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مقدمه

توسععه واکسعیناسعیون ممومی در کنترل مدیریت بیماری کرونا از اتمیت با یی برخوردار
می باشعد لذا طر مدیریت توشعمند براسعاس روند رو به رشعد واکسعیناسعیون ممومی برنامهریزی
شعده اسعت در طر مذکور فعالیتتای شعللی در تمام شعرایط پاندمی به شعرط رمایت پروتکلتای
بهداشعتی و انجام واکسعیناسعیون منعی ندارد از طرفی بهمنوان یک اصعل کلی انتقال ویروستای
تنفسعععی از انسعععان به انسعععان بهطور ممده از طریق ریز قطرات تنفسعععی سعععرفه مطسعععه تخلیه
ترشعحات بینی و دتان و لمس اشعیاآ آلوده میباشعد این ویروس میتواند در فاصعله  2متری منتقل
شعود از دیرر راهتای انتقال حضعور در فضعای بسعته با توای راکد درصعورت حضعور فرد بیمار
و ناقل است با توجه به شیوع نوع دلتا و انواع سوشتای دیرر شدت و سرمت انتقال ویروس بیشتر
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شده لذا مالوه بر پوشش مناسب واکسیناسیون جامعه رمایت فاصله  2متر استفاده مستمر از ماسک
در اماکن ممومی و به ویژه در فضاتای بسته ضدمفونی دست و گندزدایی محیط و سطو مشترک
کنترل تهویه مناسععب محیطتای بسععته سععالنتا و راتروتای مسععقب بایسععتی در اولویت راهتای کنترل
قرار گیرد
تدب و دامنه کاربرد

تدب از تدوین این پروتکل مدیریت کنترل و نظارت توشععمند بیماری کووید 19 -به منظور ایجاد
تعادل در حفظ و صیانت از سالمت افراد جامعه و بازگشت به روند زندگی مادی است این راتنما
جهت پیشعریری و کنترل بیماری کووید( 19-کرونا ویروس) در پایانهتای مسعافربری شعامل فرودگاه
ایسعتراهتای قطار و اتوبوس و تمه پایانه تای برون شعهری بوده و سعایر قوانین آییننامهتا مقررات
دستورالعملتای مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقی است
فاصلهگذاری

یکی از راهتای کاتش مواجهه و قطع زنجیره انتقال رمایت فاصععلهگذاری اسععت این اماکن جزآ
یکی از اماکن تجمع محسعوب شعده که می تواند سعبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سعالمت
آحاد جامعه از اتمیت با یی برخوردار اسععت زم اسععت مقررات ویژهای از طریق فاصععلهگذاری
اجتمامی مالوه بر رمایت اصول بهداشتی برای کاتش مواجهات در نظر گرفته شود
در این راستا زم است موارد زیر رمایت شود:
• کاتش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسععتفاده حداکیری از تلفن شععبکهتای اجتمامی و ویدئو
کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند؛
• رمعایعت فعاصععععلعه  2متر و فضعععععای  4مترمربع بعه ازای تر نفر در ارایعه کلیعه خعدمعات مربوط بعه
بازرسی تهیه بلیط تحویل بار و غیره؛
• محدودیت ظرفیت حمل مسععععافر توسععععط قطار اتوبوس و تواپیما با توجه به وضعععععیت پوشععععش
واکسیناسیون ممومی و براساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خواتد بود
تبصعره  :1پذیرش مسعافر در سعفرتای برون شعهری (شعناورتا اتوبوستا و قطار) حداکیر  80درصعد
ظرفیت تا پوشعش واکسعیناسعیون ممومی به بیش از  80درصعد برسعد (در آن زمان ظرفیت پذیرش 100
درصد خواتد شد)؛ در تواپیما پذیرش مسافران  100درصد است؛
تبصره :2کوپهتای قطار برای خانواده شامل محدودیت تبصره  1نخواتد بود؛
• فاصععلهگذاری بین افراد در صععندلیتای پایانهتای مسععافربری به صععورت یک در میان (رمایت
فاصله حداقل یک متر) رمایت گردد و از تجمع افراد در محلتای مذکور جلوگیری گردد؛
• در قسععمت بازرسععی مسععافران گیتتای کنترل سععاک بلیط و تحویل بار رمایت فاصععله حداقل 2
متر در صب تای مذکور الزامی است؛
• در قسعمت تشعخیه تویت و بازرسعی با افزایش مامور تشعخیه تویت و بازرس اطمینان حاصعل
شود که صب تشکیل نرردد
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• توصعیه می گردد بازرسعی بدنی با تجهیزات الکترونیکی انجام شعود و تمامی کارکنان بازرسعی در
قسمت ورودی پایانه از وسا یل حفاظت شخصی از جمله ماسک فیلتردار و دستکش استفاده نمایند؛
• به منظور رمایت فاصعله  2متر با توجه به ظرفیت اتاق مادر و کودک (اتاق شعیردتی) از اجتماع
افراد در اتاق مذکور ممانعت گردد؛
شرایط پذیرش مسافران /گردشرران در ناوگان حمل و نقل برون شهری

 -1توایی
 1-1پروازتای داخلی:
• ارائه  PCRمنفی حداکیر  72سامته یا کارت واکسن ضروری است؛
 2-1پروازتای خارجی:
• ارائه  PCRمنفی حداکیر  96سامته و کارت واکسن ضروری است؛
 -2زمینی
• ارائه  PCRمنفی حداکیر  72سامته یا کارت واکسن ضروری است؛
 -3دریایی
• ارائه  PCRمنفی حداکیر  96سامته و کارت واکسن ضروری است (برای سفرتای خارجی)؛
• ارائه  PCRمنفی حداکیر  72سامته یا کارت واکسن ضروری است (برای سفرتای داخلی)؛
غربالگری ،مراقبت و بازتوانی
 .1غربالگری شاغلین در تمهگیری کووید19 -

•
دتند
بعد از گذشعت  14روز از شعروع مالئم در صعورت بهبودی بیمار نیاز به ارائه تسعت PCR
•
منفی به منظور شروع به کار نیست

کارکنان درصعورت بروز ترگونه مالیم مشعکوک تسعت سعریع تشعخیه کووید 19 -را انجام

 .2مراقبت از گروهتای آسیبپذیر

دو گروه زیر با گواتی پزشعک معتمد به منوان افرادی که در معرض ابتال به بیماری کووید19-
قرار دارند در نظر گرفته شده است:
گروه الف  -بیماران با بیماری زمینهای:
• بیماری قلبی– مروقی
• فشارخون
• دیابت
• بیماری تای تنفسی زمینهای
• BMI> 40

گروه ب -بیماران با نقه ایمنی:
• تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از  12/5 mgپردنیزولون در روز بیش از دو تفته
• شیمی درمانی
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• بدخیمیتا
• پیوند امضاآ
در صعععورت مدم امکان دور کاری شعععرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراتم گردد که حداقل
تماس با سایر افراد را داشته باشد تلییر شلل موقت در محیط کاری و یا تلییر محل کار به محیطی با
شرایط تهویه مناسبتر و کمجمعیتتر می تواند کمک کننده باشد
.3

بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید19-

تمامی شاغلین بعد از ابتال به بیماری کووید 19-زم است پس از طی دوران درمان و نقاتت جهت
بازگشت به کار براساس آخرین نسخه "راتنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"19-
ابالغی از وزارت بهداشت توسط پزشک مورد ارزیابی قرار گیرند
اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
 .1بهداشت فردی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

از ورود افراد بدون ماسک ممانعت به ممل آید
در حد امکان سعی شود بلیط به صورت تلفنی یا الکترونیکی رزرو شود
خدمتدتنده موظب اسعت کارت واکسعن یا تسعت  PCRمنفی  72سعامته را به ناظر /ناظرین ارائه
نماید
کلیه کارکنان (خدمتدتنده) موظب به انجام واکسیناسیون می باشند
استفاده از ماسک برای کلیه کارکنان و مراجعین الزامی است
از دست دادن و روبوسی کردن با یكدیرر پرتیز کنید
درصورت مواجهه با افراد بیمار تا زمان رسیدن آمبو نس یا انتقال به مراکز درمانی فرد بیمار
حتیا مکان در یک مکان جدا از سایرین نره داشته شود؛
شستن مرتب دستتا با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدمفونیکننده بر پایه الکل؛
حتیا مکان پرداختتا بهصورت غیرنقدی صورت گیرد؛
اسععتفاده از سععیسععتم اتوماسععیون اداری و حداقل اسععتفاده از کاغذ به منظور جلوگیری از انتشععار
احتمالی؛
اسععتفاده از وسععایل حفاظت شععخصععی از جمله ماسععک توسععط کلیه پرسععنل شععاغل الزامی اسععت و
ترجیحا مواد ضدمفونیکننده بر پایه الکل بهتمراه داشته باشند؛
داشتن کارت بهداشت برای کلیه دستاندرکاران موادغذایی در پایانهتا الزامی است؛
برای یبت حضعور و غیاب پرسعنل ترجیحا از سعیسعتم تشعخیه چهره اسعتفاده شعود (درصعورت
وجود)؛
برای تماس با دستریرهتای در کلیدتای آسانسور و نظایر آن از دستمال کاغذی استفاده گردد؛
کلیدتای آسانسور و مواردی نظایر آن ترجیحا غیرلمسی باشد؛
اسعتفاده از دسعتمال کاغذی تنرام مطسعه یا سعرفه كردن الزامی اسعت (درصعورتیکه دسعتمال وجود
نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و مطسه استفاده کنید)؛
از تماس دستتا با چشم دتان و بینی خودداری شود
4

معاونت بهداشت
پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید( 19-کرونا ویروس) فاصلهگذاری و الزامات سالمت محیط و کار در حمل و نقل برونشهری

•
•
•
•

 .2بهداشت مواد غذایی

در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مستقر در پایانه رمایت ضوابط دستورمملتا و پروتکل تای
بهداشتی مربوط به اینرونه مراکز الزامی می باشد
نمک فلفل سماق قند شکر و آب آشامیدنی ترجیحا در بستهبندیتای یکبار مصرب باشد
در صععورت توزیع غذا در پایانهتا باید به صععورت بسععته بندی انجام شععود و متصععدیان توزیع غذا
دارای وسایل حفاظت فردی (ماسک و دستکش) باشند
فعالیت مراکز فوق بر اساس طر محدودیت توشمند می باشد
 .3بهداشت ابزار و تجهیزات

• آشعپزخانهتا و محل تای سعرو غذا در این مراکز موظفند جهت سعرو غذا از لیوان قاشعق چنرال
کارد ظروب یکبار مصرب استفاده نمایند؛
• آشعععپزخانهتا و محل تای سعععرو غذا (درصعععورت وجود) موظفند پس از تر سعععرویسدتی کلیه
ظروب طبخ و آمادهسازی موادغذایی را شستشو و گندزدایی نمایند؛
• از سعفره یکبار مصعرب برای میز غذاخوری اسعتفاده شعود و باید پس از تر بار اسعتفاده تعویض
گردد
• ضعرورت شعسعتشعو و گندزدایی پردهتا فرش نمازخانه و نظایر آن (درصعورت وجود) در تواتر
زمانی مناسب؛
• گندزدایی روزانه نیمکتتا و صندلیتای محوطه پایانه؛
• جهت توزیع غذا و نوشیدنی از ظروب یک بار مصرب مجاز استفاده گردد؛
• وسایل نظافت مورد استفاده پس از تر بار استفاده گندزدایی شود؛
• در نمازخانهتا استفاده از مهر و سجاده شخصی و چادر شخصی کامال ضرورت دارد
• در نمازخانهتا (درصعورت وجود) اسعتفاده از مهر و سعجاده شعخصعی و چادر (بانوان) ضعرورت
کامل دارد و کلیه مهرتا کتب ادمیه و وسایل مشترک مذکور بهصورت موقت جمعآوری گردد
• درصعورت وجود سعالن تای ورزشعی وسعایل و تجهیزات تر دو سعامت یکبار و در پایان شعیفت
کاری گندزدایی شوند
• درصورت وجود رختکن و حمام استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است
• سطل تای زباله دردار پدالی تمراه با کیسه زباله استفاده شود
سطو زیر ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:
✓ نشیمن صندلي
✓ دستهتاي صندلي
✓ پشتی صندلي (قسمت پالستیكي یا فلزي)
✓ قفل كمربندتاي ایمني
✓ چراغتا و كنترلتا کلید احضار مهماندار و محفظه با ي سر
✓ دیواره و پنجرهتا
✓ درصعورت اسعتفاده سعرویس بهداشعتي توسعط مسعافر بیمار درتا دسعتریره نشعیمن توالت محل
تعویض پوشك دستشویي و دیوارتا و كانتر گندزدایی شود
5
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✓ از بین بردن ترگونه آلودگي از كب کابین
• دور ریختن دستكش تا دستمال کاغذی و ماسک آلوده در كیسه زباله محکم و بدون درز و نشت
• بعد از اتمام كار دسععتتا را با آب و صععابون بشععویید یا با ماده ضععدمفونيكننده بر پایه الكل تمیز
کنید
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

 .4بهداشت ساختمان

نصب تابلوتای آموزشی نحوه پیشریری از انتقال بیماریتای تنفسی به تعداد کافی در محل
استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجرهتا در قسمتتای اداری فرودگاه ایستراهتای قطار
و اتوبوس به منظور تهویه مناسب محل؛
نصععب راتنمای شععسععتشععوی دسععت تا به تعداد کافی در محل سععرو مواد غذایی و سععرویستای
بهداشتی
تهویه مناسب سرویستای بهداشتی
سرویستای بهداشتی (حمام و توالت) بهصورت مجزا گندزدایی شوند
قبل از کشیدن سیفون توالت فرنری در آن را برذارید تا میکروبتا در توا پخش نشوند.
سطو دارای تماس مشترک ابتدا با دستمال تمیز و خشکشده و سپس گندزدایی گردد
نصب مواد ضدمفونیکننده دست با پایه نرهدارنده به تعداد مناسب در ورودیتا و خروجیتا
گندزدایی مستمر محیط داخلی پایانه و تجهیزات مرتبط حداقل روزی یکبار
گندزدایی محل انبار تواپیما ب ه خصوه در پروازتای خارجی بعد از تخلیه بار
گندزدایی بارتای رسعیده به خصعوه در پروازتای خارجی به صعورتی که کلیه سعطو بارتا به
مواد گندزدا آغشته شود
نسععبت به تعبیه سععیس عتم لولهکشععی صععابون مایع و دسععتمال کاغذی در سععرویستای بهداشععتی اقدام
گردد
توصعیه میگردد شعیر آب روشعویی سعرویستای بهداشعتی ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشعمی
باشد
دفع پسعماندتا باید به شعیوه بهداشعتی در سعطلتای دردار پدالی صعورت پذیرد و کلیه پرسعنل مسعئول
در خصععوه جمعآوری و دفع پسععماند رمایت تمامی مالحظات بهداشععتی (جمعآوری پسععماند در
کیسهتای پالستیکی محکم بدون درز و نشت) در آخر تر شیفت را در دستور کار قرار دتند
در محل تای تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه تر ومده نماز پیشبینی شود
توای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و مرتبا گندزدایی شود
مملیات سوختگیری وسائط نقلیه در پمپ بنزینتا و جایراهتای سوخت باید فقط توسط متصدیان
جایراهتا صورت پذیرد
اتاقکتای سیرار غیرفعال گردند (در صورت وجود)
اتاق مادر و کودک تر  8سععامت یکبار با مواد گندزدا با پایه الکل گندزدایی گردد (بدون حضععور
افراد)
در قسعمت صعندوق امانات زم اسعت کلیه وسعایل کوچک (کفش کیب دسعتی و نظایر آن) قبل از
تحویل گرفتن در د اخل کیسه تای نایلونی قرار گیرند
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 .5تهویه

فراتم نمودن امکان استفاده حداکیری از تهویه طبیعی در مراکز مذکور از جمله پایانهتا از طریق
نصععب پنجرهتای بازشععونده به میزان حداقل  45درجه و با مسععاحت  10الی  20درصععد مسععاحت
کب بعه گونعه ای کعه بعه ازای تر یعک از کعارکنعان و مراجععان حعداقعل  10لیتر در یعانیعه توا تعامین
گردد
فراتم نمودن امکان اسععععتفاده حداکیری از تهویه  2طرفه (باز نمودن پنجره تای متقابل تمزمان)
در مراکز فوق به گونهای که به ازای تر یک از کارکنان و مراجعان حداقل  10لیتر در یانیه توا
تامین گردد
فراتم نمودن امکعان تعویض توای محیط بعا توای آزاد در مراکز فوق حعداقعل بعه انعدازه  6بعار در
سامت و یا به ازای تر یک از کارکنان و مراجعان حداقل  10لیتر در یانیه توا تامین گردد
در صعورتی که تعداد پنجره تای کافی نباشعد با نصعب اگزتاسعت فنتای مکشعی با دبی مناسعب به
سعععععمت خارس از سعععععاختمان مراکز فوق به گونه ای که به ازای تر یک از کارکنان و مراجعان
حداقل  10لیتر در یانیه توا تامین و یا  6بار در سامت تعویض و جابه جا گردد
از قرار دادن فن (پنکه) به طریقی که به طور بالقوه بامث جریان مسععتقیم توا از یک شععخه به
شخه دیرری شود خودداری گردد استراتژی مناسب استفاده از فنتای پنجرهای و تدایت توای
داخل به بیرون ساختمان می باشد
نظارت دقیق بر تعداد افرادی که تمز مان از آسعععانسعععور اسعععتفاده می کنند (حداکیر  50درصعععد
ظرفیت)
نصعب تابلوتای تشعدار دتنده در کلیه آسعانسعورتا به منظور رمایت تعداد حداکیر افراد و تمچنین
مدم صحبت با یکدیرر و تلفن تمراه
اسععتفاده از فن تای مکشععی و یا دسععتراه تصععفیه توای مجهز به فیلتر تپا با توان مناسععب در کلیه
آسانسورتای ساختمان مراکز فوق و روشن نمودن آن در تمام سامات کار فعالیت
در فضعععععاتایی که نمی ت وان تهویه و جابجعایی توای آزاد را به میزان کافی انجعام داد میزان دی
اکسعید کربن موجود در توا پایش شعود و از دسعتراه تای تصعفیه توای مجهز به فیلتر تپا متناسعب
با اندازه ساختمان مراکز فوق و به تعداد کافی استفاده گردد
توصعیه میشعود با توجه به اینکه در فصعل پاییز و زمسعتان امکان باز نمودن پنجرهتا فراتم نمی
باشعد دسعتراهتای تصعفیه توای مجهز به فیلتر تپای اسعتاندارد برای نصعب در اتاقتای فاقد پنجره
ساختمان مراکز فوق به تعداد کافی خریداری و نصب شود
با توجه به ارتب اط غلظت دی اکسعععید کربن موجود در توا با تعداد افراد حاضعععر در محل و نحوه
تهویه پیشعععنهاد می گردد به منظور اطمینان از تهویه مناسعععب غلظت دی اکسعععید کربن در توای
واحدتای مختلب پایش شود
کلیه سععرویس تای بهداشععتی مجهز به اگزاتاسععت فن به تعداد کافی و با ظرفیت مناسععب بوده و در
زمان فعالیت مراکز فوق روشن باشد

نکات مهم
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• مراکز موضعوع این پروتکل به شعرط انجام واکسعیناسعیون شعاغلین یا تسعت  PCRمنفی معتبر
حداکیر  72سامته و رمایت پروتکل حاضر مجاز به فعالیت میباشند
• مشععاغل این گروه برای ادامه فعالیت دارای کارت واکسععیناسععیون یا تسععت  PCRمنفی معتبر
حداکیر  72سامته باشند
• مشعاغل این گروه مورد بازرسعی سعط بندیشعده قرار خواتند گرفت (متصعدی واحد بازرسعان
اتحادیه و اتاق اصناب و بازرسان وزارت بهداشت)
• درصورت مدم توجه به واکسیناسیون یا تست  PCRمنفی معتبر حداکیر  72سامته با واحد
مربوطه مطابق مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به منوان مدم رمایت پروتکلتای
بهداشتی برخورد خواتد شد (از جمله اقدامات قانونی مانند :مدم تمدید کارت بهداشت صدور
مدم صالحیت مشاغل برای دریافت پروانه)
• مدیریت اماکن موضوع این پروتکل موظب است به منظور نظارت بر حسن اجرای پروتکل حاضر
از کارشناسان بهداشت محیط آزاد (دارای کد ممیزی و گواتینامه خود کنترلی و خود اظهاری
بهداشتی یا نیروی خرید خدمت دفاتر خدمات سالمت) استفاده نماید حضور این کارشناس به صورت
تمام وقت در محل الزامی نیست اما مستند بازرسی و نظارت بایستی تمیشه در اختیار مدیر قرار
گیرد
مسئولیت حسن اجرای پروتکل حاضر بر مهده مدیریت اماکن موضوع این پروتکل می باشد
•
• تنرام گندزدایی و نظافت سالنتا باید خالی از افراد بوده و درتا و پنجرهتا باز گذاشته شوند و
جهت تهویه بهتر تواکش نیز روشن باشد
• از پاشیدن و ریختن محلولتای گندزدا روی سطو و کلیدتا تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و
با احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود
• بسته به وظایب کاری و مواجهه احتمالی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس شامل لباس
ماسک درصورت نیاز برای نیروتای خدماتی مینک محافظ صورت (شیلد) تأمین شود.
• ماسک صابون و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان قرار داده شود
• نظافت از یک نقطه آغاز و در طرب یا نقطه مقابل به پایان رسععععد (تِی را به صععععورت مارپی
حرکت دتید)
"سعر" اضعافی
• تِیتایی که برای نظافت کب اتاق سعالن و غیره اسعتفاده می شعود باید دارای چند "
باشند
آموزش بهداشت

روشهای آموزشی مناسب
• آموزش به صورت مجازی (از جمله شبکهتای مجازی وبسایتتا)
• درصورتی که آموزش از مسیرتای مجازی امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رمایت
فاصله  2متر و استفاده از ماسک توسط دو طرب بالمانع است
رسانههای مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:
• نصب استند و بنرتای اطالعرسانی
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• نصب پوسترتای آموزشی
• در صورت امکان ارسال پیامکتای آموزشی
• در صورت امکان ارسال پیامتای آموزشی در گروهتای مجازی و شبکهتای اجتمامی
• در صورت امکان انتشار تیزر اینفوگرافی یا موشنگرافی در فضای مجازی
• در صورت امکان استفاده از صفحات نمایشی ( )ledجهت پخش پیامتا و تصاویر آموزشی
موضوعات مورد آموزش برای گروههای هدف:
• آشنایی با بیماری کرونا ویروس
• آشنایی با مالیم ابتال به این ویروس
• شناسایی افراد مستعد ابتال
• آشنایی با نحوه انتقال بیماری
• آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی
• آشنایی با نحوه صحی دفع یا گندزدایی کردن وسایل
• آموزش نکات بهداشت فردی و فاصلهگذاری
• روشتای بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل
• معرفی سامانه  190و سامانه 4030
نمونه فعالیتهای آموزشی
• نصععب بنر یبت نام واکسععیناسععیون و اخذ کارت واکسععن از سععامانه  salamat.gov.irدر محل
نرهبانی و درب ورودی
• نصب استند یا بنرتای آموزشی برای بکارگیری تمهیدات زم در جهت مقابله با شیوع کرونا
ویروس در محل کار
• نصب پوسترتای تشداردتنده در خصوه چرونری انتقال بیماری کرونا
• نصب پوستر یا بنر راتنمای نحوه صحی شستشوی دست در محل کار خصوصا سرویستای
بهداشتی و محل سرو غذا
• نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود مالئم
• آموزش توصیه تای مرتبط با نحوه صحی مطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج
• آموزش اقدامات زم جهت پیشریری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعهکنندگان
• نصب بنرتای آموزشی نحوه پیشریری از انتقال بیماریتای تنفسی
• نصب بنر غربالرری و بیماریابی در محل نرهبانی و درب ورودی ساختمان
• بارگذاری پیامتای بهداشتی بر روی سایت و شبکهتای مجازی
• نصب پوستر سامانه پاسخرویی شکایات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره
تلفن  190جهت امالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور
• نصب پوستر معرفی سامانه 4030
پیوست  :1روش درست شستشوی دستتا
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دستتا باید با آب گرم و صابون به مدت  ۲۰یانیه به روش زیر شسته شوند:
 -1دستتا را مرطوب کنید
 -2از صابون مایع استفاده کنید
-3کب دستتا را خوب به تم بمالید
 -4انرشتان را بشوئید
 -5م تا را بشوئید
 -6بین انرشتان را بشوئید
 -7آبکشی کنید
 -8با دستمال کاغذی خشک کنید (استفاده از حوله یکبار مصرب نیز مورد تایید است)
 -9شیر آب را با تمان دستمال ببندید
 -10دستمال را در سطل زباله در دار بیندازید
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پیوست  :2نکات مهم در پیشریری از کرونا ویروس

✓ قبل از خوردن و آشعععامیدن دسعععت تای
خود را تا با ی م به مدت حداقل  20یانیه
با آب و صععابون بشععویید و درصععورت مدم
دس عترسععی به آب سععالم از مواد ضععدمفونی
کننده بر پایه الکل استفاده نمایید؛

✓ اگر مالئم سعععععرمععاخوردگی داریععد در
منزل استراحت کنید؛
✓ سطوحی که در تماس مکرر و مشترک
تستید را گندزدایی نمایید؛

✓ از تمعاس با افرادی که مریض تسعععععتند
خودداری کنید از روبوسی و دست دادن با
افراد دیرر بپرتیزیعد (فعاصعععععلعه  2متر از
افراد حفظ شود)؛

✓ سعیسعتم ایمنی خود را با مصعرب میوه و
سبزیجات تازه تقویت نمایید؛
✓ حتما از ماسک استفاده نمایند؛

✓ به اطرافیان خود آموزش دتید؛
✓ از دسعععت زدن به چشعععم بینی و دتان
خودداری کنید؛

✓ تنرام مطسعععه و سعععرفه دتان و بینی
خود را با دسعععععتمعال کاغذی بپوشعععععانیعد و
دستمال را در سطل زباله بیندازید؛

