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صابون مایع

 کرونــا از طریــق عطســه، ســرفه و اشــیای آلــوده 
می شــود. منتقــل 

 رعایــت حداقــل فاصلــه یــک متــر بیــن افــراد در هــر 
محیطــی الزامــی اســت.

 مدیــر موظــف اســت از ادامــه فعالیــت افــراد بیمــار و 
مشــکوک بــه بیماری هــای تنفســی ممانعــت نمایــد.

 متصــدی بایــد ماســک، کاله، دســتکش، لــوازم یــک 
بــار مصــرف، مــواد شــوینده و ضدعفونی کننــده روزانه 

کارکنــان را فراهــم کنــد.
 تابلوهــای آموزشــی بــه تعــداد کافــی در محــل کار 

ــردد. ــب گ نص
 راهنمــای شست و شــوی دســت ها در کنــار ســینک 

روشــویی نصــب گــردد.
 الزم اســت کارفرمــا وضعیــت و خطــر مواجهــه کارگران 
بــا ویــروس کرونــا را ارزیابــی کــرده و روش هــای کنترلی 

را انتخــاب و اجــرا کند.
 افــراد موظفنــد در صــورت ابتــال بــه ویــروس کرونــا، 

همــکاران و کارفرمــای خــود را مطلــع نماینــد.
 بررســی روزانــه عالئــم شــاغلین برابــر مفاد ایــن راهنما 

الزامی اســت.

ــری  ــامانه غربالگ ــاری در ســــــــــــــــ ــه خوداظه  اطالعی
ــد همــه نصــب شــود. salamat.gov.ir در معــرض دی
ــی،  ــی  )مرخص ــذاری اجتماع ــول فاصله گ ــت اص  رعای

دورکاری، کاهــش ســاعت کاری...( الزامــی اســت.
 مدیــران محتــرم موظف انــد ایــن پوســتر آموزشــی را 

در معــرض دیــد  مشــتریان نصــب کننــد.
 این پوستر خالصه راهنمای شماره 306/123 است.

لطفا برای اطالعات تکمیلی به سایت مرکز سالمت محیط و  کار 
)markazsalamat.behdasht.gov.ir (

مراجعه فرمایید. 

یادآوری

 محیــط کار، اشــیا و ابــزار بایــد حداقــل روزی 
یــک بــار گندزدایی شــوند.

و  آب  بــا  ســطوح  ســاده  شستشــوی  بــا   
شــوینده ها قبــل از گندزدایــی، بــا کاهــش 
مصــرف گنــدزدا، تمــاس خــود را بــا ایــن مــواد 

ــد. ــر کنی کمت
ــا  ــفید کننده ه ــد س ــردار مانن ــات کل  ترکیب
)هیپــو کلریــت ســدیم( و پــودر پرکلریــن 
گندزداهــای  کلســیم(  کلریــت  )هیپــو 

هســتند. مناســبی 
 بــا ریختــن یک پیمانــه از ســفید کننده های 
ــه آب ســرد لوله کشــی  5 درصــد در 99 پیمان

محلــول گنــدزدا تهیــه و مصــرف نمایید.
 در اســتفاده از مــواد گنــدزدا رعایــت موارد 
ایمنــی الزامــی اســت، گندزداهــا بــرای بــدن، 

بویــژه دســتگاه تنفــس خطرنــاک هســتند.
را  کننــده  ضدعفونــی  و  گنــدزدا  مــاده   
بــا غلظت هــای تعییــن شــده توســط وزارت 

نماییــد. مصــرف  و  تهیــه  بهداشــت 
 تهویــه مناســب بــرای تمــام نقــاط محیــط کار 

الزامــی  اســت.

بهداشــتی  دفــع  بــرای  الزم  تدابیــر   
اســت. الزامــی  پســماندها 

هــر  از  پــس  و  قبــل  کاری،  خودروهــای   
شــود. گندزدایــی  ســرویس دهی 

/ شیشــه ای(  )پالســتیکی  حفــاظ  نصــب   
بــرای میــز صنــدوق دار الزامــی اســت.

و  ســطوح  گـــــــــــــندزدایی  هنــگام   
دیواره هــــــا مــکان بایســتی از افــراد خالــی 

باشــد.
ازدحــام   از  جلـــــــــــــوگیری  منظــور  بــه   
بیشــتر  را  ترازوهــا  تعــــــــــداد  مشــتریان 

. کنیــد
بــا  آب  یــا  هــوا  از  کــف  پاکســازی  بــرای   
فشــار زیــاد )اســپری( بــه منظــور جلوگیــری از 
ــد. پراکندگــی ذرات در هــوا خــودداری نمایی
ــا و آب  ــا آب خوری ه ــران کرون ــان بح ــا پای  ت

ــد. ــدود نمایی ــردکن ها را مس س
 رعایــت اصــول ایــن راهنمــا در راســتای  
ــا  ــراه ب ــا هم ــرل کرون ــگیری و کنت پیش
رعایــت همــه الزامــات ابــالغ شــده مرکــز 

ــت. ــی اس ــط و کار الزام ــالمت محی س

 دست ندهید، روبوسی نکنید.
 دســت ها را مرتــب بــا آب و صابــون بشــویید و با اســتفاده الکل 70درصد 

ضدعفونی کنید.
 سطوح و محل های تماس را مکرر گندزدایی کنید.

 به چشم، دهان و بینی خود دست نزنید.
 اســتعمال دخانیــات بــه دلیــل تضعیف سیســتم ایمنی و افزایــش احتمال 

بیمــاری کرونــا ممنوع اســت. 
 ماســک، دســتکش و دســتمال کاغــذی مصــرف شــده را حتمــا در ســطل 

ــه در دار بیاندازیــد. زبال
ــج  ــه آرن ــتین ناحی ــا آس ــذی ی ــتمال کاغ ــا دس ــرفه ب ــه و س ــگام عطس  هن

ــانید. ــود را بپوش ــان خ ــی و ده ــوی بین جل
 اســتفاده از ماســک، دســتکش، دســتمال کاغــذی و ضدعفونــی کننده هــا 

ــت. الزامی اس
 شستشو و گندزدایی لباس کار در پایان فعالیت روزانه ضرورت دارد.

 در جاهای شلوغ حتما از ماسک استفاده کنید.
 مواد گندزدا به صورت روزانه  تهیه و استفاده شود.

ــا  ــا بیمــاری زمینــه ای، افــراد ب  مراقبــت از دو گــروه آســیب پذیر: افــراد ب
نقــص سیســتم ایمنــی، مطابــق مفــاد راهنمــا الزامــی اســت.

 بــا اســتفاده از راهنمــای »بازگشــت بــه کار شــاغلین بــا احتمــال ابتــال بــه 
ــاری  ــد از بیم ــه کار بع ــته ب ــاغلین بازگش ــکی ش ــت پزش ــد 19« وضعی کووی

مــورد ارزیابــی قــرار  گیــرد.

بهداشت حرفه ای و فردی

گام دوم مقابله با کووید ۱۹
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معاونت بهداشت
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 راهنمای شماره 306/126

شهروند گرامی درصورت عدم رعایت مواد این پروتکل با   1۹0   یا 4030 تماس بگیرید


