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  كارفرمايان:هايي براي توصيه

انتشار عفونت  كاهش در تواننديكه م دهسا اقداماتبا توجه به راههاي انتقال و ماندگاري نسبتا طوالني ويروس بر روي سطوح، برخي 
  :كار موثر باشند عبارتند از طيدر مح يتنفس يها

گردند.  ييبه صورت منظم گندزدا دي) بابوردهاي(تلفن و ك اي) و اشزهايباشد. سطوح (م يكار پاك و بهداشت طيمح نكهياز ا نانياطم •
  .باشديانتقال م يهااز راه يكيكرونا  روسيآلوده به و يهاتماس با سطح رايز

 يمصرف و ضدعفون كباري يهادستكش ها،كنندهيمصرف، ضدعفون كباري يهاماسكاطمينان از تامين و استفاده درست از  •
. ماسك استفاده شود يدر صورت استفاده از ماسك، از دست زدن به ماسك استفاده شده بدون دستكش خوددار .دست يهاكننده

  .دياندازيدار بگذاشته و در سطل زباله درب لوني. ماسك را در ناديخود قرار نده فيو ك بيشده را در ج

آب و صابون  ديهدف با نيانجام ا يبراكنندگان. و مراجعه مانكارانيكاركنان، پ توسط هامنظم و كامل دست يضدعفونو  شستشو •
به مواد بايد شوند. همه افراد جايگزين به صورت منظم  نيكار قرار داده شود و همچن طيكننده دست در مح يمواد ضدعفون و

  داشته باشند.  يدست دسترس كنندهيضدعفون

  بيني است.. روشهاي مبتني بر تشخيص چهره يا رايانه شخصي قابل پيشابيحضور غ يبرا ينگارانگشتعدم استفاده از  •

 ناني. اطميمنيا نيمسئول يهاآن با آموزش بيو ترك يآموزش يكار با قرار دادن پوسترها طيبهداشت دستگاه تنفس در مح يارتقا •
دفع آنها وجود  يدار برادرب يهاسطل نيدارند و همچن يصورت دسترس يهاكار به ماسك طيحاصل شود كه همه افراد در مح

  .داشته باشد

كه عالئم  يكسان يبرا ياختصاص يفضا اياتاق  كيبيني پيشمانند  يماريبمشكوك به افراد  يبرا ييپاسخگو توسعه برنامه •
  .جهت درمان يانتقال افراد به مراكز بهداشت يبرنامه منسجم برا كيرا دارند، وجود  يماريب

  .باالتر دارند در خانه بمانند اي گراديدرجه سانت ٣/٣٧تب  ايمانند سرفه  يفيشود كه اگر عالئم خف هيبه همه كاركنان توص •

فرد در  يشغل تيپرداخت و امن يسازمان تطبق مقررا ماريكامل فرد ب يايحقوق و مزاباري اطمينان از عدم حصور بيماران، بايد  •
  .حفظ گرددنقاهت زمان 

  ممنوع شود. گريكديكردن با  يدست دادن و روبوس .كرونا در محل كار روسيدر مورد عالئم و يآموزش ينصب پوسترها •

  .كنند افتيرا بتوانند در يخودمراقبت يهاهيكنندگان كه توصشركت يبرا يخط تلفن سالمت اياطالعات تماس  هيارا •

  روسيبدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به و يمنيا ستميس فيآن بر تضع ريتاث ليبدل اتياستعمال دخانممنوعيت  •

كه  يو هر بخش رهيدستگ زكاركنان،يو موس و م بورديمكرر سطوح، ك ييگندزدا. ياختصاص بوردياستفاده از خودكار، قلم، موس وك •
  . دارند ياديبا آن تماس ز
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  ارباب و رجوع يهاشخوانيو پ نترنتيا يعموم يهاتيخدمت، سا يهازينمودن سطوح م ييگندزدا •

  يادار ونياتوماس ستميو استفاده از س ياز انتشار احتمال يريبه حداقل رساندن استفاده از كاغذ به منظور جلوگ •

  برگزاري جلسات:

نفر  ٥و به طور متوسط از هر  استبيشتر  كننديكه در جلسات شركت م يافراد يكرونا برا روسيانتقال و سكير نكهيتوجه به ا با
   د.توجه شو ريزو بعد از جلسه به نكات  نيالزم است قبل، ح نيد، بنابرانباش نفر بدون عالمت ٤مبتال ممكن است 

 د،يمحدود كن االمكانيمثال، جلسات رو در رو را حت ياز ابتال به عفونت در جلسه (برا يريجلوگ يبرا يفراهم كردن طرح آمادگ •
 كنندهيمواد ضدعفون ،يمانند دستمال كاغذ يو بهداشت يحفاظت فرد ليوسا د،ييكنفرانس برگزار نما دئويجلسات را به صورت و

كننده در جلسه اطالعات تماس آنها اخذ شود تا در صورت لزوم جلسه فراهم باشد، از افراد شركت درافراد حاضر  يدست و ماسك برا
  .برگزار شوند) نيبه تداوم جلسات به صورت آنال

 يكننده در جلسه به ضدعفونافراد شركت قيتشو .به كار گرفته شودجلسات  تيريدر مورد مد رندهيگميتصم نيمسئول يهاهيتوص •
   .عطسه ايماسك در صورت سرفه  ايپوشاندن صورت خود با آرنج  نيدست با الكل به صورت منظم و همچن

  جلسه زيقرار دادن الكل در دور تا دور م نيدفع آن و همچن يدار برادرب به همراه سطل يفراهم كردن دستمال كاغذ •

  .متر از هم فاصله داشته باشد كيكننده حداقل افراد شركت يصندل •

  هوا ضيمحل جلسه به منظور تعو يهاباز گذاشتن پنجره •

افراد  ريكردن سا دايدر جلسه، پ يدر صورت مبتال بودن فرد ات كماه،ي يكنندگان حداقل براحفظ نام و اطالعات تماس همه شركت •
  .باشدتر راحت

موضوع را بدانند. بعد از جلسه  نيا ديكنندگان باشده باشد، همه شركت زولهيكرونا ا روسيبه و يدر جلسه به علت آلودگ ياگر فرد •
  بدن آنها چك گردد. يدو مرتبه دما يشوند و روز شيعالمات پا يهفته برا ٢به مدت  ديافراد با زين

  مسافرت كاري:نكات ويژه 

منطقه مورد نظر  تيوضع توانيم. كرونا در مقصد مورد نظر داشته باشند روسيگسترش و تياز وضع ياطالعات كارفرما و مسافر • 
-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus هايي مانند تيرا در سا

2019/situation-reports/   .جستجو كرد  

) يوير اي يقلب يماريب ابت،يد هدارند (مانند افراد مسن، افراد مبتال ب يماريابتال به ب يبرا يشتريب سكيكه ر يافراد تياز مامور •
  .ممانعت گردد

  .دست خود داشته باشند يضدعفون يالكل برا تريليليم ١٠٠با حجم كمتر از  يهمراه خود بطر افراد •

  .رديتماس بگ يانجام دهد و با چه كس يچه كار ديبا نديدر صورت داشتن احساس ناخوشا سفر يدر طفرد بداند  •
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  .چك گردد بدن يو به تناوب دو بار در روز دما يروز كار ١٤ يحداقل برا زيبعد از برگشت از سفر ن •

 ديمانند اتوبوس و مترو با يعموم هينقل ليشود كه مسافران وسا هيتوص يستيبا يعموم هينقل ليتوجه به استفاده افراد از وسا با •
را بالفاصله بعد از مصرف  يدستمال كاغذ ديبا يطيمح ني. در چنابديشلوغ كاهش  يدر فضاها روسيماسك بپوشند تا خطر انتقال و

 روسيدار انداخت تا از انتشار ودر سطح زباله درب كيپالست تيرا بست و در نها كيداد و درب پالست رقرا يكيپالست سهيكردن در ك
   . استفاده كنندپرداخت پول نقد از كارت  يو به جا ندياستفاده نما ياز دستمال كاغذ هارهياز دستگ گرفتن يشود. برا يريجلوگ

  نكات ويژه آسانسورها:

دارد.  روسيانتقال و يبرا ييباال سكيبسته ر يداشتن فضا ليكه به دل باشديكرونا استفاده از آسانسور م روسيانتقال و ياز راهها
  :رديانجام گ رياقدامات ز ديكرونا در آسانسور با روسياز انتشار و يريجهت جلوگ

كلر  يحاو يهاكنندهيضدعفون ايدرصد  ٧٠بار با اشعه ماوراء بنفش، الكل  نيهر روز بطور كامل و مرتب و چند ديآسانسور با •  
  .شود يضدعفون

استفاده  يسرفه كردن از آسانسور بصورت انفراد ايعطسه  قياز طر روسيدرصورت امكان به منظور به حداقل رساندن انتقال و •
  .شود

 ينيدر آسانسور عطسه كرد، دهان و ب يو فرد دينزده باش يماسك چيه كهيشود. درصورت دهيقبل از ورود به آسانسور ماسك پوش • 
  .انجام شود يها عوض شوند و نظافت فردو بعد از خروج از آسانسور بالفاصله لباس ديبپوشان راهنيپ نيخود را با آست

  :يآموزش يهاطيمحنكات ويژه 

  .يماريدر صورت داشتن عالمت ب يرعلميو غ يو كادر علم دياسات ان،يعدم الزام به حضور دانشجو •

  نگه داشته شوند؛ نيريمكان جدا از سا كيدر  ،يانتقال به مراكز درمان ايآمبوالنس  دنيتا زمان رس االمكانيحت مار،يافراد ب •

  . خواهد بود. الزم است ريامكانپذ يدرمان يمركز بهداشت ديسالمت و تائ يالذكر فقط با ارائه گواهشروع بكار افراد فوق •

 نديالكل را الزام نما هيبرپا ايكلردار  يهامحلولبا سطوح  يو ضدعفون هيثان ٢٠دست به مدت  يشستشو ديها بامدارس و دانشگاه •
د. شو يريتا از هدررفت آب جلوگ ديآب را ببند ريزمان حتما ش نيا يسطوح را به صورت روزانه انجام دهند. در ط يو حداقل ضدعفون

  .دست يضدعفون يبرا %٧٠سطوح و الكل  ييگندزدا يبرا (g/L 5) درصد ٥/٠ ميسد تيپوكلريستفاده از ه

 يالمللني). در حال حاضر رهنمود بيمصنوع هيتهو ستميس اي(باز كردن پنجره و  يآموزش يهاطيمناسب در مح هيفراهم كردن تهو •
 رونيب يكه هوا يطيدر شرا شوديم هيكرونا ارائه نشده است. توص يماريب وعيش طيداخل در شرا طيمح هيتهو زانيم يبرا يمشخص

 قهيدق ٣٠تا  ١٥حدود  هي. مدت زمان هر بار تهورديصبح، بعدازظهر و عصر انجام گ ي(باز كردن پنجره) در ط هيمناسب باشد، تهو
   .باشد

  .كه سبب تجمع افراد خواهد شد ييرخدادها گريلغو كردن تمام جلسات و مسابقات و د •
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و الزام  يمجاز يهادر گروه سيمطالب تدر قرار دادن. كيالكترون سيو تدر نيجلسات به صورت آنال يبرگزاراولويت دادن به  •
  .فيتكال هيبه انجام و ارا انيدانشجو

  .كرونا روسياز و يغلبه بر استرس ناش يافراد براساير و  انيدانشجو آموزان ودانش كمك به •

كارشناسان و  ،يعلم ئتيه يبه اعضا يمناسب و حفاظت فرد يريشگيدر مورد پ يمنياقدامات ا ديبا يآموزش يهادر گروه •
عالئم  گريد ايعالئم تب، سرفه  يدارا انيدر مورد پرسنل و دانشجو عيسر يرسانو اطالع نهياز قرنط ود آموزش داده شو انيدانشجو
  حاصل شود.  نانياطم يتنفس يهاعفونت

 يدارا يهاخانواده اياز مسافرت خود ارائه دهند و افراد برگشته از مناطق، جوامع  اتياطالعات مفصل همراه با جزئ ديبا انيدانشجو •
  .رنديمورد توجه قرار گ ژهيبطور و ديبا يقطع يماريموارد ب

  .نديماسك، چكمه و دستكش استفاده نما ،ياز لباس حفاظت ديدر هنگام نظافت با يخدمات يروهاين •

ها باز گذاشته شوند و جهت از پرسنل بوده و درها و پنجره يخال ديادارات بامدارس و محيط آموزشي و و نظافت،  ييهنگام گندزدا •
  .روشن باشد زيبهتر هواكش ن هيتهو

  .رديانجام گ ييو گندزدا ندهيمرحله شو نيب ياختالط چگونهيه ديبوده و نبا گريكديجدا از  ييدو مرحله نظافت و گندزدا •

 يمراكز عموم ريها و ساكتابخانه ها،يها، غذاخورها، خوابگاهكالس يو ضدعفون هينظافت، تهو ديو بهداشت با يمنيا تيريبخش مد •
  .و نظارت كند تيريرا مد

 ينگه داشته شوند و بصورت روزانه ضدعفون زيتم ديها باكالس ن،يشلوغتر هستند. بنابرا يآموزش يهامحل گريها نسبت به دكالس •
 يدر مقدار مناسب ديبا هيكالس در هر بار تهو يشوند. گرما هيتهو قهيدق ٣٠تا  ٢٠بار و در هر بار  ٣در هر روز  ديها باشوند. كالس
ها بطور مرتب ماسك زده شود، دست ديافراد حفظ شود. در كالس با نيب يمناسب يكيزيف اي يفاصله اجتماع كي ديحفظ شود. با

  .تا حد امكان اجتناب شود يزيزدن و خوردن چ اديشود و از فر دهيآب نوش ياديشسته شوند، مقدار ز

 طيبپوشند و مح يحفاظت يهالباس دي. پرسنل كتابخانه باباشديم انيو دانشجو دياسات يبرا يمهم يعموم يآموزش طيكتابخانه مح •
 ليبعد از تحو ديبا انيو دانشجو ديروزانه انجام دهند. اسات يحفظ كنند و ضدعفون زيمناسب، خشك و تم هيتهو طيكتابخانه را در شرا

و دهان با دست  ينيها، باز ماسك استفاده كنند و از مالش چشم ديكنند. آنها با يرا شسته و ضدعفون خود يهاگرفتن كتاب دست
   .اجتناب كنند

التكس  يهادستكش ديبا شگاهيدر آزما شيانجام آزما . در زمان مطالعه وباشنديم هادر دانشكده يمهم يمحل عموم هاشگاهيآزما •
 ليوسا زات،يدفع شوند و تجه يبدرست ديبا يشگاهيآزما يمواد مصرف شات،يمصرف استفاده شوند. بعد از اتمام آزما كباري يهاو ماسك

   .شسته شوند ديمطابق دستورالعمل با زيها نشوند. دست لياستر عايسر ديو ظروف با
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 نكاريچون ا ،داشته باشند ي) متوسطني(تمر تيفعالافراد  شود هيتوصمحدود و  انيو دانشجو ديبه اسات يورزش يفضاهااستفاده از  •
احتمال افزايش افراد و  يمنيشدن ا فيچون اباعث ضع شودينم هيتوص يتماس يهاورزش اي نيسنگ تياست. فعال ديمف يسالمت يبرا

  .مي شوند يماريانتقال ب

  غذاخوري ها:نكات ويژه 

تر شدن زمان كار براي صرف ناهار بهتر است غذاخوري ها تعطيل و افراد غذاي خود را بسته بندي شده به همراه بياورند يا با كوتاه
  به منزل برگردند. در صورت فعال ماندن غذاخوري موارد ريز الزاميست.

شود. قبل از شروع كار  شتريدر محصوالت گوشت ب يحاصل شود و بازرس نانياطم هايدر غذاخور ييو بهداشت مواد غذا يمنياز ا •
 يماسك بزنند و در فواصل زمان ند،يها را بشوبطور مرتب دست ديچك شود. آنها با يدرجه حرارت كاركنان غذاخور ديدر هر روز، با

با نور ماوراء  ديبا يظروف غذاخور نيو صرف غذا و همچن هيته يهاعوض كنند. محل رهنمودهاها را مطابق با مشخص ماسك
 دمانيچ يطور ديو اسات انيبزرگ كم شوند و دانشجو يناهارخور يزهايشوند. تعداد م ليبصورت روزانه استر اديز يبنفش و گرما

از حد  شيب ين افراد قرار گرفته در صفوف حفظ شود تا از شلوغيب يو فاصله مناسب رنديكوچك و مجزا قرار گ يهاشوند كه در گروه
  .رديمصرف انجام گ كباري يهايدر بسته بند حايترج يدنيسرو نمك، فلفل، سماق و آب آشام .شود يريجلوگ

 .عرضه شود يانفراد يهايبنددر بسته ييمواد غذاست. هايسرو غذا در غذاخور يمصرف برا كبارياستفاده از ظروف  با حيترج •
  .ندياستفاده نما يشخص وانيافراد از قاشق، چنگال و ل است بهتر .باشديمراكز فعال ممنوع م يروباز در تمام ييعرضه مواد غذا

 وان،يل ،ييرايظروف پذ هيكل زيهر م يدهسيمراكز موظفند پس از سرو نيسرو غذا در ا يهاها و محلدر صورت وجود آشپزخانه •
 ييگندزدا گراد،يدرجه سانت ٧٥ يبا آب باال هياول يو شستشو (در سه مرحله شامل شستشو ضيچنگال، كارد، بشقاب و پارچ آب را تعو

 زيم يمصرف برا كباريچنانچه از پوشش استفاده كنند.  نيگزيجا يهاسياز سرو ديبه افراد جد يدهسيروس يو برا ندي) نمايو آبكِش
  .گردد ضيپس از هر بار استفاده تعو ديبا شودياستفاده م يغذاخور

  .ييدر تماس با مواد غذا افرادمخصوصا  يتنفس ياه يماريو مشكوك به ب ماريپرسنل ب تيممانعت از ادامه فعال •

  هاي دانشجويي:خوابگاهنكات ويژه 

خوابگاه و تا حد ممكن كاهش يابد و از سفرهاي مكرر افراد به شهرستانها ممانعت شود. افراد تنها بين ها در خوابگاهتراكم افراد  •
  دانشگاه تردد نمايند.

ها را بعد از ورود دست ديبا جويانمنظم انجام شود. دانش يضدعفون ديشوند. در صورت امكان با زيو تم هيتهو يبخوب ديها باخوابگاه
  .داشته باشند يخواب منظم و كاف ديبا اني. دانشجورنديو مرتبا دوش بگ نديو لباس را عوض كرده و بشو نديبه خوابگاه بشو

 يهاسيو سرو ييدر محل سرو مواد غذا يدست ها به تعداد كاف يشستشو يراهنما و نصب اقامت يهامناسب محل هيتهو •
توالت  فونيس دنيقبل از كش گردد. ييمجزا گندزداويژه كنترل و (حمام و توالت) به صورت  يبهداشت يهاسيسروتهويه . يبهداشت

  در هوا پخش نشوند هاكروبيتا م ديدرب آن را بگذار ،يفرنگ



٦ 
 

 نت،يها، تخت، كمد، كابنرده پله رآالت،يش ،يو صندل زيدرها، م رهيها، دستگو كف، درب واريتماس مشترك شامل: د يسطوح دارا •
و خشك شده و سپس  زيآن با دستمال تم ريو نظا يعموم ليوسا زها،يو پر ديها، كلپوشكارتخوان، كف يهاتلفن، دستگاه يگوش

  .گردد ييگندزدا

  .شود ينيبشيپ بين تجمعاتدر فواصل  ييتجمع گندزدا يهادر محل •

 يو عمود يافق يهالهيشامل: مدر خودرو تماس مشترك  ينظافت سطوح دارا. ابيا ليخدمت و وسا يخودروها يينظافت و گندزدا •
و در انتها با كمك  وميكواترنر آمون هيبر پا يالكل عيآن توسط ما ييو سپس گندزدا ندهيخودروها توسط مواد شو يهايصندل يپشت

  گردد ليتكم ييگندزدا يگريد زيدستمال تم

خود در محل مبداء و مقصد اقدام به  ريهستند در هر رفت و برگشت مسافراد الزم است رانندگان خودروها كه در تماس مستمر با  •
  نديگفت، نما شيپ يدست مطابق با راهنما يشستشو
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