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لعافيهالىو يا  

 

 درهنما راين وبه تد امقداساتيد و كاركنان و دانشجويان اسالمت  ازقبت امر وحفظ  ربه منظودانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی 

 ركاهش باومل محيطى اعو ازقبت امر و هيژويط اشر نشد فتا برطر و ادارى وشى زموآفعاليت  زغاآ ازپس  زم،ال اتتمهيد ديجاا صخصو

 رستود و دارىبرهجهت بهر وموثر باشد  وسيرونا روكو لكنتر و عشيو از ىجلوگير درند امىتو آنست كه توجه به ا دهنمو وسيروناوگى كردلوآ

 .ددمىگر لساارنشگاهى دا ىحدهاوامقتضى به كليه  امقدا

 
 در وفعلى  اوجيط اشر از رعبو ازپس  وسيروين ا دفعاليت مجد دنبو رنتظااقابل  وپاندمى  معالا و -٤٣COVID رىيش بيماابه پيد باتوجه

 لسا لكل طو اىبر و تبلند مد هبا نگا هكر شدذبير اتد و داتتمامى پيشنها ،تنفسى فصلى-سىويرو ىهارىبر ساير بيما ونفزا لسا دومنيمه 

 مىباشد.

 
يط اشر اىگى بردماآ ربه منظو اتست كه تمامى تمهيدامناسبى  نماز ننشجوياداگشت زبا و نكناركا رحضو ازكنونى پيش  همدآپيش  فرصت

 .دشو دهستفاابه نحو مقتضى  ونسته داكه بايد مغتنم  ديى شواجرا لسا لطو در رنتظاا ردمو صخا

 عالئم تنفسى  دجوو ممبنى بر عد را رىظهاا دخو مفر تحصيل/ربه محل كا ورود وبد درموظف هستند  ننشجويادا/نكناركا/ساتيدا كليه

 ردمو ،عالئم تنفسى( ه)بويژ رىنظر عالئم بيما ازنه بايد روزا ربه طو وتکميل نمايند  را ريك با بيمادنز ستما دجوويا  ٩١؛يد ومرتبط با كو

 شت.داهد امه خوادانه روزا رتبه صو ىهمهگير نيابى تا پاياارزين اگيرند.  اريابى قرارز

 وبد در ننشگاهياداسى سالمت رتکل بروپر سساابايستى بر ٩١-يدوكو رىمبتال به بيما ادفراگشت زبا هنحو و ننشگاهياداسى سالمت ربر 

 .دگير رتصو هنشگادابه  ورود

 ورود ازپس  ممحتر ننشگاهياداسترسى دجهت تسهيل  و دگير ارسايت( قر وب) هنشگاداسمى ر هگادر در رىظهاداخو مفر ددمىگر دپيشنها 

. ددگر هخيرذسايت  دربر ركا مبا نا وشته باشند دا را آن ارىگذربا وتکميل پرسشنامه  نمکاا( دخو رمز عبور و ىبرركا مطريق نا ازبه سامانه )

 وپيامك  لساارطريق  ازمى باشد  زمستا الراين ا در ؛(ددگر هخيرذ وگرفته  ارقر هنشگاداسايت  در نمادر وشت ابخش مركز بهد در مين فرا)

 .ددتاكيد گر رىظهاداخو منه فرروزاتکميل  ومبر لز و دسانى شوع رطالا صين خصوا در ننشگاهياداسى به كليه ريميل مدانيز 

 وقت و متما رجهت حضو ه اى...( نمايند وتربيت بدنى  ،هاهنشکددا ،كتابخانه ادارى، ىهانكليه بخشها )ساختما در ددمىگر دپيشنها 

 و اديع موزتو ويى زداگند هصحت نحو زدا،گند ادمو تهيه يندافر درشتى اين بهدازعايت مورسى ربر و رتمر تشکيل كميته نظاا در رىهمکا

 .ددمعرفى گر نمادر وشت ابه مركز بهد ارشگز و لنتقاا ىهاراهشناسايى 

 در و دگير منجااست اتوسط پرسنل حر هنشگاداجنوبى  وشمالى  درب در ادفرا نبد ارتجه حردرسى ربر ويابى سالمت ارز ددمىگر توصيه 

 شوند. داده عجاار نمادر وشت ابه مركز بهد اد،فرا درتب  و رىشتن عالئم بيمادا رتصو

 كليه  در ىكاغذ لستماد وستکش د ،ماسك صمخصو دار درب ولى اپد ىمىباشد سطل ها زمال ه،نشگاداباله عفونى زكاهش توليد  رمنظو به

 .دقسمتها تعبيه شو



 
 

 

 

 

4 

 

 دگير ارقر دهستفاا ردمو هنشگادا ىحدهاواير توسط ز اردمىباشد كليه مو زمال. 

 ستدمايع ضد عفونى  ومايع  نصابو 

 ىكاغذ لستماد ونايلونى  فمصر رستکش يکباد 

 يتکس يا هيپوكلريت سديموا 

 ست(ا هكر شدذ ٩ رهپيوست شما درصد در ٧٣جه به در ١٦لکل اتبديل  هجه )نحودر ٧٣ لتانوالکل ا، 

 
 كامپيوتر سصد مانند مودر ٩سيب پذير با كلر آ ازميى لوزداگند اىپنبه بر ىبستهها و اىچهرپا ىهالستماد 

 
 سسااصد )بردر ٩كلر  ليع محلوزتو وجهت تهيه  ىليتر ٩سايز  درفشانه ا وفتهيه ظر وصد در ٩كلر  ارىنگهد ومناسب جهت تهيه  سطل 

 (٩ رهپيوست شما
 
 بالهز ىنگ متناسب با سايز سطل هازردرباله زكيسه  تهيه 

 

 هنشگادا ادارى ىكليه بخشها اىشتى برابهد ىتوصيهها

 

 شتنداند را رىتيکه عالئم بيمارصو در و دهنمو مشت ثبت ناابهد وزارت رىظهاا دسامانه خو در انمندركا ،ساتيداشامل  ادفراست كليه ا زمال، 

 مربوطه تحويل نمايند. ليا مسئو و زشموآبه مدير  را ممضا فرا ازپس  و دهنمو (salamat.gov.ir)پرينت  رامربوطه  مفر

  كنند. )پيوست  ىپيگير و آورىجمع راتوسط پرسنل  هتکميل شد رىظهاداخو ىهامهر بخش موظف هستند كه فر انمدير ومسئولين

 (٣ رهشما

 
 حيى سطوزداگند تعمليا منجااصحت  زدا،گند اديند تهيه موفرا درشتى اين بهدازعايت موربر  رتنظا وقت و متما رجهت حضو ه اىنمايند 

 نمادر وشت ابه مركز بهد ،حدوا آن درست به پرسنل شاغل دمايع ضدعفونى  ويى زداگند اديع موزتو وتهيه  ،٩ رهپيوست شما سساابر

 .ددمعرفى گر
 
 و رميزكا ،يانهرا ،جمله گوشى تلفن از ركا ازميى لوزداگندو ىگيردمسئوليت گر ،گى متقاطعدلوآ ديجاا از ىجلوگير و ركا منجاا درقت د جهت 

 سساامى باشد. )بر قتاا آن درمستقر  انمندركا/هيئت علمى ءعضاا هصد( بر عهددر٧٣لکل اصد يا در٩كلر از دهستفاا)با  قتاا در د... موجو

 (.٩ رهپيوست شما

 ازيا  ونظافت شخصى  لستماد از نكناركا ازسايل )ترجيحا هر يك وساير  وصندلى  وميز  دنتميز كر اىبر كمشتر لستماد از دهستفاا معد 

 .نمايند( دهستفاا فمصر رنظافت يکبا لستماد

 تخدما وىنير هبر عهد رىشيفت كا نپايا ازباله بعد ز ىتخليه سطلها و نساختما تبخش مشاعا ،هادرب ى،هاقتاايى كف زداگند و نظافت 



 
 

 

 

 

5 

 

 حد مىباشد.وا آن هنمايند هبر عهد تعمليا منجاابر صحت  رتنظا و دهبو ٩ رهپيوست شما سساابر  هيدد زشموآ

 تنفسى توسط مدير هر بخش ىهارىبه بيما كيا مشکو و رمه فعاليت پرسنل بيماادا از ممانعت 

 راًفواد،فرا در انزآنفلوآ وگى ردعالئم شبه سرماخو ،عطسه ،سرفه ز،لر وتب  ،تنفسى با عالئمى مانند خشکى گلو رىهرگونه بيما وزبر رتصو در 

 ددارىماكن عمومى خوا و هنشگادا در رحضو ازين عالئم ا دجوو رتصو درشوند.  داده عجادرمانی و پزشك دانشگاه اريزيت به مركز وجهت 

 .ددگر

 بتال به ا نماز ازقيق ديخچه رخذ تاا ويزيت وند جهت ده ابو ربيما ادفرابا  ستما دريا  وشته دا راجديد  وسيروناروكو رىكه سابقه بيما ادىفرا

 جعه نمايند.امر نمادر وشت اقت به مركز بهدو عسرا در رى،بيما

 نظير  دهبير ساابا تد ادفرابا تمامى  طتباار مين هنگاامىباشد بنابر ادفراكليه  دنناقل بو ضبا فر ،ناروكو وسيروبتال به ا از ىصل پيشگيرا(

 .ددگر ىجلوگير رىين بيماا عشيو وبتال ا ازستها( دمرتب  ىشو وشست  وماسك  از دهستفاا ،جتماعىا ارىصل فاصلهگذاعايت ر

 شته اسايرين نگهد از اجد نيك مکا در نالمکااحتى  ،مانىدركز ابه مر لنتقاامبوالنس يا آ نسيدر نمازتا  ر،بيما ادفرا همشاهد رتصو در

 يافت نمايند.در ورهمشا وهنمايى را ٤٣٣٣ رهبا شما سيا تما و نمادر وشت ابا مركز بهد سطريق تما از زنيا رتصو در وشوند 

 درجهت  ن،بين ساختمادورست يا ايد پرسنل حرد ضمعر در و نساختما ورودى درپايه  اهست به همرد هضدعفونى كنند ادنصب مو و تهيه 

 نبه ساختما هجعه كنندامر ادفراگرفتن كليه  ارقر رختياا

 
 حتمالىا رنتشاا از ىجلوگير ر( به منظوادارى نتوماسيوا از دهستفااكاغذ ) از دهستفاا نساندرقل احد به 

 ىشبکهها ،تلفن از ددسعى گر وكاهش يابد  ادفرا هبه چهر هجهه چهرامو نالمکاا)حتى  تجعاامختلف جهت كاهش مر ىهارهکارا تسهيل 

 ؟(دشو دهستفاا ،هستند نخل يك ساختمادا دركنانى كه ركا اىحتى بر تجلسا ارىبرگز اىنس برايدئو كنفرو وجتماعى ا

 وم. )لزددعايت گررممکن  نمازقل احد وقل يك متر( امتر )حد دوبايستى فاصله يك تا  ،ناگزير باشدحضوری جهه اتى كه مورصودر 

 (نمکاا رتصو درجعين امر ورود مميز پرسنل )عد ازمتر  دوجعين با فاصله اگرفتن صندلى مرارقر

 دشو بجتناا ورىغير ضر ىها تمسافر وشهر  رجيتها خارمامو از. 

 ددگر بجتناايانه را قتاا ،كپى قتاا ،خانهاربدآ ،البى ،محوطه در ادفراتجمع  از. 

 مى باشند  ننشجويادا وجعين اشاغلين كه پاسخگو مر اىبر رىكا ىهانماز متما درشيلد  وجمله ماسك  از دىسايل حفاظت فرو از دهستفاا

 ست.امى الزا

 و دهكر دهستفااگى دلوآ لنتقاا از ىها جهت جلوگيرآننظاير  و اركمد د،سناايافت در اىبر فمصر رستکش يکباد ازپرسنل  دمىشو توصيه 

 .ددگر ومنگ معدر زردباله زباله عفونى مجهز به كيسه ز صباله مخصوزسطل  در دهستفاا رهربا ازپس 

 جهت  ددمىگر دثانيه )پيشنها ٣٣تا  ١٣ تقل به مداصحيح حد ربطو نصابو و آبستها با د اوممد ىبه شستشو نكناركا املزا و ترغيب

 (ددگر دهستفااهرمى ايا  وچشمى  آب ىشيرها از آبفت ر رهد از ىجلوگير
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 ستد هضدعفونى كنند ادمو وىحا وفنصب ظر رين كاا نمکاا معد رتصو در و نكنارنگشت كااثر اثبت  لغو 

 آن از دهستفاا معد و رىبخوآ ىهاهستگادختن تمامى اندراكا از 

 ست.ا عشتى ممنوابهد ىيس هاوسر درست ها د دنخشك كر اىبرقى بر ىخشككنها از دهستفاا 

 شىزموآ و ادارى ىهانساختما ىخانههااربدآفعاليت تمامى  از ممانعت 

 لستماديا  ونو  فمصر رستکش يکباد از ورشير سما دنكر زيا جهت با و دشو دهستفاا نكناركا اىبر ىچا ىفالكسها از دمىشو توصيه 

 .دشو دهستفاا ىكاغذ

 وشاغلين  اىبر هيكنفر ىبستهبند يعزتو زنيا رتصو در. دشو ددارىخو ىثانو عطالاتا  آننظاير  و اننمکد و انقند كمشتر دهستفاا از 

 مىباشد. ورىپرسنل ضر
 

 كمه دلمس  از ىجهت جلوگير رسانسوآخل كابين دا در ىكاغذ لستماديا  فمصر رستکش يکبادست يا دضدعفونى  ادنصب مو وملز

 رسانسوآ
 

 دشو دهستفاا( ىكاغذ لستماد ان،ندد لخال ،كنكپا ش)گو فمصر رسايل يکباو از ، رسانسوآ ىكمههادبا  ستما اىبر. 

 
 باالبر و رسانسوآ ازهى وگر دهستفاا معد وتهويه بهتر  ربه منظو رسانسوآكش ائمى فن هودا دنشن بورو وملز 

 
 رسانسوآخل كابين دا در اهو نجريا دنليل كم بودبه  رسانسوآ از دهستفاا مهنگا درماسك  از دهستفاا وملز 

 
 اىتهويه هو از دهستفاا و ددگر دهستفاافن تهويه  وپنکه  ،هاهپنجر ،هادرشتن اگذ زبا ازسالنها بايستى  وها قتاا در اتهويه هو جهت 

 مىباشد. عممنو ىمركز
 

 عايت ر معد اىستکش جايگزينى برد از دهستفاا ددمىگر دآورستکش )ياد از تخدما وىنير هيژوبه  و نكنارمستمركا دهستفاا وملز

 نمىباشد(.ستها د رمکر ىشو ومانند شست  دىشت فرابهد
 

 مىباشد. ورىضر ركا منجاا مهنگا درشاغلين  وجعين اقل يك متر با مراعايت فاصله حدر 

 متر( ١قل ايمن )حدا وشتى اكثر فاصله بهداها با حدقتاا در انمندركا ىگرفتن ميزهاارقر وملز 

 نساختما ىكليه بخشها در زردمجهز به كيسه  درب دارباله ز ىسطلها از دهستفاا 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 د.گير ارقر ركا رستود در تخدما وىخر هر شيفت توسط نيرآ در
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 مراكز استان درشتى ابهد ىتوصيهها

 را رىتيکه عالئم بيمارصو در و دهنمو مثبت نا شتابهد وزارت رىظهاا دسامانه خو در ننشجوياداشامل  ادفراست كليه ا زمال 

مربوطه  هنشکددا ليا مسئو و زشموآبه مدير  را ممضا فرا ازپس  و دهنمو (salamat.gov.ir)پرينت  رامربوطه  مفر ،شتنداند

 تحويل نمايند.

 ههستند به عهد لها فعاهمايشگاآزيا  وها وهين گرا درنشجويانى كه دا هتکميل شد ىهامسى فرربر ه،نشکددامختلف هر  ىهاوهگر در 

 مىباشد وهمدير گر
 

 ارقر رختياا درست جهت ايد پرسنل حرد ضمعر در و نساختما ورودى درپايه  اهست به همرد هضدعفونى كنند ادنصب مو و تهيه 

 نبه ساختما هشوندوارد ادفراگرفتن كليه 
 

 ننشجويادا وجعين اشاغلين كه پاسخگو مر اىبر رىكا ىهانماز متما درشيلد  وجمله ماسك  از دىسايل حفاظت فرو از دهستفاا 

 ست.امى الزامى باشند 
 

 دهستفااگى دلوآ لنتقاا از ىها جهت جلوگيرآننظاير  و اركمد د،سناايافت در اىبر فمصر رستکش يکباد ازپرسنل  دمىشو توصيه 

 .ددگر ومنگ معدر زردباله زباله مجهز به كيسه زسطل  در دهستفاا رهربا ازپس  و دهكر
 

 نمايند. دهستفااماسك  از سكال درحاضر  ننشجويادامىباشد كليه  زمال 
 

 ازست بالفاصله بعد دبا  ستما در حكليه سطو و ديت برواتخته  ،يكژما ،كليد المپ درب، هستگيرد ،ميز س،يى كف كالزداگند وملز 

 .تخدما وىشى توسط نيرزموآ سكال متماا
 

 از دهستفاا و ددگر دهستفاافن تهويه  وپنکه  ،هاهپنجر ،هادرشتن اگذ زبا ازها بايستى همايشگاآز وها سكال ،هاقتاا در اتهويه هو جهت 

 .مىباشد عممنو ىمركز اىتهويه هو

 (كتخته پاكن مشتر ويك ژما از ننشجويادا دهستفاا م. ) عددشو دهستفاا ديت برواتخته  اىختصاصى برايك ژما ازست ا زمال 

 درس ىها سخل كالدا در زردمجهز به كيسه  دربدارباله ز ىسطلها از دهستفاا 

 نشستها وهمايش  ارىنشجويى شامل برگزداهى وگر ىكليه برنامهها لغو 

 قل يك متر ( باشد.امتر ) حد ٩-١درس ىهاسكال ىصندلىها وست فاصله بين ميز ا ورىضر 

 شى (ورز ت)پخش فيلم, تئاتر, مسابقا ددبرنامه تعليق گر قفو ىهاسست كليه كالا ورىضر 

 به يك ساعت كاهش يابد. درس سهر كال در رحضو نمازكثر است حدا ورىضر 

 دشو ارنالين برگزآ رتيا به صو و هيددگر فحذ ورىغير ضر تست كليه جلساا ورىضر. 

 تجعاامختلف جهت كاهش مر ىهارهکارا تسهيل 

 ثانيه ٣٣تا  ١٣ تمد قل بهاصحيح حد ربطو نصابو و آبستها با د اوممد ىبه شستشو نكناركا املزا و ترغيب 

 آن از دهستفاا معد آب خوری و ىهاهستگادختن تمامى اندراكا از 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 .دگير ارقر ركا رستود درخر هر شيفت آ در
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 هاهمايشگاآزشتى ابهد ىتوصيهها

 لها فعاهمايشگاآزيا  وها وهين گرا درنشجويانى كه دا رىظهاداخو هتکميل شد ىهامسى فرربر ه،نشکددامختلف هر  ىهاوهگر در 

 مىباشد. وهمدير گر ههستند به عهد

 هنشکددا نتوسط بخش نگهبانى ساختما همايشگاآز از رجخا درمايشگاهى آز شپوروبا  ننشجويادا ددتر از ىجلوگير 

 قل يك متر( باشد.ا)حد ١هم  از ادفرافاصله  همايشگاآز و هگاركا در رىيا تئو وعملى  ركا منجاا مست هنگاا زمال 

 ستا ورىضر همايشگاآز و هگارمحل كا درسيستم تهويه  دجوو. 

 ست.ا عممنو ادارى ىهاركا منجااجهت  همايشگاآز و هگارمحل كا از ادفرا دهستفاا 

 ددگر دهستفااماسك.  و فمصر رستکش يکبادمانند  دىحفاظت فرسايل و ازحتما  همايشگاآز در ركا مهنگا. 

 به همايشگاآز درحاضر  و هكننددهستفاا ادفراتوسط  ،ستدبا  ستما در حسطو و اتتجهيز ازم،مىباشد كليه لو زمها الهمايشگاآز در 

 دديى گرزدا( گند٩ رهپيوست شما سساامناسب )بر لمحلو از دهستفاابا  و رمکر رتصو. 

 ددگر دهستفاافن تهويه  وپنکه  ،هاهپنجر ،هادرشتن اگذ زبا ازبايستى  اتهويه هو اىها برهمايشگاآز در. 

 شىزموآ ىهاسكال و همايشگاآز در ادفراتجمع  از ممانعت 

 ندارهايى كه سيستم تهويه مناسب ندهمايشگاآزفعاليت  لغو 

 

 شتى كتابخانهابهد ىتوصيهها

 ارقر رختياا درست جهت ايد پرسنل حرد ضمعر در و نساختما ورودى درپايه  اهبه همرست د هضدعفونى كنند ادنصب مو و تهيه 

 نبه ساختما هشوندوارد ادفراگرفتن كليه 

 تلفن از ددسعى گر وكاهش يابد  ادفرا هبه چهر هجهه چهرامو نالمکاا)حتى  تجعاامختلف جهت كاهش مر ىهارهکارا تسهيل، 

(. دشو دهستفاا ،هستند نخل يك ساختمادا دركنانى كه ركا اىحتى بر تجلسا ارىبرگز اىنس برايدئو كنفرو وجتماعى ا ىشبکهها

 مىباشد. ورىضر ركا منجاا مهنگا درشاغلين  وجعين اقل يك متر با مراعايت فاصله حدر

 ننشجويادا وجعين اشاغلين كه پاسخگو مر اىبر رىكا ىهانماز متما درشيلد  وجمله ماسك  از دىسايل حفاظت فرو از دهستفاا 

 ست.امى الزامى باشند 

 گى دلوآ لنتقاا از ىها جهت جلوگيرآننظاير  و اركمد د،سناا ب،يافت كتادر اىبر فمصر رستکش يکباد ازپرسنل  دمىشو توصيه

 .ددگر ومنگ معدر زردباله زباله مجهز به كيسه زسطل  در دهستفاا رهربا ازپس  و دهكر دهستفاا

 ثانيه ٣٣تا  ١٣ تقل به مداصحيح حد ربطو نصابو و آبستها با د اوممد ىبه شستشو نكناركا املزا و ترغيب 

 آن از دهستفاا معد و رىبخوآ ىهاهستگادختن تمامى اندراكا از 

 مطالعه ىتعطيلى سالنها وملز 

 شىزموآ و ادارى ىهانساختما ىخانههااربدآفعاليت تمامى  از ممانعت 

 رسانسوآكمه دلمس از ىجلوگيرجهترسانسوآكابين خلدردا ىكاغذ لستماديا  فمصرريکباستکش دست يا دضدعفونى  ادنصب مو وملز 

 رسانسوآخل كابين دا در اهو نجريا دنليل كم بودبه  رسانسوآ از دهستفاا مهنگا درماسك  از دهستفاا وملز 

 از دهستفاا و ددگر دهستفاافن تهويه  وپنکه  ،هاهپنجر ،هادرشتن اگذ زبا ازكتابخانه بايستى  ىسالنها وها قتاا در اتهويه هو جهت 

 مىباشد. عممنو ىمركز اىتهويه هو

 هاقتاا درمتر  ١قل ابا فاصله حد انمندركا ىگرفتن ميزهاارقر وملز 

 ميز پرسنل ازمتر  دوجعين با فاصله اگرفتن صندلى مرارقر وملز 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 د.گير ارقر ركا رستود درخر هر شيفت آ در
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 نشجويىدا ىهاهبگااخو درشتى ابهد ىتوصيهها

 تيکه عالئم رصو در و دهنمو مثبتنا وزارت رىظهاا دسامانه خو در هبگااخو درساكن  نكناركا و ننشجوياداشامل  ادفراست كليه ا زمال

 ايا مهمانسر و هبگاابه مدير خو را ممضا فرا ازپس  و دهشت پرينت نموابهد (salamat.gov.ir) رامربوطه  مفر ،شتنداند را رىبيما

 تحويل نمايند.
 

 درشتى اين بهدازعايت موربر  رتنظا وقت و متما رنشجويى جهت حضودا ىهاهبگااخوانتظامات  وها هبگااخوسرپرست مىباشد  زمال 

مايع ضدعفونى  ويى زداگند اديع موزتو وتحويل  ،(٩ رهپيوست شما سساا)بر حيى سطوزداگند هصحت نحو زدا،گند اديند تهيه موافر

 .كنند رىهمکا وشت معرفى ابه مركز بهد ، ننشجوياداست به د

 تب شتن دا رتصو در ن دارای عاليم بيماری نشجويادا ورود ازنشجو دا نعايت شار وموظف مى باشند با تکريم  هبگااخو مسئولين

 شوند. داده عجادرمانی اربه مركز  ربيما ادفرا و دهممانعت كر هبگااجه به خودر٣٨ ىباال

 در انزآنفلوآ وگى ردعالئم شبه سرماخو ،عطسه ،سرفه ز،لر وتب  ،تنفسى با عالئمى مانند خشکى گلو رىهرگونه بيما وزبر رتصو در 

 ددارىماكن عمومى خوا و هنشگادا در رحضو ازين عالئم ا دجوو رتصو درجعه نمائيد. اشت مرايزيت به مركز بهدوجهت  راًفوادفرا

 .ددگر

 نماز ازقيق ديخچه رخذ تاا ويزيت وند جهت دهابو ربيما ادفرابا  ستما دريا  وشته دا راجديد  وسيروناروكو رىكه سابقه بيما ادىفرا 

 جعه نمايند.امر نمادر وشت اقت به مركز بهدو عسرا در رى،بتال به بيماا

 سايرين  از اجد نيك مکا در نالمکااحتى  ،مانىدركز ابه مر لنتقاامبوالنس يا آ نسيدر نمازتا  ر،بيما ادفرا همشاهد رتصو در

يافت در ورهمشا وهنمايى را ٤٣٣٣ رهبا شما سيا تما و نمادر وشت ابا مركز بهد سطريق تما از زنيا رتصو در وشته شوند انگهد

 نمايند.

 سمى كاهش يابد.اها به نصف ظرفيت  هبگااست ظرفيت خوا زمال 

 دادن ارقر رختياا دريا تحويل به نگهبانى جهت  و هبگااخو نساختما وردى درپايه  اهست به همرد هضدعفونىكنند ادنصب مو و تهيه 

 شتى(ابهد تعايت نکار)با  نبه ساختما ورودى ادفراكليه 

 تعمليا منجاا و رىبيما عشيو از ىپيشگير اد،فرا لتا كنتر هشد داده نسکاامشخصى  ىهاهبگااخو در ن،نشجويادا ددمىگر توصيه 

 .دگير رتستى صودريى به زداگند

 هاهبگاايى خوزداگند وتعطيل جهت نظافت  ىهاروز در تخدما وىنير رحضو وملز 

 دهلوآ ىيى بخشهازداجهت گند ادارىغير  تساعا درشى دگر رتبه صو تخدما وىنير رحضو وملز 

 ٩ رهپيوست شما سسااند بر دار رحضو رىبه بيما كمشکو ادفراهايى كه قتاايى زداگند وملز 

 يش يابد.افزابر ابر دوبه  اغذ وسر نماز تست مدا زمال 

 ددنشجوئى ممانعت گردا ىهاقتاا در ادفرا محاازد از. 

 دشو منجاامتر( ٩قل امتر)حد ٩-١عايت فاصلهربا  ا،يافت غذدر مهنگا در ادفراست فاصله ا زمال. 

 دشو منجاامتر( ٩قل امتر)حد ٩-١عايت فاصلهربا  هبگااشپزخانه خوآمحل  در اغذ وسرست ا زمال 

 هم ازمتر  ٢/٩قل احد رتصل تختها به صواعايت فور 

 دهلوآليلى دبه هر  هبگااخو ازچنانچه سطوحى  وشته باشد دا دجوومشخصى  نمکا در هبگااخو درصد در ٩كلر  لمحلو ىمحتو وفظر 

 نمايند. دهستفاا دنتميز كر ويى زداگند اىبر آن از ادفرا تخدما وىنير رحضو معد ىهانماز در ،يددگر

 هنشگاداشت ابه مركز بهددانشجويان  رموا ادارهنه توسط روزا رتبه صو رىعالئم بيما داراىيا  و كمشکو اردمو دجوو ارشگز وملز 

 دشو دهستفاا( ىكاغذ لستماد ان،ندد لخال ،كنكپا ش)گو فمصر رسايل يکباو از ، رسانسوآ ىكمههادبا  ستما اىبر. 

 رسانسوآكابين  در اهو نجريا دنليل كم بودبه  رسانسوآ از دهستفاا مهنگا درماسك  از دهستفاا وملز 

 دشو دهستفاا ىمركز اىتهويه هو ازنبايد  و ددگر دهستفاافن تهويه  وپنکه  ،هاهپنجر ،هادرشتن اگذ زبا ازبايستى  اتهويه هو جهت. 

 ضدغفونى مناسب  وشستشو  تظهر( توسط پرسنل خدما و)صبح  ربا دوقل انه حدروزا رتها به صومحما وشتى ابهد ىيسهاوسر

 .ددگر
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 ىهادهنر ،كابينت ىهادر ل،يخچا ىهاهستگيرد ز،گا ىهاقجاا ،پريزها وجمله كليد  ازنشجو دا ستما ردمو حسطو ميى تمازداگند 

 (٩ رهپيوست شما سساا. )بردگير رتصو تصد توسط پرسنل خدمادر٩ زداگند لبا محلو .... وكليد لباسشويى  و،هررا

 و... نتلويزيو ،شىورزسالن  ،مطالعه ىجمله سالنها ازتجمعى  وماكن عمومى اتمامى  تعطيلى 

 ست.ا عممنو ىچا رىقو ،ظرفشويى در چسکاامانند  ه،بگااشپزخانه خوآ در كسايل مشترو از دهستفاا 

 نشجويانى كه هر گونه داشامل  رىبه بيما كعالئم مشکو داراى ننشجويادا نسکاا اىله برويزا قتاا انبه عنو امجز قتاانظر گرفتن  در

 و هنشگادا نمادر وشت ابه مركز بهد عجاار و هبگااخو در رىبه بيما كمشکو دجابجايى فر معد وند دار ... وسرفه  ،تب ،عالئم تنفسى

 سطح شهر در هتعيين شد ىهانستاريا بيما

 ادجه سانتىگردر ٦ىًباال ىماد در وتوسط شخص  ها توسط ماشين لباسشويىصرفاًسلبا ىشستشو 

 ؟مىباشد عها ممنوهبگااتمامى خو درهر قالبى  در نمهما شپذير 

 سساامىبايست بر  وسيروناوگى كردلوآ ركاهش باو هيژويط اشر نشد فتا برطر هبگااخو ىكتهارسوپرما دريى قابل عرضه اغذ مقالا 

 باشد. ١ رهپيوست شما

 هاهبگااخو درها هيشگاآرا متعطيلى تما وملز 

 ورىغيرضر تتعطيلى كليه تجمعا وملز 

 خانههازنما درسم تجمعى امر ارىبرگز مبه عد توصيه 

 هيژويط اشر نشد فبرطرنمازتفکيك پسماند تا  حطر اىجرا لغو 

 نساختما ىكليه بخش ها در زردمجهز به كيسه  دربدارباله ز ىسطلها از دهستفاا 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 دگير ارقر ركا رستود درخر هر شيفت آ در

 

 )سالن ورزشی(شتى تربيت بدنىابهد ىها توصيه

 ارقر رختياا درست جهت ايد پرسنل حرد ضمعر در و نساختما ورودى درپايه  اهست به همرد هضدعفونى كنند ادنصب مو و تهيه 

 نبه ساختما هشوندوارد ادفراگرفتن كليه 

 تجعاامختلف جهت كاهش مر ىهارهکارا تسهيل 

 مىباشند  ننشجويادا وجعين اشاغلين كه پاسخگو مر اىبر رىكا ىهانماز متما درجمله ماسك  از دىسايل حفاظت فرو از دهستفاا

 ست.امى الزا

 دهستفااگى دلوآ لنتقاا از ىها جهت جلوگيرآننظاير  و اركمد د،سناايافت در اىبر فمصر رستکش يکباد ازپرسنل  دمىشو توصيه 

 .ددگر ومنگ معدر زردباله زباله مجهز به كيسه زسطل  در دهستفاا رهربا ازپس  و دهكر

 ثانيه ٣٣تا  ١٣ تقل به مداصحيح حد ربطو نصابو و آبستها با د اوممد ىبه شستشو نكناركا املزا و ترغيب 

 آن از دهستفاا معد و رىبخوآ ىهاهستگادختن تمامى اندراكا از 

 شىزموآ و ادارى ىهانساختما ىخانههااربدآفعاليت تمامى  از ممانعت 

 يا  ونو  فمصر رستکش يکباد از ورشير سما دنكر زجهت با و دشو دهستفاا نكناركا اىبر ىچا ىفالكسها از دمىشو توصيه

 .دشو دهستفاا ىكاغذ لستماد

 پرسنل  وشاغلين  اىبر هيكنفر ىيع بستهبندزتو زنيا رتصو در. دشو ددارىخو ىثانو عطالاتا  آننظاير  و اننمکد و انقند دهستفاا از

 .مىباشد ورىضر

 اىتهويه هو از دهستفاا و ددگر دهستفاافن تهويه  وپنکه  ،هاهپنجر ،هادرشتن اگذ زبا ازسالنها بايستى  وها قتاا در اتهويه هو جهت 

 مىباشد. عممنو ىمركز

 ستکشد از تخدما وىنير هيژوبه  و نكنارمستمركا دهستفاا وملز 
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 مىباشد. ورىضر ركا منجاا مهنگا درشاغلين  وجعين اقل يك متر با مراعايت فاصله حدر 

 شىورزماكن ا وستخر ا از دهستفااممنوعيت  وشى ورز ىلغو كليه فعاليتها وملز 

 مىباشد. اتتجهيز و اربزابا  ننشجويادا و ادفرا سمند تمازعملى نيا ىهاسكال لغو 

 هاقتاا درمتر  ١قل ابا فاصله حد انمندركا ىگرفتن ميزهاارقر وملز 

 ميز پرسنل ازمتر  دوجعين با فاصله اگرفتن صندلى مرارقر وملز 

 نساختما ىكليه بخشها در زردمجهز به كيسه  دربدارباله ز ىسطلها از دهستفاا 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 د.گير ارقر ركا رستود درخر هر شيفت آ در

 

 شپزخانهآشتى ابهد ىتوصيهها

 را رىتيکه عالئم بيمارصو در و دهنمو مشت ثبت ناابهد وزارت رىظهاا دسامانه خو درشپزخانه آ درشاغل  ادفراست كليه ا زمال 

 اركين مداشپزخانه تحويل نمايند. )آبه مدير تغذيه  را ممضا فرا ازپس  و دهنمو (salamat.gov.ir)پرينت  رامربوطه  مفر ،شتنداند

 (ددگر ارىنگهد ادفراسالمت  هندوپر دربايستى 

 رىكا ىهاروزكليه  در و هيددگر پكليه پرسنل چا اىشپزخانه برآفرما يا مسئولين رتوسط كا ادفراين اسالمت  رىظهاداخو مفر 

 (٤ ره. )پيوست شمادشو ارىنگهد وتکميل 

 ويند تهيه افر درشتى اين بهدازعايت موربر  رتنظا ربمنظو رىخواسالنغذ درتغذيه  لقت مسئوو متما رحضو و رتنظا وملز 

 اغذ ىبستهبند

 عالئم  ،عطسه ،سرفه ز،لر وتب  ،مىباشند )عالئمى مانند خشکى گلو رىبه بيما كعالئم مشکو داراىكه  ادىفرافعاليت  از ممانعت

شپزخانه بايستى آ ريابند. پيمانکا رمحل حضو درشپزخانه نبايد آين عالئم پرسنل ا همشاهد رتصو در( انزآنفلوآ وگى ردشبه سرماخو

 نمايد. ددارىخو نمادر دوره نپايا نمازتا  رمذكو ادفرا ىگيرربکا از
 

 نماز ازقيق ديخچه رخذ تاا ويزيت وند جهت دهابو ربيما ادفرابا  ستما دريا  وشته دا راجديد  وسيروناروكو رىكه سابقه بيما ادىفرا 

 جعه نمايند.امر نمادر وشت اقت به مركز بهدو عسرا در رى،بتال به بيماا

 ست.امى الزانه روزا رتبصو رحين كا درباشند(  فمصر رست يکبااپيشبند ) بهتر  ،ستکشد ه،كال ،ماسك از دهستفاا 
 

 وگرفته شوند  ريع بکازتو و ىبستهبند ،مىباشند جهت تهيه سحسا دىشت فراعايت بهدركه نسبت به  ادىفرا دمى شو دپيشنها 

 .دنظر گرفته شو در وفظر ىشووبخشهايى مانند شست  اىمر مهم توجه ميکنند براين اكه كمتر به  ادىفرا
 

 ادفرا سسترد در ىهانمکا در هندارست با پايه نگهدد هضدعفونىكنند ادمو وىحا وفنصب ظر وتعبيه  وملز 
 

 شپزخانهآ دركشها اهو دنشن بورو و هكليه پنجر دنبو زبا وملز 
 

 هپخته شد و ميى خااغذادمو اىبر امجز ركا اربزا و شبر ىتختهها از دهستفاا 
 

 نمايد. امقدا دست خودضدعفونى  ومىبايست نسبت به شستشو  رمکر رتبه صو و ركا وعشر ازقبل  اتهيه غذ مسئولين 
 

 باشد. ١ رهپيوست شما سساابر  وسيروناوگى كردلوآ ركاهش باو هيژويط اشر نشد فها تا برطرهبگااخو دريى قابل عرضه اغذ مقالا 

 
 ست.ا عشتى ممنوابهد ىيسهاوسر درستها د دنخشك كر اىبرقى بر ىخشككنها از دهستفاا 
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 نمايد. ددارىخو رحين كا درموبايل  وجمله تلفن از حبا ساير سطو ورىغيرضر ستما از اتهيه غذ مسئولين 

 

 و ركاسلبا وجمله حوله  از دهر فر اىشتى برابهد دهستفاا ردمو ازمكليه لو دنبو امجز ... 

 نه روزا رتشپزخانه به صوآ دركليه پرسنل شاغل  اىبر رحين كا در دهستفااجهت  فمصر رپيشبند يکبا ،ستکشد ه،كال ،ماسك تهيه

 ست.ا ورىضر

 دگير اريى سلف قرزدامسئولين گند رختياا درگى بايستى ردبر خوابر در وممقا سلبا وستکش د ،ماسك. 

 

 موقت رتكنها به صودسر آب دنكر لفعا غير 

 

 شتىابهد تعايت نکار ونشپزخانه بدآ درتجمع پرسنل  از ىجلوگير 

 شپزخانهآبخش  از رجخا در ركا سبا لبا ادفرا ددتر از ىجلوگير 

 مناسب  هشويند ادبا مو تظهر( بايستى توسط پرسنل خدما و)صبح  ربادوقل انه حدروزا رتها به صومحما وشتى ابهد ىيسهاوسر

 (٩رهپيوست شما سساا. )برديى شوزداصد گنددر ٩ زداگند لمحلو از دهستفاابا  و هيددنظافت گر

 وف،ظر ارىنگهد ىقفسهها و دهستفاا ردمو وفظر ،فرچه ،چاقو ردك،كا ،خانههادسر درب ،فر ىهاهستگادجمله  از اتتجهيز و اربزا 

 (٩رهپيوست شما سساا. )بر ديى شوزدامستمر گند ونه روزا رتبه صو آن لمثاا و لباسکو ازو،تر م،گرو دسر آبشير  ،پالتها

 لباسکو ازو،تر ،گوشت خچر ،لگن ،سينى ر،ساطو ،چاقو ،كنىدتخته گوشت خر ر،جمله ميز كا از اتتجهيز و اربزا ى،هارفريز و ليخچا 

 (٩رهپيوست شما سساا. )بر ديى شوزدامستمر گند ربه طو آن لمثاا و

 دشو آب كشی سپس  و دگير ارقيقه قرد ٩٢ تسپس به مد و ددتميز گر وشسته  ابتداشپزخانه اسايل و و وفظر. 

 ازيى سطوحى بالفاصله بعد زداجهت گند ادفرا زشموآ وشتى ابهد ىيسهاوخل سردا درصد( در٩)كلر زداگند ادمو اردادنقر وملز 

 ٩ رهپيوست شما سساابر  هستگيرد ،جامايعى ،شوئىروشير  ،شتىايس بهدوبه سطوحى مانند شير سر زدنست د

 (٩رهپيوست شما سساا. )بر ديى شوزدامستمر گند رتنقل به صووحمل  ىهادروخو و خچر 

 (٩رهپيوست شما سساا. )بر ديى شوزدانه گندروزا رتبه صو رىخواشپزخانه غذآسقف  ،كف ار،يود 

 ديى شوزداگند دهستفاا رهربا ازسايل نظافت پس و. 

 ددستشويى تعبيه گرد ركنا در ىكاغذ لستماد ومايع  نصابو وىحا فظر وستها د ىشستشو ىهنمارا. 

 (٩رهپيوست شما سسااست. )برامى الزانه روزافعاليت  نپايا در ركا سيى لبازداگندوشستشو  وملز 

 ست.امى الزامستمر  رتنقل به صو وحمل  درويى خوزداگند 

 و رىبخوآجمله  ازيگر د ىهانسايل مکاو ازشتى ابهد ىيسهاويى سرزداگند وسائل نظافت و ،هالستماد ،سطل زىسااجد... 

 ىسطلها وپالستيکى محکم  ىكيسهها درنظافت  فمصر رسايل يكباوهمچنين  و هشد دهستفاا ىهاىكاغذ لستماد آورىجمع 

 شيفت ننظافت هما لتوسط مسئو رىخر هر نوبت كاآ درنها آفع د ولى اپد دربدار

 هيژويط اشر نشد فبرطرنمازتفکيك پسماند تا  حطر اىجرا لغو 

 سلف ىكليه بخش ها در زردمجهز به كيسه  دربدارباله ز ىسطلها از دهستفاا 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 .دگير ارقر رتخر هر شيفت صوآ در
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 رىخواسلف غذ درشتى ابهد ىها توصيه

 را رىتيکه عالئم بيمارصو در و دهنمو مشت ثبت ناابهد وزارت رىظهاا دسامانه خو درشپزخانه آ درشاغل  ادفراست كليه ا زمال 

 اركين مداشپزخانه تحويل نمايند. )آبه مدير تغذيه  را ممضا فرا ازپس  و دهنمو (salamat.gov.ir)پرينت  رامربوطه  مفر ،شتنداند

 (ددگر ارىنگهد ادفراسالمت  هندوپر دربايستى 

 رىكا ىهاروزكليه  در و هيددگر پكليه پرسنل چا اىشپزخانه برآفرما يا مسئولين رتوسط كا ادفراين اسالمت  رىظهاداخو مفر 

 (٤ ره. )پيوست شمادشو ارىنگهد وتکميل 

 ايع غذزيند توافر درشتى اين بهدازعايت موربر  رتنظا ربمنظو رىخواسالنغذ درتغذيه  لقت مسئوو متما رحضو و رتنظا وملز 

 عالئم  ،عطسه ،سرفه ز،لر وتب  ،مىباشند )عالئمى مانند خشکى گلو رىبه بيما كعالئم مشکو داراىكه  ادىفرافعاليت  از ممانعت

شپزخانه بايستى آ ريابند. پيمانکا رمحل حضو درشپزخانه نبايد آين عالئم پرسنل ا همشاهد رتصو در( انزآنفلوآ وگى ردشبه سرماخو

 ايد.نم ددارىخو نمادر دوره نپايا نمازتا  رمذكو ادفرا ىگيرربکا از

 نماز ازقيق ديخچه رخذ تاا ويزيت وند جهت دهابو ربيما ادفرابا  ستما دريا  وشته دا راجديد  وسيروناروكو رىكه سابقه بيما ادىفرا 

 جعه نمايند.امر نمادر وشت اقت به مركز بهدو عسرا در رى،بتال به بيماا

 از ده،بير ساابا تد ادفرابا تمامى  طتباار مين هنگاامىباشد بنابر ادفراكليه  دنناقل بو ضبا فر ،ناروكو وسيروبتال به ا از ىصل پيشگيرا 

 .ددگر ىجلوگير رىين بيماا عشيو وبتال ا

 ست.امى الزاكليه پرسنل  اىشت برابهد رتشتن كادا 

 ستامى الزانه روزا رتبصو رحين كا درباشند(  فمصر رست يکبااپيشبند ) بهتر  ،ستکشد ه،كال ،ماسك از دهستفاا. 

 تنفسى  رىعالئم بيما داراى ادفرا ورود از ىجلوگير و ادفراستکش به ديع زجهت تو رىخواسلف غذ ىهاورودى در ويك نير ارستقرا

 ستکشد وجمله ماسك  از دىسايل حفاظت فروشتن دا ونبد

 ددگر ددارىيى خواغذ اديع موزمر توا درمتفرقه  ادفرا ىگيرربکا از. 

 سلف ورودى در هندارستها با پايه نگهدد هضدعفونىكنند ادمو وىحا وفنصب ظر و تعبيه 

 نظر گرفتن كليه  درگياهى با  فمصر ريکبا وفظر در( مشا و رنها ،صبحانه هعدونشجويى )دا ىهاهبگااخو در ايع غذزتو وملز

 شتىابهد ىهاارستاندا

 ايع غذزتو ىسينىها و ننا ىسبدها آب، ىهارچپا ك،مشتر رىخواغذ وفظر از دهستفاا ممنوعيت 

 دهستفااشخصى  لچنگا وقاشق  از ادفرا ددمى گر دخل سلف )پيشنهادا از لچنگا وكليه قاشق  آورىجمع وملز 

 دديع گرزشتى توابهد ومناسب  ىبستهبند در فمصر ريك با لچنگا ويا قاشق  و نمايند.) 

 يع زشتى توابهد ومناسب  ىبستهبند در ننا ددمىگر دپيشنها نيع نازتو وملز رتصو در) اىفله رتبه صو نيع نازتو از ىجلوگير

 (.ددگر

 دگير منجاا فمصر ريکبا ىهاىبسته بند درشاميدنى ترجيحا آ آب وشکر  ،قند ق،سما ،فلفل ،نمك وسر. 

 باشد. ٦٦١٤ملى  اردستاندامطابق  آنكيفيت  و دهنه ساخت بوواپر داراىبايد  هشد ىشاميدنى بسته بندآ آب 

 ددگر دهستفاانه ساخت واپر داراى ىبسته بند تيا سبزيجا و دساال از. 

 در نيمنى بداتقويت سيستم  فبا هد زهتا تسبزيجا و هيى شامل ميواغذ ىهاوههمه گر از دهستفااتغذيه سالم ) ددمىگر دپيشنها 

 .دگير ارقر ننشجويادايى ابرنامه غذ در وسيرونا وكر صبى به خصوومل ميکرامقابل عو

 مىباشد. عممنو دساال اعنوامانند  زبارويى اغذ ادمو عرضه 

 سلف در اغذ وسر ازست پيش دمناسب  ىشووشست دآورىمناسب جهت يا ىطالعيههاا نصب 

 ايع غذزتو نماز دركشها اهو دنشن بورو و هكليه پنجر دنبو زبا وملز 

 ادارهتوسط مسئولين  اغذيع زصف تو در ىمتر ١عايت فاصله رجهت  ادفراهى دنظم و رىخواسلف غذ در ادفرا محاازد از ىجلوگير 

 (دكر دهستفاا ادفراعايت فاصله مناسب بين رجهت  ارىنشانه گذ از انتغذيه )ميتو

 ددتعويض گر دهستفاا رهر با ازبايد پس  دمىشو دهستفاا رىخواميز غذ اىبر فمصر رپوشش يکبا از چنانچه. 
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 مىباشد ورىضر دهستفاا رهر با ازبعد  آننظاير  و ىميزرويى زداگند و شستشو 

 ستدموقع شستن  درست ا زمال د،مى شو دهستفاا دهحلقه سا ازگر اشپزخانه )آكليه پرسنل  اىبر تالآ ريوز از دهستفاا ممنوعيت، 

 .(دبه خوبى شسته شو آنير ز و افطرا متما
 

 مناسب  هشويند ادبا مو تظهر( بايستى توسط پرسنل خدما و)صبح  ربادوقل انه حدروزا رتها به صومحما وشتى ابهد ىيسهاوسر

 (٩رهپيوست شما سساا. )برديى شوزداصد گنددر ٩ زداگند لمحلو از دهستفاابا  و هيددنظافت گر

 
 وشتى ابهد ىيسهاونظافت سر وشستشو  اىسايلى كه برو ازبايد  دمىشو دهستفاانظافت سلف  اىسايلى كه برو وها لستماد 

 .ددنگر دهستفاا يطىمشتركاًاهيچ شر در و دهبو اجد ودمير رشپزخانه ها بکاآ

 
 هد.د ارقر سسترد در نمشتريا دهستفااجهت  ىكاغذ لستماد 

 
 نمايد. امقدا دست خودضدعفونى  ويع نسبت به شستشو زتو وعشر ازقبل  ايع غذزتو مسئولين 

 
 نمايد. ددارىموبايل خو وجمله تلفن از حبا ساير سطو ورىغير ضر ستما از ايع غذزتو مسئولين 

 
 (٩ رهپيوست شما سساا. )بر ديى شوزدامستمر گند ربه طو دهستفاا ردميزها مو وقفسهها  فر، ، ليخچا 

 
 هستگاد ان،پيشخو ن،نا ارىنگهد ىقفسه هاوميز  ده،ستفاا ردمو وفظر ،فرچه ،چاقو ردك،كا ر،جمله ميزكا از اتتجهيزو اربزا 

پيوست  سساا. )بر ديى شوزدامستمر گندونه روزا رتبه صو آن لمثاا و لباسکو ازو،تر م،گرو دسر آبشير  ،پالتها ان،خورتكا

 (٩رهشما
 

 ديى شوزدامستمر گند رتنقل به صووحمل  ىهادروخو و خچر. 
 

 ديى شوزدانه گندروزا رتبه صو رىخواسقف سلف غذ ،كف ار،يود. 
 

 دديى گرزداسپس گند و هخشك شد وتميز  لستمادبا  كمشتر ستما داراى حسطو. 
 

 ديى شوزداگند دهستفاا رهربا ازسايل نظافت پس و. 
 

 دشو ددارىسايل خووساير  وصندلى  وميز  دنتميز كر اىبر كمشتر لستماد از دهستفاا. 
 

 ددستشويى تعبيه گرد ركنا در ىكاغذ لستماد ومايع  نصابو وىحا فظر وستها د ىشستشو ىهنمارا. 
 

 (٩رهپيوست شما سساا)بر ددگريى زداگند امجز رتشويى( به صورو و محما ،لتاشتى) توايس بهدوسر 
 

 (٩رهپيوست شما سسااست. )برامى الزانه روزافعاليت  نپايا در ركا سيى لبازداگندوشستشو  وملز 
 

 دگير اريى سلف قرزدامسئولين گند رختياا درگى بايستى ردبر خوابر در وممقا سلبا وستکش د ،ماسك 

 سلف ىكليه بخش ها در زردمجهز به كيسه  دربدارباله ز ىسطلها از دهستفاا 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 د.گير ارقر رتخر هر شيفت صوآ در
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 بوفه اىشتى برابهد ىتوصيهها

 شت) ابهد وزارت رىظهاا دسامانه خو دركت رسوپرما نست كليه متصدياا زمالi r؟gov؟ (sal amat تيکه رصو در و دهنمو مثبت نا

بايستى  اركين مداكت نصب نمايند. )رمحل سوپرما در را ممضا فرا ازپس  و دهپرينت نمو رامربوطه  مفر ،شتنداند را رىعالئم بيما

 (ددگر ارىنگهد ادفراسالمت  هندوپر در

 دشو ارىنگهد وتکميل  رىكا ىهاروزكليه  در و هيددگر پكليه پرسنل چا اىفرما بررتوسط كا ادفراسالمت  رىظهاداخو مفر .

 (٤ ره)پيوست شما

 عالئم  ،عطسه ،سرفه ز،لر وتب  ،مىباشند )عالئمى مانند خشکى گلو رىبه بيما كعالئم مشکو داراىكه  ادىفرافعاليت  از ممانعت

 ازكت بايستى رسوپرما ىيابند. متصد رمحل حضو درين عالئم پرسنل نبايد ا همشاهد رتصو در( انزآنفلوآ وگى ردشبه سرماخو

 نمايد. ددارىخو نمادر دوره نپايا نمازتا  رمذكو ادفرا ىگيرربکا

 نماز ازقيق ديخچه رخذ تاا ويزيت وند جهت دهابو ربيما ادفرابا  ستما دريا  وشته دا راجديد  وسيروناروكو رىكه سابقه بيما ادىفرا 

 جعه نمايند.امر نمادر وشت اقت به مركز بهدو عسرا در رى،بتال به بيماا

 از ده،بير ساابا تد ادفرابا تمامى  طتباار مين هنگاامىباشد بنابر ادفراكليه  دنناقل بو ضبا فر ،ناروكو وسيروبتال به ا از ىصل پيشگيرا 

 .ددگر ىجلوگير رىين بيماا عشيو وبتال ا

 مى مىباشد.الزاكت رسوپرما درشاغلين  متما اىبر رىكا ىهانماز متما درستکش د وماسك  دىسايل حفاظت فرو از دهستفاا 

 ورىلکل ضرابر پايه  ىهالستها با محلودضدعفونى  وستها دئمى دا ىشستشو و همانى كوتازتر اتو درستکش د وماسك  تعويض 

 .مىباشد

 وچشم  وبينى  ن،هادبه  زدنست د ازلکل قبل ابر پايه  هضدعفونى كنند ادمو از دهستفاايا  و نصابو و آبستها با دمرتب  شستن 

 مىباشد. ورىستشويى ضرد ازبعد  وموبايل  وحتى گوشى تلفن  و ءشياا وبه هر سطح  زدنست د ازبعد 
 

 و دهلوآ ىبا محلها ادفراست د ستما از ىجلوگير وجعين امر دهستفااكت جهت رسوپرما ورودى در فمصر رستکش يکباديع زتو 

 نگر زردباله زباله مجهز به كيسه زسطل  در ادفراخريد  متماا ازبعد  آن دنكر وممعد وگى دلوآ لنتقاا

 
 نيك مکا در نالمکااحتى  ،مانىدركز ابه مر لنتقاامبوالنس يا آ نسيدر نمازتا  ،(ى)شاغلين يا مشتر ربيما ادفرا همشاهد رتصو در 

 ستما ٤٣٣٣ رهيا شما نمادر وشت ابا مركز بهد ورهمشا وهنمايى رايافت درجهت  زنيا رتصو در وشته شوند اسايرين نگهد از اجد

 .دگرفته شو
 

 ددگر ددارىخريد( خو دجهت هزينه كر لپو دل)تبا ىخريد نقد از نمکااحد  تا. 
 

 ددگر منجااشاغلين  از امجز ديا يك فر و نمشتريا دتوسط خو و زپو هستگاد از دهستفاانيکى با ولکترا رتجه به صوويافت در. 
 

 يگر يا د ادفرابه  رتكا دادن از و ددگر دهستفاا ادفرا دتوسط خو رتكا ،خذ خدمتايا  وخريد  ازبعد  انخو رتكا از دهستفاا مهنگا در

 .ددگر ددارىخو ركز مذكوامر درشاغل  وىنير
 

 گيك بر ازقل ايا حد ددگر ددارىخو انخورتكا ىگمههادمستقيم  دنلمس كر ازستکش دست با دپوشش  معد رتصو در 

 نماييد دهستفاانظر  ردنگشت مواپوشش  اىبر ىكاغذ لستماد
 

 هد.د ارها قرانخورتكا ركنا در نمشتريا دهستفااجهت  ىكاغذ لستمادست اموظف  ىمتصد 
 

 مىباشد. ورىيا تحويل كاال ضر و رشسفا دادن مهنگا درقل يك متر اشاغلين حد و نعايت فاصله با متصديار 
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 فمصر رستکش يکباد ازبايستى  رنماييد. بدين منظو ددارىخو فمصر دهماآ اىيا غذ ويى اغذادمو تست با محصوالد طتباار از 

 .ددگر ومباله معدزسطل  در وجخر مهنگا و دهنمو دهستفاا
 

 آننظاير  وتاسك  ،تكرجمله كا از آنين زتو ويى اغذادمو زىسااجد اتتجهيز وسايل وستکش به د ونبد ومستقيم  زدنست د از 

 نماييد. ددارىخو
 

 يى شوندزداگند ومرتب تميز  ربه طو نسترسى مشتريادقابل  حسطو ويترين و وقفسه  كليه 

 

 كابينت ،كمد ،تخت ،پلهها دهنر ت،الآشير ،صندلى وميز  ،هادر هستگيرد ،هادرب ،كف و اريودشامل:  كمشتر ستما داراى حسطو، 

خشك  وتميز  لستمادبا  آننظاير  وسايل عمومى و ،پريزها وكليد  ،هاشكفپو ،هادازپردخو و انتخوركا ىستگاههاد ،گوشى تلفن

 (٩ رهپيوست شما سساا. )بر دديى گرزداسپس گند و هشد

 پيوست  سساابر  انميز پيشخو وها ليخچا هستگيرد ،پز هستگاد ريى مکرزداگند وملز وست دبا  ستما در حيى كليه سطوزداگند

 ٩ رهشما

 پيوست  سسااميبايست بر  وسيروناوگى كردلوآ ركاهش باو هيژويط اشر نشد فتا برطركتها رسوپرما دريى قابل عرضه اغذ مقالا

 باشد. ١ رهشما

 ددگر ددارىخو نمادر وشت ابهد وزارت ازشتى ابهد زيى فاقد مجواغذ اديع موزتو از. 

 ددگر ددارىلويه خودايى كم مانند ساالاغذ ارزشيى با اغذ اديع موزتو از. 

 ف،به مصر دهماآمشابه  اردمو و رشورخيا ،پنير ،تخمه وجيل آجمله  ازپوشش مناسب  ونبد و زبارو رتيى به صواغذ ادمو عرضه 

 مىباشد. عممنو

 ديط فعلى توصيه مىشواشر در. ددگر ددارىبايستى خو زدارمجو ىبسته بند ونمحلى بد وسنتى  ىهانعرضه نا و ارىنگهد از 

 .دديع گرزتو ،شتى مى باشندابهد ىهازمجو داراى و ددمىگر ىبستهبند اردستاندايط اشر درصنعتى كه  ىهاننا

 كشافن هو از دهستفاا وها هشتن پنجراگذ زكت با بارخل سوپرمادامناسب  تهويه 

 هيژويط اشر نشد فبرطرنمازتفکيك پسماند تا  حطر اىجرا لغو  

 ورودى درب در زردلى مجهز به كيسه اپد و دربدارباله ز ىسطلها از دهستفاا 

 نشت(  و درز ونپالستيکى محکم بد ىكيسهها درپسماند  آورىشتى )جمعابهد تعايت تمامى مالحظارفع پسماند با د و آورىجمع

 .دگير رتخر هر شيفت صوآ در
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 خانههازنمااى شتى برابهدى توصيه ها

 خانههازنماو جماعت كليه مساجد ز نماارى برگزم توصيه به عد 

 خانههازنماومساجد در تجمعى سم امرارى برگزم توصيه به عد 

 مى مىباشد:الزاير ارد زموم نجااخانهها زنماو مساجد اد از فرده استفارت اصودر 
 

  خانههازنماو مساجد در عيه ادكتب در، چا، تسبيح ، تمامى مهرآورى جمع 

 هاورودىتمامى در ست ه دضد عفونى كنندوى حاات نصب تجهيز 

 ادرفس اتماط نقاح و يى تمامى سطوزداگند 

  طبيعىو تهويه مصنوعى ى از گيره مساجد با بهرو ماكن مذهبى اتهويه مناسب 

 مهراى چه رپاار نوو ها ش شويى فرربخاومناسب ى شستشو 

  لعملراستودشتى طبق ابهدى يسهاوسرو ضو خانه ها ت والايى تمامى شيرزداگند 

 زنماى صندلىهاو ميز ح يى سطوزداگند 

 

 هنشگاات دارنتشااى اشتى برابهدى توصيه ها

 شت)ابهدرى وزارت ظهاد اسامانه خوى در ست متصدزم اال(salamat.gov.ir رى را تيکه عالئم بيمارصوده و در نموم ثبت نا

اد فراسالمت ه ندوپردر بايستى ارك ين مد)انصب نمايند. زه محل مغام را در مضا فراز اپس ده و پرينت نمورا مربوطه م فر، شتنداند

 دد(.گرارى نگهد

 د. شوارى نگهدو تکميل رى كاى هاروزكليه ه و در يددگرپ كليه پرسنل چااى فرما بررتوسط كااد فراسالمت رى ظهاداوخم فر

 (٤ره )پيوست شما

  عالئم ، عطسه، سرفهز، لرو تب ، مىباشند )عالئمى مانند خشکى گلورى به بيماك عالئم مشکوداراى كه ادى فرافعاليت از ممانعت

 يابند.ر محل حضودر ين عالئم پرسنل نبايد ه امشاهدرت صوا( در نزآنفلوو آگى ردشبه سرماخو

ر بيمااد فرر احضوارش يافت گزه و درمشاهدرت صودرنمايد. ددارى خون مان دوره درپايان مازتا ر مذكواد فرى اگيرربکااز بايستى ى متصد

 دد.مىگرى حد جلوگيرآن وامه فعاليت ، از اداحددر آن وا

 
 از قيق ديخچه رخذ تاو ايزيت وند جهت ده ابور بيمااد فرابا س تمادر يا و شته را داجديد وس يروناروكو رىكه سابقه بيماادى فرا

 جعه نمايند.امرن ماو درشت اقت به مركز بهدع وسررى، در ابتال به بيمان اماز

 
 ده، از بير ساابا تداد فرابا تمامى ط تبارم اين هنگاامىباشد بنابراد فراكليه دن ناقل بوض با فر، ناروكووس يروبتال به ى از اصل پيشگيرا
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 دد.گرى جلوگيررى ين بيماع اشيوو بتال ا
 

 ون بدو مستقيم زدن ست از دست. امى الزاستکش توسط پرسنل شاغل و دجمله ماسك از سايل حفاظت شخصى ده از وستفاا

 دد.گرددارى خوب آن كتاارك و مدد، سنااستکش به د
 

 مىباشد.ورى يا تحويل كاال ضررش و سفام دادن هنگادر يك متر قل احدن عايت فاصله با مشتريار 
 

 سايل ، وپريزهاوكليدان، تخوركاى هاهستگاه در، دستگيرر، در، دكااربزان، اجمله ميز پيشخون از سترسى مشتريادقابل ح كليه سطو

 دد.گر يىزداگندر مکررت به صو ٩ره طبق پيوست شمازدا گندل محلوده از ستفاابا آن نظاير و عمومى 

 
  ن يك مکان در المکااحتى ، مانىدركز ابه مرل نتقاامبوالنس يا ن آسيدن رمازتا ى(، )شاغلين يا مشترر بيمااد فره امشاهدرت صودر

س تما ٤٣٣٣ره يا شمان ماو درشت ابا مركز بهدوره مشاو هنمايى رايافت درجهت ز نيارت صوو در شته شوند اسايرين نگهدا از جد

 د.گرفته شو
 

  د.شوددارى غرفهها خوار قدوستى به صنددجه دل وتبان از المکااحتى 
 

 دد.گرم نجااشاغلين ا از مجزد يا يك فرن و مشترياد توسط خوز و پوه ستگاده از دستفاانيکى با ولکتررت اجه به صوويافت در 

  يگر يا اد دفرابه رت كادد و از دادن گرده ستفااد افرد اتوسط خورت كا، خذ خدمتايا و خريد از بعد ان خورتكاده از ستفام اهنگادر

 دد.گرددارى خور كز مذكوامردر شاغل وى نير
 

  گ يك براز قل ايا حددد گرددارى خوان خورتكاى گمههادمستقيم دن لمس كراز ستکش دست با دپوشش م عدرت صودر

 نماييدده ستفاانظر رد نگشت مواپوشش اى برى كاغذل ستماد
 

 هد.ار دها قرانخورتكار كنان در مشترياده ستفااجهت ى كاغذل ستمادست اموظف ى متصد 
 

  دگيررت كش صوافن هوده از ستفاو اها هشتن پنجراگذز با بارات نتشااحد واخل داتهويه مناسب. 

  هيژويط اشرن شدف برطرنمازتفکيك پسماند تا ح طراى جرالغو 
 
 رودىزرد در درب ولى مجهز به كيسه اپددربدار و باله ى زسطلهاده از ستفاا 

 
 نشت( ون درز و پالستيکى محکم بدى كيسههادر پسماند آورى شتى )جمعابهدت عايت تمامى مالحظارفع پسماند با آورى و دجمع

 .دگيررت خر هر شيفت صودر آ

 

 ننشجويان و داكناركاب هاب و ذياى ايسهاوسراى شتى برابهدى توصيهها

 مربوطه م فر، شتنداندرى را تيکه عالئم بيمارصوده و در نموم شت ثبت ناابهدرى وزارت ظهاد اسامانه خون در نندگاراست كليه زم اال

 دد(.گرارى نگهده نشگادانقليه اد در فراسالمت ه ندوپردر بايستى ارك ين مد)انمايند. ارى نگهدم را مضا فراز اپس ده و پرينت نمورا 

 د. شوارى نگهدو تکميل رى كاى هاروزكليه و در ه يددگرپ كليه پرسنل چااى فرما بررتوسط كااد فراسالمت رى ظهاداخوم فر
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 (٤ره )پيوست شما

  عالئم ، عطسه، سرفهز، لرو تب ، مىباشند )عالئمى مانند خشکى گلورى به بيماك عالئم مشکوداراى كه ادى فرافعاليت از ممانعت

يافت ه و درمشاهدرت صودريابند. ر حضور محل كادر ين عالئم پرسنل نبايد ه امشاهدرت صوا( در نزآنفلوو آگى ردشبه سرماخو

 دد.مىگرى مه فعاليت جلوگيرر ، از ادابيمااد فرر احضوارش گز

 مانند د دارد جوونها آلمس ل حتمااكه ح كليه سطواد( فردن اكرار هر مرتبه سواد )در فردن اكرار سواز سيله نقليه بايد قبل ه ونندرا(

ن ما)زيى كند. زداگندرا پشتى صندلى(، محل نشيمندرو و خل خودى داعمو وفقى ى اميله ها، يمنىاقفل كمربند ه، در، ستگيرد

 ميانه شيفت(رى و در هر شيفت كان پايادر  :هادرويى خوزداگندو نظافت 

  ماسك مىباشند.زدن به م ملزن نشجويان و داكناريس نقليه كليه كاوبه سراز ورود قبل 

  ن قل يك متر بين سرنشينااعايت فاصله حددد و رگرده ستفاس اى بومينس و توبواسمى ا% ظرفيت  ٢٣از هرگز نبايستى بيش

 ست.امى الزا

 ستورى اسقف ضره در يچه تعبيه شددريا درو و خوى هاهشتن پنجراگذزبا بااد فراجابجايى م هنگادرو خل خوداتهويه طبيعى د يجاا 

  ست.ورى ا يس ضروسرى در متر ٩-١عايت فاصله ب، رهاب و ذياايس وسردر 
 
 هاهشتن پنجراگذز با باب هاب و ذياى ايسهاوسرو سايل نقليه وخل دامناسب  تهويه. 

 
 هاسمينىبوس و توبوه اپنجرى هادهكليه پرآورى جمعوم لز 

 
 ست.ع اممنودرو خل خودر داخانى اد دمول ستعماو اشاميدنى ، آنى ردخواد هرگونه موف مصر 

 
 يك شيشه ى، چشم شوده ماف، مصرر ستکش يکباديك جفت  :باشد يل ارد ذقل مواليه مشتمل بر حدى اوست جعبه كمكهازم اال

به ز نياون لکى بدابا پايه ن مايع يا صابون ترجحاًي صابون و نظير صابوه شويندده ما، حتامحل جرو پوست ه ضد عفونى كنندده ما

 خمزچسب د عدو ده كافى ار دپنبه به مق، قيچىد يك عد، سوختگىد يك پما، باندرول يك ،ستريلز اگاد عدر چهاآب، شستشو با 

 

 تتاسيساو فنى ت شتى خدماابهدى توصيهها

 د. شوارى نگهدو تکميل رى كاى هاروزكليه ه و در يددگرپ كليه پرسنل چااى فرما بررتوسط كااد فراسالمت رى ظهاداخوم فر

 (٤ره )پيوست شما

 ١قل اهر شيفت حدازاء شيفت )به ل طون در كناركار ختيادر اتنفسى ماسك ت ترشحار نتشادن اكرود محداى مىبايست برر پيمانکا 

 شت(.ابهدوزارت لعمل راستودمى مىباشد. )طبق الزن اكناركليه كااى ستکش برو دماسك ده از ستفاو اهد ار دماسك( قر

 د.هم شواپرسنل بايد فراى برر كاس نه لباروزايى زداگندو شستشو ، ستهادمرتب ى شستشواى برزم الت مکاناا 

  ا نزآنفلوو آگى ردعالئم شبه سرماخو، عطسه، سرفهز، لرو تب ، تنفسى با عالئمى مانند خشکى گلورى هرگونه بيماوز بررت صودر
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ع طالر اشته باشند مىبايست به پيمانکاداچنين عالئمى ن كنارتيکه كارصود و در جعه شوامرن ماو درشت ايزيت به مركز بهدوجهت 

 .نمايندددارى وماكن عمومى خه و انشگار در داحضوداده و از 

 بتال به ن امااز زقيق ديخچه رخذ تاو ايزيت وند جهت ده ابور بيمااد فرابا س تمادر يا و شته را دا ٩١-يدوكورى كه سابقه بيماادى فرا

 جعه نمايند.امرن ماو درشت اقت به مركز بهدع وسررى، در ابيما

 
 مى مىباشد.الزاجتماعى ارى اصل فاصلهگذاعايت رجهت ا غذو سرو حت استرن امادر زپرسنل ء عضاابين ى متر ١عايت فاصله ر 

 
  و كابينتها ه ستگير، دهاه درستگيردنظير ك مشترح سطوه يژوبه ن كنارتوسط كاده ستفارد اموازم لوو حد واين ار استقرامحل

 د.يى شوزدامرتب گندر به طوو ... تلفن ، پريزهاار، بزارى انگهدى قفسهها
 

 ر به طور هر شيفت كال طودر ست زم امىكنند الر نها كاآمختلف با رى كاى شيفتهادر مختلف اد فرا هايى كهه ستگاات و دتجهيز

 دد؟يى گرزدامرتب گند
 

  شته باشد.د داجووحد واخل در دار در دالى اباله پدزسطل 
 

 محل باشد.ز باه پنجراز روز درو ساعاتى در مىباشد زم تهويه طبيعى الارى جهت برقر 

 

 هنشگادامحوطه در  شتىابهدى توصيهها

 ستورى اضره نشگادامحوطه د در يى مستمر نيمکتها موجوزداگند. 

 ست.ورى اضره نشگادامحوطه د در موجوس توبوه ايستگاايى مستمر زداگند 

 ٩ره پيوست شماس سااخدماتى بر وى عابربانك توسط پرسنل مشخص نيرى هاهستگاديى مستمر زداگندوم لز 

 عابربانكهار كناى در كاغذل ستماديا و ستکش ، دستدضدعفونى ادنصب مووم لز 

 كشهااشتى توسط هوابهدى يسهاوتهويه مناسب سرن از طميناا 

 ستورى اموقت ضررت عمومى به صوى كنهادسرو آب ها رىبخوف آحذ 

 

 هاهگاركادر شتى ابهدى توصيهها

 ه:گاريا سرپرست كار پيمانکاه يا نمايندر ظايف پيمانکاو

 

 نهروزافعاليت ز غااز آپرسنل پيش اى شتى برابهدت نکاور مرر( و كاى نه )پاروزاشى زموآه كوتات جلساارى برگز 

 جتماعىاعايت فاصله ر ربه منظومحل توقف دانشجويان و كارگران محل يا ات در كم نفراترل كنتر 

 پرسنلاى برو ... ماسك ل و ستماه و دضدعفونى كنندزدا و گنده، شوينداد تامين مو 



 
 

 

 

 

21 

 

  ه ندوپردرج در جهت ان گرركان و كناركااز عم اد افراكليه اى بروس يرونا روبتال به كوايابى سالمت رى ارزظهاداخوم رنه فروزاتکميل

 نها.آسالمت 

 تب سنج پيشانى نسبت ه ستگادبا ، فعاليتوع شراز قبل و نه رت روزاست بصواموظف ه گاريا سرپرست كار پيمانکاه يا نمايندر پيمانکا

، سرفهز، لرو تب ، تنفسى با عالئمى مانند خشکى گلورى هرگونه بيماه مشاهدوز بررت صوام و در قداسنل پرن بدى مال دبه كنتر

 هد.ل دنتقاه انشگان داماو درشت ايزيت به مركز بهدوجهت ر را مزبود فرا، نزآنفلوو آگى ردعالئم شبه سرماخو، عطسه
 

 حسطوات ادارى و نه تجهيزروزاهمچنين ضدعفونى ادارى و فتر ديا كانکس ق تااصندلى و ميز ن چيدمادر جتماعى اعايت فاصله ر 

 بستهى فضار در سيگال ستعمام اعد 

 جتماعىاعايت فاصله ربه ط منوت جلساارى برگز 

 اى(يانه رانسخ ده از ستفاى )اكاغذى نقشههات و مکتوباده از ستفان اساندرقل ابه حد 

 ىكاغذل پواز ده ستفام اعدو يز بانکى رت وارپرسنل بصوق خت حقوداپر 

 نگشتاثر اثبت ه ستگاده از دستفام اعد 

 رتعيين يك نفر بدين منظوز و نيارد موم قالاجهت تهيه ه گاركارج پرسنل به خادد ترى از جلوگير 

 ه(نشگاداست احرو نس و اورژاشت ا)مركز بهدارى ضطرس اتماى هارهتهيه فهرست شما 

 ليهى اوتهيه جعبه كمك ها 

 هى مىبايست اگوينامىباشد. ر مركز طب كااز هى سالمت ائه گوارابه ط نا منووبه كرى بتالابه ك مشکوپرسنل ر گشت به كازبا

 دد.گرارى نگهد

 :هگاركاخدمات ظايف و
 

 (٩رهنه )پيوست شماروزا رتبصو حضدعفونى سطو ويى زداگند ،نظافت 

 هنشگاداپسماند  آورىجمع  دروىتحويل به خو و زده هكيسه گر درستکش مستعمل د و ىكاغذ لستماد ،نه سطل ماسكروزا تخليه 

 .دديى گرزداگند هگاركا ننه توسط نگهباروزا رتين سطل نيز مى بايست بصوا. رسطل مزبو درجايگزينى كيسه جديد  و

 هگارمتفرقه به كا ادفرا ورود از ىجلوگير 

 هگاركا ازجى وخر و ورودى ىهادروخو ضدعفونى 

 با تب سنج پيشانى( نبد ارتجه حردر لكنتر وماسك  از دهستفاا وم)لز نيدكنندگازدشتى بااضعيت بهدو لكنتر 

 گربه( و)سگ  تنااتغذيه حيو معد و هگارخل كادابه  تنااحيو ورود از ممانعت 

 آنصحيح  ءمحاا و هگاركا در هبه مديريت پسماند توليد شد توجه 
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 :عمرانی دانشگاهاساتيد و سرپرستان كارگاه و دانشجويان و يا كارگاه های ظايفو

 
 قامتامحل يا كانکس  از رجخا ركا سلبا وكفشها  دادن ارقر 

 حتاسترابه محل  ورود ازمشابه قبل  اردساير مو وسته كليد د و اهمرتب تلفن همر ضدعفونى 

 (حساير سطو وها  هستگيردحت )استراخلى محل دامرتب محيط  ضدعفونى 

 زبارو رتيى بصواغذ ادمو ارىنگهد معد ويى اغذ ادمو مخا فمصر معد وكى راخو مقالا ضدعفونى 

 مگر تمايعا فيش مصرافزا و مگر رتبصو اغذ وسر 

 دهستفاا ازپيش  آن دننمو مگر و نشت ناابه بهد توجه 

 كمشتر انليو و رچپا و انقند و اننمکد از دهستفاا معد 

 بوسىرو و دادنست د معد 

 آنصحيح  ءمحاا و ىكاغذ لستماد از دهستفاا وسرفه  وعطسه  مشتى هنگااعد بهداعايت قور 

 (وستکش د ،)ماسك دىحفاظت فر اتتجهيز از كمشتر دهستفاا معد... 

 ست(ا انيگردبه  دهلوآ دفر از وسيرو لنتقاامل اعو از تخانياد ازناشى  دودبسته ) ىفضا در نقليا و رسيگا لستعماا معد 

 حتاسترا و رحين كا در انيگرد ازعايت فاصله مناسب ر 
 

 نهروزا رتبصو مگر آببا  مستحماا 
 

 ماسك تنفسى از اوممد دهستفاا 
 

 نمايع صابو و مگر آبستها با دمرتب  ىشستشو 
 

 در و هپنجر دنطريق گشو ازقامت اتهويه محل يا كانکس  وملز 
 

 نخشك شد اىبر بفتاآ در آن اردادنقر و ركا سمرتب لبا ىشستشو 
 

 يا  رپيمانکا هيا نمايند ربه پيمانکا عطالاشته باشند مىبايست ضمن دا انزآنفلوآ وگى ردتيکه پرسنل عالئم شبه سرماخورصو در

 نمايند. ددارىماكن عمومى خوا و هنشگادا در رحضو از ه،گارسرپرست كا
 

 خذ ا ويزيت وند جهت دهابو ربيما ادفرابا  ستما دريا  وشته دا را( وسيرونا وبه كر ءبتالا) ٩١-يدوكو رىكه سابقه بيما ادىفرا

 هنشگادا نمادر وشت اقت به مركز بهدو عسرا درمىبايست  ،هى سالمتاخذ گواهمچنين  و رىبتال به بيماا نماز ازقيق ديخچه رتا

 جعه نمايند.امر
 

 كنند. محل  دهستفااشخصى  دهسجا ومهر  ازمىبايست  زقامه نماا رتصو در انگرركا و دهبو عجماعت ممنو رتبصو زنما ارىبرگز

 ىقفسهها وكابينتها  هستگيرد ،هادر هستگيردنظير  كمشتر حسطو هيژوبه  نكنارتوسط كا دهستفاا ردمو ازملو وحد واين ا ارستقرا

 .ديى شوزدامرتب گند ربه طواد فراحت استراكانکس  و تالاشير،تلفن  ،پريزها ار،بزا ارىنگهد
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 ربه طو رهر شيفت كا لطو درست ا زممىكنند ال رنها كاآمختلف با  رىكا ىشيفتها درمختلف  ادفراهايى كه هستگاد و اتتجهيز 

 دد؟يى گرزدامرتب گند
 

 شته باشد.دا دجووستکش د و ىكاغذ لستماد ،شتى ماسكافع بهددجهت  دردارلى اباله پدز سطل 
 

 باشد زها باونير ارستقراكانکس  هپنجر درو روز ازساعاتى  درمىباشد  زمتهويه طبيعى ال ارىبرقر جهت 

 

 1 رهشما پيوست

 :حيى سطوزداگند اىبر %٩تهيه كلر  هنحو
 

 حد يا يك وا . يكدتهيه شودار درب وپالستيکى  وفظر درترجيحا  دههم كرافر لمناسب جهت تهيه محلو فيا ظر ىيك بطر ابتدا

 دركلر  .ضافه مىكنيما دسر آب ،حدوا ٩٣ سپس.يزيم رمى هتهيه شد فظر درون (يتکس يا هيپوكلريت سديم وا ) ژاول آبپيمانه 

 ها مىباشد.وبميکر دىبه نابو درقيقه قاد ٩قل احد تمد درين غلظت ا

 :%٩كلر  زداگند لمحلو از دهستفاا هنحو
 

 ٩كلر  لتميز به محلو لستماديك  دنغشته كرآبا  ،شد كترجنت پاد ادتوسط مو وشد  كخا و دگر از رىعا حنکه سطوآ از بعد 

بدين  دشو هكشيد حسطو روىفت بر ر رتفقط به صو لستماد آن، دنسپس فشر و لمحلو در لستماد دنكر وريا غوطه وصد در

 .هد شداخو منجاانظر  ردمو حيى سطوزداگند رتصو
 

 تمامى يىزداگند الذ دپيشبينى مىشو حسطو روىبر  زداگند ادثربخشى موا اىبر رىقيقه ماندگاد 01 ودحد تنجاييکه مدآ از 

 حسطو و،هررا ىهادهنر داز،پردخو ىهاهستگاد ر،سانسوآ ىكليدها،هاهستگيرد)مانند  ادفراست دبا  رمکر ستما ردمو حسطو

هر  در طمربو توسط پرسنل بايستى ساعته نيم صلافو در ( شتىايس بهدوسر و جامايعى ،هاپله دهنر ت،الآشير ،ميزها انپيشخوو

 .دديى گرزدابخش گند
 

 دشو منجااصد دريك  لبا محلو بايستى نهروزا ... ومفى تئاتر آ ىسالنها ،هاوهررا ،هاقتاامانند كف  حيى ساير سطوزداگند. 

 
 
 

 :صددر٩يى با كلر زداگند تنکا
 

 ساعت كاهش مىيابد( ١٤گذشت  ازپس  ليى محلوراكا) دشو دهستفاا وتهيه  نهروزابايد  زداگند لمحلو. 
 

 ددگر دهستفاا دسر آب ازكلر  لتهيه محلو اىبر دقت شودبايستى  رودبين مى از مگر آب درنجاييکه كلر آ از. 
 

با  و دشسته شو آبقيقه با د ٩٢ تبالفاصله بايد به مد ددگر واردبه چشم  هگر سفيدكنندا ددگر ددارىبا چشم بايد خو ستما از

 .ددگر رتيك پزشك مشو

 
  ىكنشهاواند باعث امىتو و دادهكاهش  را آنيى راكا ايرز ددگر بجتنااخانگى  هشويند ادساير مو اهها بههمرهسفيدكنند دنبر ربکا از 

كه  ادىمانند مو ىسيدا هشويند ادبا مو هسفيدكنند دنكر طمخلو مهنگا درسمى  ىهازگا لمثا ان. به عنودشو كشيميايى خطرنا

 .ددحت گرايا جر گند باعث مراميتو زين گاا و ددتوليد مىگر د،مىشو دهستفاالت اتو دنتميزكر اىبر

 بشوييد. آبكامال با  ،يىزداگند اىبر هسفيدكننداز دهستفاا ازقبل  ونماييد  دهستفاا هشويند ادمو از ابتدا وملز رتصودر
 

 خنك  نمکا درها بايد هين سفيدكنندابنابر ؛مينمايد آزادسمى  زگا دميگير ارشيد قررخو رنو ضمعر درقتى و هقيق نشدر هسفيدكنند

 شوند. داده ارقر نكادكو سسترد از دور وشيد رخو رنو از دور و
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 دبايستى خشك شو دخو دىبخو حسطو روىصد بردر٩به كلر هغشته شدآ لستماد ازطوبت ناشى ر. 
 

 دشو ارىنگهد اىبسته درب فظر درست ا زمال هتهيه شد كلر. 
 

 دپيشبينى مىشو حسطو اىبر زداگند ادثربخشى موا اىبر رىماندگا اىقيقه د ٩٣ ودحد تمد. 
 

 مناسب هشويند ادبا مو تظهر( بايستى توسط پرسنل خدما و)صبح  ربادوقل انه حدروزا رتها به صومحما وشتى ابهد ىيسهاوسر 

جامايعى هر نيم ساعت  وها هستگيرد ت،الآشير ددمىگر دآوريا ديى شوزداصد گنددر ٩ زداگند لمحلو از دهستفاابا  و هيددنظافت گر

 .دديى گرزدامىبايست گند ريکبا
 

 نظافت وشستشو  اىسايلى كه برو ازبايستى  دمىشو دهستفاامختلف  ىنظافت بخشها اىسايلى كه برو وتى ،سطل ،هالستماد 

 .ددنگر دهستفاا يطىمشتركاًاهيچ شر در و دهبو امجز رودمى رخانه بکااربدآ وشتى ابهد ىيسهاوسر

 دنظر گرفته شودرگرفتگى  قخطر بر از ىجلوگير ربهمنظو زمال تيى مالحظاگندزدا مهنگا در. 

  قيقه د ٣٣ تبه مد ژاول آب لمحلو درسپس  وشسته  داغ آب درميبايست  ،ت ىونظافت  لستماد ،چههارپا از دهستفاا ازپس

 باشد. دهماآ دهستفاا اىبر و هشد هخشکاند قتاا ىماد در آن ازبماند. بعد  ورغوطه

 كلر  لبعد با محلو و هشسته شد داغ آببا  فمصر رهربا ازبايستى بعد  دميگير ارقر دهستفاا ردنظافت مو اىتىهايى كه بر وچهها رپا

 .ديى شوزداصد گنددر٩

 دكر دهستفااكلر  لغشته به محلوآ اىچهرتى پا از... بايستى  وسالنها  و قتاايى كف زداگند اىبر 
 

 دركلر  تتركيبا رنتشااا ت دكر دهستفاائى زدامحل گند در امناسب هو نجريا از هپايه كلر زداىگند تبا تركيبا رحين كا درست ا زمال 

 .ددنگر ادفرابسته باعث مسموميت  ىفضا
 

 خدماتى  ىهاونير متما اىتريج مناسب برربا كا و رتصو متنفسى تما ىماسك ها ازست ا زمال ىسيدا وكلر  تبا تركيبا رحين كا در

 .دشو دهستفاا
 

 ارمقد با زداگند ادمو وگى ردبر خوابر در وممقا سلبا وستکش د ،موظف مىباشد ماسك هنشگاداخدماتى  وىنير رىپيمانکا شركت 

 .هداردقر لخدماتى مسئو ىهاوكليه نير رختياا در ومناسب تهيه 

 .مشخص باشد ىهانمکادر ... وها ، ادارههاهنشکد، داهاهبگااخودرسايل حفاظتى مربوطه س و ولبازدا، گنده و شوينداد موارى محل نگهد-
 

عمل ار صحت تکرو يى زداگنده ناظرين بر نحوو ناظرين هر بخش تهيه ر حضورت و مىبايست با نظازدا گندل كر مىباشد تهيه محلوذبه زم ال
 نمايند.رت نظا

 
 سيب مىبيند:آصد در ٩يى سطوحى كه با كلر زداگنده نحو

 
توصيه ات تجهيز، ايلسو ونگ مى شوند( رگى يا تغيير ردخور چا)دسيب پذيرند آصد در٩كلرل بر محلوابردر يى سطوحى كه زداگنداى بر

ن مات زبه مدد سراب حد وا ٩٣٣حد به وا٩به نسبت ل آب ژاول محلوح، از سطوده از روى لواد آمودن تميز نمون و شدك پااز پس د مىشو
س حساح يى سطوزداگى دلواى آبران جه نيز مىتودر ٧٣تيليك الکل ايا ل تانواز ايا دد و گرده ستفاح ايى سطوزداگنداى قيقه برد ٩٣از بيش 

 د.نموده ستفااصد در٩به كلر 

▪
 سساابر ،  وضدعفونى   ويى زداگند درمناسب   صخلو با لکلاز  ا دهستفاورت  ابه  ضر با  توجه 

 خاصيت بيشترينداراى  صد در ٦١-٧٣ غلظتدر   لتانوا يا تيليكا لکلاعلمى  ىيافته ها خرينآ

 جهدر ١٦از جه بيشتر در ٧٣لکل ابى وضد ميکررت قدو ست تاثير وس ايرونا وكر صكشى  بخصو وبميکر

 عمدتا لکل غليظ كهابا  انمىتو، نباشدس ستردر دجه در ٧٣ص خلو با لکلا چنانچها مىباشد لذ

 ٧٣ل محلوده و كرط مخلوآب حد وا ٣با را جه در ١٦لکل احد وا ٧كه رت بدين صود نمو % مى باشند تهيه١٦

          د.جه تهيه شودر
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▪
ات تجهيزو سايل ، ونگ مى شوند(رگى يا تغيير ردخور چا)دسيب پذيرند آصد در٩كلرل بر محلوابردر يى سطوحى كه زداگنداى بر 

سطح روى فت بر رحركت رت به صوده و كرط لکل مخلورا در اپنبه از حجم مناسبى و... گوشى تلفن وس، مارد، كيبور، مانند مانيتو
دد.گرددارى خول ستمادبا دن خشك نمود و از خشك شوا هون با جرياس تماح در هيد سطوزه دجاه و انظركشيدرد مو

 

 
 يا موكت:ش و فر، لبسهايى زداگند

 د.كرده ستفااصد در ٣٢/٣كلر ل محلواز بايستى ...وموكت ش، فر، لبسهايى زداگنداى بر

 لبسه بهاست زم اال.هد شد البسه خوانگ رفتن ربين از غلظت بيشتر موجب ا يرد زنموع متنااكلر با غلظت باال بايد ده ستفااز ا

 .شوندور غوطه ل محلودر (نه بيشتر )قيقهد ٩٢ت مد

 ٩٢ان كلى ميتو رنماييد. يا بطوده ستفاده و احل كرآب قسمت  ٩١با را صد در ٩قسمت كلر  ٩صد در ٣٢/٣كلرل جهت تهيه محلو 

 د.صد تهيه شودر ٣٢/٣تا كلرده حل نموآب ليتر  ١٣را در صد در ٧٣-٦٢پركلرين در پوم گر

 

 2 رهشما پيوست

 وسيروناوگى كردلور آكاهش باه ويژويط اشرن شدف برطرن مازكتها تا رسوپرمادر يى قابل عرضه اغذم قالافهرست 

 زمجااع نوا لمحصوع نو
  

 كمب و كمچرع نوه، از تك نفرى بسته بندرت به صوه و سترليزايا ه و يزرپاستوده شير سا، ماست- ى آنهااوردهفرو شير 

 يا كمتر(و صد چربى در ٢/١نمك )  

 باشد.دى يتامين وبا ه غنى شدرت ست به صواشير بهتر - 

 شتابهداز وزارت شتى ابهدى هازمجوه و داراى شدى فرنى بستهبندو شيربرنج - 
  

 شتىابهدز از وزارت مجوداراى معدنى ز و آب گاون بد، كم نمكدوغ  نوشيدنى
  

 ومركز سالمت ى لعمل هاراستودمطابق ه شسته شدز و... مول، پرتغا، نگىرنا، مثل سيبه ميواع نوا ىسبزه ميو

 شتابهدوزارت  

 ودهفزاقند ون صنعتى بدى هاهبميواع آنوا- 

 شتابهداز وزارت شتى ابهدى هازمجوه و داراى شدى بستهبندى شكهاالو- 

 گوجه فرنگىر و خياز، هايى مانند پياىسبز- 
  

 كلوچهو كيك م و كرون بدسدار سبوع يت ترجيحا نووبيسکو، كلوچه، كيك، يتوبيسکواع نواشامل  كيكم، كرون يت بدوبيسکو

 وىغن حاروبا ه تهيه شدآ و يتامين ، روى، وهنآهايى مثل ىيز مغذريا ه و غنى شدع نواز ترجيحا  كلوچهو 

 شت.ابهداز وزارت شتى ابهدى هازمجوو داراى صد كم قند در ٢ير زنس اترب سيد چرا 
  

 بينزى نرو احجم م گر٩٣٣شت )ابهداز وزارت شتى ابهدز مجوه داراى غيرگوشتى تك نفرودل شترا لقمه سالم

 بسته(روى بر ى كالر ٣٣٣تا  ١٢٣ 

 تخمدو، گر، مغزهايى مانند: كنجداع نوابا ا ترجيحاً همره و نيمهحجيم يك نفرو حجيم ى هاننااع نوا- 

 شتابهداز وزارت شتى ابهدى هازمجودان داراى فتابگرا 
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 3 رهشما پيوست

 

 تحصيل /رگشت به كازيابى سالمت جهت بارى ارزظهاداخوم فر
 

 ن( .........................................نشجويااى دانشجويى )برره داشماره ................................................و شماكد ملى به ...................................داراى ينجانب ا

  
 مىنمايم:ر ظهااشغلى................................ان عنوه( ..................................  داراى نشکدم دانا /رىحد كادر )واتحصيل ل حادر/شاغل 

 

 

 لف:ا

  خير  □بلى؟ يددهاجعه نموابه پزشك مرو شته را دا ٩١-يدوكورى بتال به بيمااسابقه□ 

  خير  □بلى؟ يددهايافت نمودرپزشك ر را از كاهى برگشت به ايا گوآ ٩١-يدوكورى بتال به بيمااسابقه رت صودر□ 
 

 ب:
 

 ام:شتهاندرا ير زخير عالئم روز اسه در 
 قفسه سينهدر سنگينى س حساايا درد  □تب □ز لر □سرفه  □تنگى نفس  □درد گلو □ن درد بد □ضعف و خستگى س حساا□

  

 امشتهاندرا خير اهفته وس( در دو يروناو)كر ٩١-يدومبتال به كود متر( با فر ١از يك )فاصله كمتر دنزس سابقه تما□ 

 ام دهننمو ٩١ -يدوقطعى كو/محتمل/كمشکو/ربيمااده خانواد فردى از اقبت مستقيم فرامر□ 

 در قيقه د ٩از ِبيش س )تماك بسته مشترى فضادر ٩١؛ يد ومبتال به كود با فردن( بوس يا همکالدن بور شغلى )شامل همکاس هر گونه تما

 □متر( ١از فاصله كمتر 

 كسيله نقليه مشتردر و ٩١؛يد ومبتال به كود با فردن همسفر بو□ 
 

 ج:
 

 □ام  دهثبت كر salamat.gov.irسامانه د را در عالئم تنفسى خوو سالمت ت طالعاا

 

به را تب امرق، هرگونه عالئم تنفسى فووز بررت صودرتعهد مىنمايم س .................................. تماره ينجانب..........................................با شماا

قت ثبت اصدو قت رى، دبا هوشيارا هى مىكنم پاسخ كليه پرسشها انيز گوو هم ع دطال، امدير بخشف طره از معرفى شده نمايند /مدير

 ؟ينجانب مىباشده ابه عهد، قعف واخالو ست درپا سخ نااز قب ناشى اهرگونه عودهام و نمو

 

 ءمضاا يخرتا گىادخانوم نام و نا
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 4 رهشما پيوست

 

 

 هنشگارى داپيمانکاى شركتهان كناريابى سالمت كام ارزفر
 

 فرما:.........................................ركاس تماره فرما:............................. شماركام شركت:.............................. نام نا
 

 شغل: ....................................  سن: ....................اه: ........................ تلفن همرره گى:.......................  شماادخانوم نام و نا

 

 

 نشانه

 تاریخ

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 اده: .......................خانوى عضااز اهر يك در باال ى نشانه هاد جوو
 

 جعه نماييد.امرد ندگى خوزبه محل ه مانگادريکترين ديا نزه نشگاداشت اباال لطفا به مركز بهدى نشانههااز هر يك ه مشاهدرت صودر 
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 5 رهشما پيوست

 ستکشدر آوردن دحل امر

ستکش ده ودنمورج ست خاو رو، از دحالت پشت و آن را در گرفته را ست چپ دستکش ى دقسمت باالو كف ، ستراست دبا كمك ا بتددر ا

قسمت (رى آن نگشت كناره و اشاانگشت ا)ست چپدنگشت دو اسپس با كمك .يم دارنگه مىده و ست جمع كرراست دكف را در ست چپ د

ست دنگشت ك ابا نوو نيم دابر مىگر، يماشته داست نگه دسط در وستکشى كه روى دبر و آن را گرفته راست راست دستکش دهانه ديرين ز

 م.يازپسماند مياندآورى جمع ص كيسه مخصوو در گرفته را ستکش دخلى داچپ قسمت 
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