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  بسمه تعالی    
  دستورالعمل فعالیت خانه هاي بهداشت کارگري

 ویژه پیشگیري و کنترل  کرونا ویروس در جامعه کار و تولید

 

  : مقدمه

تأمین، حفظ و ارتقاي سطح سالمت نیروي کار عالوه بر این که یکی از ارزش هاي انسانی تلقـی مـی شـود، یکـی از     

رشد و شکوفایی اقتصـاد جامعـه بـه نیـروي مـاهر و سـالم کـار        . عوامل مهم رشد و ارتقاي فن آوري و تولید است

بهداشتی و تسهیالت مورد نیاز کارگاهی براي شـاغالن در  بستگی دارد و این امر زمانی میسر خواهد شد که خدمات 

  .باالترین سطح ممکن تأمین و ارائه گردد

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به منظور ارائه خـدمات   138و   29به استناد اصل  1366در این راستا در سال 

ك ارائه مراقبت هاي اولیه بهداشتی بـه  نفر شاغل، طرح مشتر 50-499در کارگاه هاي تولیدي) PHC(اولیه بهداشتی 

کارگران با مشارکت وزارت خانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان      

تأمین اجتماعی شکل گرفت و با هدف تأمین سـالمت کـارگران و خـانواده آنـان، ارتقـاي دانـش و ایجـاد رفتارهـاي         

سالم سازي محیط کار در بخش هاي صنعت، معدن، کشاورزي و خـدمات بـه مرحلـه     مناسب بهداشتی در کارگران و

  .اجرا در آمد

در کشور چین، که در نهایت عامل ایـن بیمـاري    2019در حال حاضر با توجه به بروز مواردي از پنومونی در فوریه 

ا در سراسـر جهـان از   تشخیص داده شد و متأسفانه میلیـون هـا نفـر ر    ویروس جدیدي تحت عنوان کرونا ویروس

جمله ایران مبتال و صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند، کشورهاي جهان اقدام به اتخاذ اسـتراتژي هـاي مقابلـه اي    

  .در برابر آن نمودند

یکی از بخش هایی که از این بحران تأثیر زیادي گرفـت صـنایع و کارخانجـات کشـور بـود کـه منجـر بـه تعطیلـی          

  . ا و واحدهاي صنفی و متعاقب آن بیکاري عمده نیروي کار شاغل در آنها بودبسیاري از کارگاه ه

اقدامات پیشگیرانه و کنترلی براي محافظت از کارگران در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال بـه آن بسـتگی بـه    

  .گی محیط کار داردنوع کار انجام شده و ریسک مواجهه با آن از جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلود
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هاي کنترل عفونت را بر اساس یـک ارزیـابی ریسـک دقیـق بـا اسـتفاده از       با این اوصاف کارفرمایان باید استراتژي

مطـابق  ( هاي کار ایمن و به کارگیري وسایل حفاظـت فـردي  تلفیق مناسبی از کنترل هاي مهندسی و مدیریتی، شیوه

اتخـاذ کننـد تـا از مواجهـه و ابـتالي      )بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی    پروتکل هاي ابالغ شده از سوي وزارت 

  .کارگران پیشگیري نمایند

این دستورالعمل به کارفرمایان  و کارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در صنایع کمک می کنـد تـا بتواننـد برنامـه     

در گروه هاي هدف کارگري به عمـل   ریزي الزم را براي  واکنش در زمینه مقابله با ویروس کرونا و پیشگیري از آن

در محـیط هـاي کـار بدسـت     19-آورند و آمادگی هاي الزم در جهت پیشگیري از شیوع گسترده تر بیمـاري کوویـد  

  .آورند
  

 :کرونا ویروس درباره اطالعاتی
شـایع   جهـان  سراسـر  در ها ویروس از مشخص گروه یک نوانه عب کرونا هاي ویروس. است ویروس نوعی کرونا

 نفـس  تنگـی  متعاقباً و شدید الریه ذات به است ممکن که است اي سرفه و تب شامل ویروس این شایع عالئم. هستند

 و سـالمندان  شـده،  ضـعیف  ایمنـی  سیسـتم  داراي افراد در ویروس این طورکلی به  .شود منجر نفسیت و مشکالت

 عالئـم  بـروز  بـه  توانـد  مـی  ریـوي،  مـزمن  بیماري و سرطان دیابت، مرض مانند مزمنی هاي بیماري به  مبتال افراد

 شـهر  در بـار  نخسـتین  بـراي  کـه  اسـت  کرونـا  ویروس از جدیدي جدیدگونه کرونا ویروس .شود منجر شدیدتري

درگیرکنـد   را فـرد  تنفسی مجاري و ها ریه تواند می که است جدیدي بیماري19کووید .شناسایی شد چین در ووهان

  .می گرددکرونا ایجاد  ویروس و در اثر
  :در پیشگیري و کنترل کرونا ویروس) کارشناس بهداشت حرفه اي(شرح وظایف مسئول خانه بهداشت کارگري

    :)جداسازي فیزیکی(ی اجتماع يگذار فاصلهجراي طرح -1

از آنجـا  . جداسازي فیزیکی استیکی از راههاي کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماسرعایت فاصله گذاري اجتماعی یا 

 19که بسیاري از شاغلین صنایع و واحدهاي تولیدي و خدماتی به اقتضاي ماهیت شغلی درمعرض بیماري کوویـد  

هستند و محل هاي کسب و کار یکی از عوامل تجمع و انتقال بیماري است و از طرفی حفظ سالمت نیروي کار مـاهر  

است مقررات ویژه اي از طریق فاصله گذاري فیزیکی عالوه بر رعایـت اصـول    از اهمیت باالیی برخوردار است الزم

بهداشت حرفه اي براي کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادي و صـنایع اعمـال   

  .گردد
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مت محـیط  الزم به ذکر است کلیه دستورالعمل ها و راهنماهاي ابالغ شدهدر این خصوص بر روي سایت مرکز سـال 

  .بارگذاري گردیده و در دسترس می باشدhttp://markazsalamat.behdasht.gov.irو کاربه آدرس 

  :يگرغربالاجراي  -2
گـذاري اجتمـاعی، پـیش از ورود بـه محـل کـار        کارشناسان بهداشـت حرفـه اي الزم اسـت براسـاس طـرح فاصـله      

  :هاي زیر را پیگیري نمایند الیتفع

کلیه شاغلین موظف هستند در بدو ورود به محل کار فرم خوداظهاري را مبنی بـر عـدم وجـود عالئـم تنفسـی      )1-2

 ). 1پیوست شماره(یا وجود تماس نزدیک با افراد بیمار را تکمیل نمایند  19-مرتبط با بیماري کووید

  :بررسی روزانه عالئم شاغلین)2-2

صـنعت، از   HSEکارشناس / کارشناس بهداشت حرفه اي/ کلیه شاغلین به طور روزانه باید توسط نماینده کارفرما

این ارزیابی تا پایـان همـه گیـري بـه صـورت      . مورد ارزیابی قرار گیرند) به ویژه عالئم تنفسی(نظر عالئم بیماري 

شـد، مـی بایسـت عالئـم فـرد در سـامانه وزارت       در صورتی که شـاغل داراي عالمـت با  . روزانه ادامه خواهد داشت

ثبت گردد و در صورت وجود هشدار مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت، از  salamat.gov.irبهداشت به آدرس 

ادامه فعالیت شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی بـه سـامانه فـوق، فـرد عالمـت دار      

این افراد بایـد پروسـه هـاي مربـوط بـه      . مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع داده می شود جهت ارزیابی مستقیماً به

 .تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند

  :پذیر هاي آسیب مراقبت از گروه -3
 ارقـر  دار  عارضـه 19-بیمـاري کوویـد   بـه  ابتال معرض در که افرادي عنوان  زیر با گواهی پزشک معتمد، به گروه دو

  :است شده گرفته نظر در دارند،

  :يا نهیزم يماریبا ب مارانیب - 1گروه 
 عروقی–یقلب يماریب-

 فشارخون -

 ابتید-

  يا نهیزم یتنفس يها يماریب-

- BMI> 40  
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  :یمنیبا نقص ا مارانیب -2گروه 

 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن mg5/12از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت-

 یدرمان یمیش-

 اه یمیبدخ-

 اعضاء وندیپ-

در گروه هاي آسیب پذیر فوق الزم است کارشناس بهداشت حرفه اي شرایط زیر در محیط کار را براي آنان توسـط  

  :کارفرمایان فراهم نماید

 .در صورت امکان، فعالیت هاي شغلی این افراد تا پایان همه گیري به صورت دورکاري صورت پذیرد-

امکان دورکاري، جهت حفظ سالمت این افراد از طریق مرخصی و یا تسـهیالتی کـه کارفرمـا فـراهم     در صورت عدم -

 .می کند استفاده نموده و از محل کار دور باشد

با توجه به اینکه تب در بیماران داراي نقص ایمنی عالمت شایعی نیست، در غربالگري این افـراد پرسـش از سـایر    -

میت زیادي برخوردار است و با وجود هرگونه عالمتی جهت ارزیابی بیشتر به مراکـز  از اه 19-عالئم بیماري کووید

 .منتخب مربوطه ارجاع شوند
 :19-بازتوانی شاغلین با سابقه کووید -4

اسـت پـس از طـی دوران درمـان و      الزم 19یا داراي سابقه ابتال به بیماري کوویـد  حتمال ابتال  و تمامی شاغلین با ا

 "١٩-راهنما بازگشت به کار شاغلين با احتمال ابـتال بـه کوويـد   "نقاهت، جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

ابالغی از سوي وزارت بهداشت مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرند و وضعیت شاغل بـراي بازگشـت بـه کـار تعیـین      

  .گردد
  :سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات -5

ضـدعفونی،   ژل و ماسـک  دسـتکش،  تأمین تجهیزاتحفاظتفردیو نظارت بر موجودي تجهیزات مورد نیاز ازجمله)1-5

و نظارت بر نحوه نگهـداري   شاغلین براي لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن

 از آنهاو استفاده صحیح 

کلیه تجهیزات حفاظتی مورد نیاز می بایست بر اساس ریسـک مواجهـه شـغلی فـرد و بـا تأییـد نظـر کارشـناس         -1

 . اي صنعت انتخاب، خریداري، انبار و بر حسب نیاز در اختیار پرسنل قرار گیرد بهداشت حرفه

فـردي بـا بـار و یـا افـراد      کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیري از تماس مسـتقیم دسـت بـدون وسـایل حفاظـت      -2

 .خودداري نمایند
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 کار طیعالئم به مح يو دارا يماریمشکوك به ب ایماریاز ورود افراد ب يریجلوگ-3

 : تامین جعبه یا کیت کمک هاي اولیه شامل-4

 محلول هاي ضد عفونی کننده-

 دستمال هاي مرطوب و کاغذي -

 )یکبار مصرف(دستکش  -

 چسب زخم -

 حوله جاذب بزرگ -

 کیسه جمع آوري زباله هاي مخاطره زاي بیولوژیکی -
 

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و بازرسـین و سـازمان تـأمین       ،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیهمکاري با بازرسین  -6
  :اجتماعی

میزان بهداشت کار الزم است همکـاري الزم در خصـوص   حرفه اي شاغل در صنایع به عنوان کارشناسان بهداشت  -

ـ ارائه گزارشات مربوط به فعالیت هاي مقابله با کرونـا ویـروس را در اختیـار     وزارت بهداشـت، درمـان و    نیبازرس

  . ی و سازمان تأمین اجتماعی قرار دهندوزارت تعاون،کار و رفاه اجتماع نیبازرسی، آموزش پزشک

ا و الزامات پیشگیري و کنترل ویروس کرونا ابالغ شده  را اجرا نموده و نتایج آن را بـه  الزم است کلیه پروتکل ه -

  .سازمان هاي ذیربط گزارش نمایند

  :اجراي الزامات ابالغ شده به شرح زیرنظارت بر  -7

  :الزامات سرویس ایاب و ذهاب شاغلین*

محـل سـکونت شـاغلین، غالبـاً بـراي جابجـایی       با توجه به دور بودن اکثر واحدهاي کاري از شهرها و روسـتاهاي  
تجمع کارگران در این وسـایل نقلیـه خـود    . شاغلین مذکور از سرویس هاي مینی بوس و اتوبوس استفاده می شود

  :لذا توجه به نکات ذیل ضروري است. زمینه را براي انتقال انواع بیماري ها فراهم می کند

کلیه سـطوح کـه احتمـال لمـس     ) در هر مرتبه سوار کردن افراد(ردن افراد راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار ک-1

را ) مانند دستگیره، درب محل نشستن مسافر، میله هاي افقی و عمودي داخل خودرو و صـندلی هـا  (آنها وجود دارد 

 .گندزدایی کند
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ا، مانیتور هاي خـودرو بایـد   محل نشیمن، پشتی صندلی، قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره ه-2

 .ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود

 .قبل از ورود به سرویس نقلیه کلیه افراد ملزم به زدن ماسک می باشند-3

کلیه پرسنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردي محل کار خود که شامل لبـاس  -4

 .می باشد را در رختکن تعویض نموده و دستهاي خود را با آب و صابون بشویندکار، کفش کار، کاله و نظایر آن 

راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعمل هاي صـادره از مرکـز   -5

 .سالمت محیط و کار بنماید

ی بایـد تـا زمـان رسـیدن آمبـوالنس بـراي       در صورت مواجهه با افراد بیمار در سرویس هاي ایاب و ذهاب عموم-6

انتقال بیمار به مراکز درمانی، حتی االمکان از فرد بیمار در یک مکان جداگانـه نگهـداري نمـوده و از وسـایل حفاظـت      

 .فردي به ویژه ماسک و دستکش استفاده نمایند

یق ،برق گرفتگـی و مسـمومیت   در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط هاي الزم براي پیشگیري از حر-7

 .افراد به عمل آید

 .ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با بازگذاشتن پنجره هاي خودرو در حال حرکت-8

 منع استفاده از سیگار و دخانیات در داخل خودرو-9

 منع مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو -10

درصد ظرفیت اسمی سرویس اتوبوس یا مینـی بـوس بـراي سـوار کـردن کارکنـان        50بیش از هرگز نبایستی -11

در خصوص سرویس هاي سواري با احتساب راننده نبایستی بیش از سه نفـر در خـودرو باشـند و    . استفاده گردد

 .حتی االمکان در فواصل دور از هم بوده و از ماسک تنفسی استفاده نمایند

بـر کلیـه مـوارد فـوق الـذکر نظـارت       ) HSEکارشناس بهداشت حرفه اي، بهگر و یا کارشناس (نماینده کارفرما -12

  .نمایند
 

  :الزامات در ورودي محیط هاي کاري

 .نگهبانان باید آموزش هاي الزم در خصوص راه هاي پیشگیري از انتقال بیماري کووید را دریافت نمایند-1

 .نیروها و افرادي که به واحد کاري وارد می شوند انجام شودقبل از ورود تب سنجی  و غربالگري کلیه -2

 .از ورود افراد داراي عالمت بیماري از جمله تب، سرفه، عطسه، تنگی نفس جلوگیري شود-3
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همکالسـی، همکـار، اعضـاء    (بوده انـد ممانعـت شـود     19-از ورود افرادي که داراي تماس نزدیک با بیمار کووید-4

 ) 19-ران مبتال در بیمارستان، همسفر با بیمار و یا مراقبت کننده از بیمارکوویدخانواده، تماس با بیما

حتی االمکان از سیستم هاي تشخیص چهره به جاي کارت و یا اثـر انگشـت جهـت ثبـت ورود و خـروج کارکنـان       -5

زنـی صـورت    در غیر این صورت تمهیدات الزم براي ضدعفونی نمودن افراد بالفاصله بعـد از کـارت  . استفاده شود

 .گیرد
 

  :الزامات بهداشت و حفاظت فردي

 و بغل کردن یمانند دست دادن، روبوس گریکدیاجتناب از تماس افراد با -1

 .)2 وستیپ(کننده بر پایه الکل ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی شستن مرتب دست -2

دسـت هـا را بـا آب و صـابون شسـته و یـا بـا مـاده           پرسنل خـدماتی بایـد بعـد از انجـام گنـدزدایی بالفاصـله       -3

 .کننده بر پایه الکل تمیز کنند ضدعفونی

 ) هاي آسانسور دکمه(ها و کلیدهاي مشترك  استفاده از دستمال کاغذي براي تماس با دستگیره-4

  عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي یا قسمت داخلی آرنج از دستمال الزامی بودن استفاده -5

 ها و خودپردازها صورت آنالین یا با استفاده از اپ  االمکان به ها حتی پرداخت انجام-6

 .کننده بر پایه الکل استفاده کلیه پرسنل و کارمندان از ماسک و دستکش و ترجیحا همراه داشتن مواد ضدعفونی-7

 ها با چشم، دهان و بینی عدم تماس دست-8

ر تضـعیف سیسـتم ایمنـی بـدن و مسـتعد نمـودن افـراد در ابـتال بـه          دلیل تاثیر آن ب عدم استعمال دخانیات به -9

 .ویروس

بـراي  . ماسک و دستکش و لباس کار از اهمیت ویژه اي برخـوردار اسـت   19 –براي پیشگیري از بیماري کووید -10

ارد مثال در زمان استفاده از انواع ماسک هاي تنفسی سعی شود با مشخص کردن هر ماسک با شماره یا نام این مـو 

 . به صورت شخصی استفاده شود

 آبدارخانه و نظافتچی کارکنان براي ماسک و دستکش جمله از الزم فردي استفاده از وسایل حفاظت-11

  . سهم زیادي در کاهش ابتال به بیماري دارد تغذیه مناسب و نوشیدن مایعات کافی-12
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  :)ییغذا  مواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت(غذایی  بهداشت موادالزامات 

  .هاي یکبار مصرف انجام گیرد  بندي  سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته-1

 .مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید داراي پوشش بهداشتی باشند-2

  .باشد عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می-3

 . مواد غذایی در بسته بندي هاي انفرادي عرضه شود-4

تنفسـی مخصوصـا در آبدارخانـه و در تمـاس بـا       بیماریهاي به مشکوك و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت-5

 مواد غذایی

 هنگام در کار لباس و چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده -6

 فتنظا

 ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف براي سرو غذا -7

 و مواد غذایی و سرویس هاي بهداشتی سر محل در کافی تعداد به ها شستشوي دست راهنماي نصب-8

  :بهداشت ابزار و تجهیزاتالزامات 

 .گندزدایی شوندهاي ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاري  در صورت وجود سالن-1

سـلف سـرویس،    نظیـر میزهـاي خـدمت، میـز و صـندلی هـاي       مشترك تماس داراي سطوح نظافت و ضدعفونی-2

 ها  دستگیره ،رستوران، راه پله ها

ـ تهو جهـت  و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده پرسنل از یخال دیبا ادارات نظافت، و ییزدا گند هنگام-3  هی

 .باشد روشن زین هواکش بهتر

ـ  چگونهیه دینبا و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافت مرحله دو-4 ـ  یاختالط  ییگنـدزدا  و ندهیشـو  مرحلـه  نیب

 . ردیگ انجام

 کـار  لبـاس  و دسـتکش،  ماسـک، شـامل   يحفاظـت فـرد   لیوسـا  از دیبا نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد/ دفر-5

 .ندینما استفاده ژاول آب یخوردگ برابر در مقاوم و مناسب

 بـه  اجتماعـات  سالن راهروها، ها، اتاق ،یبهداشت يها سیسرو ها، پله نرده در، يها رهیدستگ ییگندزدا و نظافت-6

 مستمر صورت

 یکیپالسـت  يهـا  سهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده يها يکاغذ دستمال يآور جمع-7

 نظافت مسئول توسط يکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار درب يها سطل و محکم
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 از دیگـر  هـاي  مکـان  وسـایل  از بهداشـتی  هـاي  سرویس گندزدایی و نظافت سائل و ها، دستمال سطل سازي جدا-8

 خوري آب جمله

 پرسنل و میمق فرد هر يبرا یبهداشت استفاده مورد لوازم هیکل بودن مجزا-9

 :باشد موجود ریز موارد حداقل بر مشتمل هیاول يکمکها جعبه ها سازمان و ادارات در همواره است الزم -10

 جراحـت،  محـل  و پوسـت  کننده یضدعفون ماده شهیش کی ،يشو چشم ماده مصرف، بار کی دستکش جفت کی-11

 عـدد  چهـار  آب، بـا  شستشو به ازین بدون یالک هیپا با صابون ای عیما ًصابون حایترج و صابون رینظ ندهیشو ماده

  .زخم چسب عدد ده و یکاف مقدار به پنبه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ پماد کی باند، رول کی ل،یگازاستر
 

  :الزامات بهداشت ساختمان در واحدهاي کاري

 ها هاي سالن استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره-1

 هاي بهداشتی هاي اقامت و سرویس تهویه مناسب محل-2

 .شوندزدایی  مجزاگندصورت  را به) حمام و توالت(بهداشتیهاي  سرویس-3

 .ها در هوا پخش نشوند تا میکروب بندیدقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را ب-4

، هـا  دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نـرده  پلـه  ها،  دیوار و کف، درب: سطوح داراي تماس مشترك شامل-5

 وسایل عمـومی ها، کلید و پریزها،  ، کف پوشهاخودپردازخوان و  هاي کارت ی تلفن، دستگاهتخت، کمد، کابینت، گوش

 . و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و راهروها کننده دست عفونی نصب ظروف حاوي مواد ضد-6

 هاي بهداشتی ها و سرویس صابون مایع و دستمال کاغذي در توالت کشی نصب سیستم لوله-7

آوري  هاي دردار پدالی بطوریکه کلیه پرسنل مسئول در خصوص جمع ها به شیوه بهداشتی در سطل دفع پسماند-8

در آخـر هـر   ) هـاي پالسـتیکی محکـم    جمع آوري پسماند در کیسـه (و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی 

 .را در دستور کار قرار دهندشیفت 

بینـی شـود و از سـجاده و مهـر      هاي تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش در محل-9

 . شخصی در نمازخانه استفاده گردد

 .شود گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با يهوا-10

 محل هاي تردد کارکنان در کافی تعداد به تنفسی بیماریهاي انتقال از پیشگیري آموزشی نحوه تابلوهاي نصب-11
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  :الزامات سرویس هاي بهداشتی

سرویس هاي بهداشتی واحدهاي کاري باید داراي تهویه مناسب، نور کافی بوده و بطور مرتب گندزدایی شـود و  -1

 .در شرایط بهداشتی مناسب نگهداري شود

هاي بهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی مطابق دستورالعمل هـاي صـادره    سرویسشستشوي دیوارها و کف -2

 .از مرکز سالمت محیط و کار انجام شود

 .هاي بهداشتی بصورت مرتب انجام گیرد گندزدایی دستگیره درب، شیر آالت و وسایل موجود در سرویس-3

 .قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن بسته شود-4

 .برگه راهنماي شستشوي صحیح دستها در تمامی سرویسهاي بهداشتی الزامی استنصب -5

استفاده از صابون معمـولی  . (وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس هاي بهداشتی ضروري است-6

 ).جامد غیربهداشتی می باشد

ی و یا دستمال کاغذي بـه میـزان کـافی    عدم استفاده از حوله به صورت عمومی و لزوم استفاده از خشک کن برق-7

 .ها جهت خشک کردن دست

هـا مـی بایسـتی مرتبـا خـالی شـده و        قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهاي بهداشتی، سطل-8

 .گندزدایی گردند

رف شـده  هاي بهداشتی جهت انداختن دستمال کاغذي مص قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در خارج سرویس-9

 .شو و ضدعفونی دست ها  پس از شست و

 .نظافت و گند زدایی مرتب مکان هاي فوق الذکر-10

 پالسـتیکی  هـاي  درکیسه آن تخلیه بوده و مربوطه بخش در نظافت مسئول افراد توسط زباله هاي سطل تخلیه-11

 .گردد زدائی گند و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسایل و گرفته صورت شیفت هر آخر محکم در
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  :آموزش هاي بهداشتی -8

  :روش ها آموزشي مناسب

 ...) از طریق شبکه هاي مجازي، وب سایت ها و ( آموزش به صورت مجازي -

در صورتی که آموزش از مسیرهاي مجازي امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصـله حـداقل یـک    -

 .بالمانع استمتر و استفاده از ماسک توسط دو طرف 

  .)موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است:(رسانه هاي مورد نیاز براي آموزش موضوعات مختلف

  نصب استند و بنر هاي اطالع رسانی-

  نصب پوسترهاي آموزشی-

 در صورت امکان، ارسال پیامک هاي آموزشی به گوشی هاي همراه-

 روه هاي مجازي مربوطهدر صورت امکان، ارسال پیام هاي آموزشی در گ-

 در صورت امکان، انتشار تیزر ، اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضاي مجازي-

 جهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی در صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشی-

  :گزارش عملکرد -9

ارائه گزارش عملکرد کلیـه دسـتگاه هـا    ضرورت کرونا و مدیریت بیماري با توجه به الزام اجراي مصوبات ستاد ملی

آن ستاد، الزم است گزارشی از آمار و عملکرد مرتبط با بیماري کرونا نیز بـه صـورت هفتگـی    به صورت هفتگی به 

  . به دبیرخانه شوراي هماهنگی بیمه شدگان استان ارسال گردد
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  :نکات عمومی که کارکنان  بایستی رعایت نمایند

 .نروید ًسرکار مطلقا سرفه و تب داشتن صورت در-

 .کنید استفاده کار محیط در التکس دستکش از امکان صورت در-

 .نکنید لمس را خود صورت و بینی ها، چشم به خصوص و خود صورت هرگز-

 قـرار  نیـز  دیگـران  اختیـار  در و کنیـد  استفاده خود کار محل در باالتر و درصد 70 الکل و کننده ضدعفونی مواد از-

 .دهید

 میزکـار،  رومیزي، پیشخوان،: جمله از(. کنید ضدعفونی درصد 70 الکل با هر روز را کار محل تماس پر سطوح تمام-

 )درها هاي دستگیره و تبلت تلفن ها،کیبورد،

 .باشید داشته خود همکاران با را متر 2 فاصله رعایت امکان حد تا-

 .نمایید خودداري مشترك وسایل و اشیا لمس از امکان حد تا-

 .نکنید استفاده مشترك تلفن از امکان حد تا-

 .باشید داشته اطمینان خود کار محل مناسب تهویه از-

 دهید انجام را خود کار حضوري مالقات بدون و تلفنی الکترونیک، بصورت امکان حد تا-

 .آورید به عمل ممانعت خود کار محل در ازدحام شرایط ایجاد از-

 .نمایید استفاده ماسک از سرفه و عطسه داشتن صورت در-

 .کنید ضدعفونی باالتر و درصد 70 الکل با را کار محیط سطوح و ًوسایل مکررا-

 .بشویید را خود دستهاي مکررا-
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 .نمایید خوداري مشترك صبحانه خوردن از-

 .نمایید استفاده شخصی وسایل و لیوان از امکان حد تا-

 .کنید خودداري اید کرده سرفه یا عطسه آن در که کاغذي دستمال داخلی قسمت به زدن دست از-

اگر چپ دست هستید از دست راست و اگر راست دست هستید از دست چپ براي باز کردن در خانه، حمـام، توالـت   -

 مـان   بـه صـورت   و یا درب تاکسی و میلع اتوبوس یا قطار استفاده کنید چون ما معموالً دست مخالف  خود را کمتـر 

 .و این موجب می شود کمتر آلوده شویممی زنیم 
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  :19بیماري کووید ویژه افراد با احتمال ابتالء به فرم خوداظهاري : 1پیوست 
  

سـازمان  / واحـد کـاري  (شاغلدر ............................ داراي کد ملی به شماره.................................. اینجانب 
  :نمایم اظهار می......................  داراي عنوان شغلی...).......................... 

  
 :ام در سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته-1

احسـاس خسـتگی و   □بـدن درد      □گلـودرد     □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □
  قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □ضعف     

در دو ) کرونـا ویـروس  ( 19-تال به کوویـد با فرد مب) متر 2فاصله کمتر از (سابقه تماس نزدیک -2
  :ام را نداشتههفته اخیر 

  □است  نموده 19-کوویدقطعی /محتمل/بیمار مشکوك فردي از افراد خانواده مراقبت مستقیم -
ر د19-کوویـد بـه   مبـتال بـا فـرد    )بـودن  همکالسهمکار بودن یا  شامل( تماس شغلیگونه هر  -

  □) متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ( مشترك فضاي بسته
  □وسیله نقلیه مشترك در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد  -

 □ام  ثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  - ٣

  
  

نمایم درصـورت بـروز هرگونـه عالئـم تنفسـی       تهعد می...................... ملیبه کد ..................  اینجانب 
کـنم   شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی مـی  نماینده معرفی/ فوق، مراتب را به کارفرما

ام و هرگونه عواقب ناشـی از پاسـخ    ها را با هوشیاري، دقت و صداقت ثبت نموده پاسخ کلیه پرسش
  .باشد عهده اینجانب می خالف واقع، بهنادرست و 

   
  امضا                                نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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  :ها دست شويشست روش درست: 2وستیپ
  

 :شسته شوندبه روش زیر  ثانیه 20مدت هاباید با آب گرم و صابون به  دست

    ها را مرطوب کنید دست-1

    از صابون مایع استفاده کنید -2

    ها را خوب به هم بمالید کف دست-3

    انگشتان را بشوئید-4

    ها را بشوئید مچ-5

    بین انگشتان را بشوئید -6

    آبکشی کنید -7

    )است بار مصرف نیز مورد تأیید استفاده از حوله یک(با دستمال کاغذي خشک کنید  -8

  دشیر آب را با همان دستمال ببندی-9

  دار بیندازید دستمال را در سطل زباله درب -10
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