راهنماي بهداشتي مراكز خدمات بهزيستي ) +زندگي(
در ايام شيوع بيماري كوويد١٩

كميته پيشگيري از بيماريهاي واگير

مهر ١٣٩٩

١

مﻘدمﻪ

در بهمن ماه  ١٣٩٨سازمان جهاني بهداشت شيوع بيماري كوويد ١٩را اعﻼم كرد .به دليل سرعت و ميزان انتقال
باﻻ ،اين بيماري به سرعت جهانگير شد.
كاركنان مراكز خدمات مثبت زندگي نيز به دليل تعامل با افراد مختلف در معرض ابتﻼ يا انتقال آن به بيماري
كوويد ١٩قرار دارند .از اينرو اگر اقدامات ﻻزم براي رعايت نكات بهداشتي انجام نگيرد ،احتمال ابتﻼ يا انتقال
افزايش مييابد .اين پروتكل به منظور آگاهي بخشي به كاركنان اين مراكز ،گروههاي هدف و خانوادههاي آنان
تهيه شده تا با رعايت آن درصد ابتﻼ در اين گروههاي پر خطر كاهش يابد.
الف( اقدامات و تدابير ﻻزم در خصوص فضاي فيزيكي مركز

 -١برگزاري جلسات توجيهي براي كاركنان با هدف تشريﺢ شرايﻂ بحران و عوامل موثر بر پيشگيري از شيوع آن
توسﻂ مسئول مركز
* برگزاري جلسات غير حضوري ارجﺢ بوده و در صورت ضرورت رعايت فاصله فيزيكي  ٢متر الزامي است.
 -٢نظافت و شستشوي روزانه سطوح با مواد ضدعفوني كننده
 -٣در دسترس بودن مواد ضدعفوني كننده براي شستشوي دست
 -۴فراهم نمودن تهويه مناسب به ويژه در اتاقهايي كه تجمع بيشتر است )از طريق بازكردن پنجرهها و يا استفاده
از پنكه(
**"راهنماي كنترل بهداشت محيطي براي مقابله با بيماري كوويد "١٩ضميمه اين پروتكل ميباشد ،براي
نحوه صحيﺢ ضدعفوني كردن فضاي كار به اين راهنما مراجعه كنيد.
 -۵نصب پوسترهاي اطﻼعرساني و آموزش در محل مركز
ب( اقدامات بهداشتي درارائﻪ خدمت حضوري

 .١تاكيد بر رعايت فاصلهگذاري اجتماعي از طريق چيدمان مناسب صندليها
 .٢ممانعت از حضور بيش از يك نفر اعضاي خانواده در زمان مراجعه به مركز

٢

 .٣رعايت و به كارگيري احتياطات اسـتاندارد براي همه خدمتگيرندگان و خدمتدهندگان )احتياطات
اسـتاندارد شامل :بهداشـت دست ،اسـتفاده از وسايل حفاﻇت فردي مانند ماسك و دستكش ،رعايت
بهداشت و ضدعفوني وسايل كمك توانبخشي وآموزشي موجود با الكل  70درصد(
 .۴توجه به وضعيت تهويه منزل
 .۵توجه به رفتارهاي فرد و خانواده تا در صورت عدم رعايت نكات بهداشتي ،خدمت به آن خانواده موقتا تا
زمان رعايت پروتكلها قطع گردد.
 .۶استفاده از ماسك توسﻂ تمامي اعضاي خانواده در هنگام بازديد مددكار از منزل
 .٧راهنمايي و ارجاع خدمت گيرندگان به مراكز درماني
ج( ارائﻪ خدمات در زمان شيوع بيماري كوويد١٩

در ﻣﻨﺎﻃﻖ سفيد و زرد
 (١مسئول مركز بايد به صورت روزانه با استفاده از سئواﻻت فرم خوداﻇهاري )ضميمه( اطمينان حاصل نمايد
كه كاركنان مركز عﻼﺋم بيماري كوويد ١٩را ندارند و در صورت عدم وجود هرگونه عﻼيم شبه
سرماخوردگي ،گوارشي ،تنفسي و  ...مرتبﻂ با بيماري كوويد ١٩مجاز به ادامه فعاليت ميباشند.
 (٢مسئول مركز ،موﻇف به ايجاد بستر مناسب جهت اراﺋه خدمات به صورت غيرحضوري )مجازي ،تلفني،
پيامكي و  (...ميباشد.
 (٣سقف بازديد منزل هر مددكار در مناطق سفيد يا زرد روزانه  ٣بازديد ميباشد.
 (٤مسئول مركز موﻇف است قبل از اعزام مددكار ،با هماهنگي تلفني جهت تاريخ و ساعت اراﺋه خدمت ،در
خصوص داشتن تب ،سرفه ،سابقه تماس با افراد مبتﻼ به بيماري كوويد ١٩در خانواده و اطرافيان اطمينان
حاصل نمايد و در صورت مشكوك بودن به وجود عﻼﺋم بيماري كوويد ١٩در خانواده ،اراﺋه خدمات را تا
زمان حصول سﻼمتي ) ٣هفته بعد از شروع بيماري و سه روز از پايان هرگونه عﻼﺋم از جمله تب ،لرز و يا
تنفسي گذشته باشد( به تعويق بياندازد.
 (٥كليه جلسات با كاركنان در مراكز بايد با رعايت پروتكلهاي بهداشتي از قبيل رعايت فاصله اجتماعي،
امكان تهويه هوا و در صورت امكان در فضاي باز تشكيل گردد.
٣

 (٦موارد مشكوك و يا تاييد شده ابتﻼ به بيماري كوويد ١٩به بهزيستي شهرستان ،جهت ثبت در سامانه
غربالگري بيماري كوويد ،١٩اعﻼم گردد.
 (٧مسئول مركز ميبايست بر برنامه بازديدها و اقدامات اجتماع محور در خارج از موسسه نظارت داشته باشد
و اطمينان حاصل نمايد كه مددكاران عﻼوه بر مدت زمان حضور در مركز در خارج از مركز نيز پروتكلهاي
بهداشتي را از قبيل حفظ فاصلهگذاري اجتماعي ،استفاده از ماسك و غيره رعايت ميكنند.
 (٨ﻻزم است مددكار پﺲ از ورود به منزل فرد و قبل از هرگونه تماس فيزيكي با فرد دستهاي خود را با آب
و صابون به مدت  ٢٠تا  ٣٠ثانيه شستشو دهد.
 (٩در هر بازديد ،مددكار ملزم به رعايت پروتكلهاي بهداشتي ﻻزم از جمله استفاده از ماسك و دستكش
رعايت فاصله اجتماعي و  ...ميباشد و ميبايست محلول يا ژل ضدعفوني كننده به همراه داشته باشد.
 (١٠در صورت تحويل هرگونه وسيله از قبيل اقﻼم بهداشتي و يا سبد كاﻻ به درب منزل ،رعايت نكات
بهداشتي بويژه ضدعفوني بستهها ،با استفاده از الكل و يا مواد ضدعفوني كننده ديگر ضروري ميباشد.
 (١١با توجه به ماهيت ناشـناخته و متغير بيماري ،اخبار و اطﻼعات جديد مربوط به بيماري از مراجع ذيصـﻼح
و رسانههاي ملي و استاني )جهت اقدام مناسب( پيگيري شود و مطابق با آخرين دستورالعملهاي ابﻼغي
اقدام گردد.
 (١٢مديران مراكز ميبايست با هماهنگي بهزيستي شهرستان مربوطه ،با دانشگاه علوم پزشكي پيگير آموزش
مددكاران در زمينه بيماري كوويد ١٩باشند.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻣﺰ و هشدار
 -١مركز موﻇف به پيگيري غيرحضوري و رصد وضعيت سﻼمت جامعه هدف تحت پوشش در خصوص ابتﻼ
به بيماري كوويد ١٩ميباشد .مددكاران در مناطق قرمز موﻇف به اراﺋه آموزشهاي ﻻزم در زمينه موارد
بهـداشتي به صورت غيرحضوري به گروه هدف ،خانوادهها و ثبت گزارشهاي آن ميباشند.
 -٢مديران مراكز ميبايست با هماهنگي بهزيستي شهرستان مربوطه ،با دانشگاه علوم پزشكي و شبكه بهداشت
پيگير آموزش مددكاران در زمينه بيماري كوويد ١٩باشند.

٤

 -٣برگزاري نشستها ،نمايشگاهها ،مناسبتها و مراسم مشابه از قبيل فعاليتهاي فرهنگي ،هنري ،و ورزشي
كه منجر به تجمع افراد ميشود در مناطق قرمز ،تا بهبود شرايﻂ ممنوع خواهد بود.
د( اقدامات ﻻزم در خصوص مواجهﻪ با موارد مشكوك بﻪ بيماري كوويد ١٩در جامعﻪ هدف

 -١از اعزام مددكار به منزل خدمتگيرنده بايد اجتناب نموده و اراﺋه خدمات به صورت غيرحضوري ادامه يابد.
 -٢مركز بايد موارد ابتﻼ را در اسرع وقت به شبكه بهداشت و يا بهزيستي شهرستان اعﻼم نمايد.
 -٣در صورت تماس مددكار با فرد با عﻼيم مشكوك ،مددكار تا  ١٥روز نبايد با ساير خدمتگيرندگان تماس
داشته باشد و مانند فرد مشكوك به ابتﻼ به بيماري با مددكار برخورد شود.
 -۴در صورت اثبات بيماري كوويد ١٩در خانواده جامعه هدف به مدت  ٢هفته )از زمان شروع درمان( از اراﺋه
خدمت حضوري اجتناب شود .پﺲ از اراﺋه تست  PCRمنفي يا تاييد كارشناس بهداشت مبني بر ناقل
نبودن فرد اراﺋه خدمات ميتواند به صورت حضوري با رعايت موارد بهداشتي از سر گرفته شود.
هـ( اقدامات ﻻزم در خصوص مواجهﻪ با مورد مشكوك بﻪ بيماري كوويد ١٩در كاركنان مراكز

 -١از اعزام مددكاران مشكوك به ابتﻼ كوويد١٩به منزل جامعه هدف بايد اجتناب گردد .مسئول مركز بايد مراتب
را در اسرع وقت به شبكه بهداشت و بهزيستي شهرستان جهت ثبت در سامانه سﻼمت وزارت بهداشت و
سامانه غربالگري بيماري كوويد ١٩سازمان بهزيستي اعﻼم نمايد تا آزمايش ﻻزم براي فرد مشكوك سريعا
انجام گيرد.
 -٢در صورت اثبات بيماري كوويد ١٩در كاركنان ،پﺲ از مدت  ٢هفته بعد از شروع درمان و با اراﺋه تست PCR
منفي ميتوانند نسبت به اراﺋه خدمت به صورت حضوري اقدام نمايند.

٥

توصيﻪهاي بهداشتي بيماري كوويد ١٩جهت آموزش جامعﻪ هدف توﺳﻂ مددكاران

 مددكاران بايد از تازهترين اطﻼعات مربوط به بيماري كوويد ١٩و شيوع آن در منطقه خود آگاه باشند.
 برخي مبتﻼيان دچار بيماري خفيفي شده و بهبود پيدا مي كنند اما اين بيماري مي تواند براي بقيه شديد
باشد .افراد داراي معلوليت بيشتر در خطر ابتﻼ به اين بيماري هستند.
 نكات زير مربوط به مراقبتهاي اوليه جهت پيشگيري از بيماري كوويد ١٩ميباشدكه ﻻزم است به خانوادهها
آموزش داه شود:
 -١مرتب دستهاي خود را بشوييد.
مرتب دستهاي خودتان را به صورت كامل با آب و صابون بشوييد يا با محلولهاي ضدعفوني كننده حاوي الكل
تميز كنيد .شستشوي دستها با آب و صابون و استفاده از محلولهاي ضدعفوني كننده حاوي الكل ،بيماري هاي
روي دستها را از بين ميبرند.
 -٢فاصله )ايمن( را در اجتماعات حفظ كنيد.
از كسي كه سرفه و عطسه ميكند ،دست كم يك متر فاصله بگيريد .زماني كه فردي سرفه و عطسه ميكند
قطركهاي ريزي از دهان و بيني او به اطراف پاشيده ميشود كه ممكن است حاوي بيماري باشند .اگر فاصله
شما با آن فرد خيلي نزديك باشد ،ممكن است شما اين قطركهاي حاوي ويروس كوويد ١٩را استنشاق كنيد.
 -٣به چشمها ،بيني و دهان خود دست نزنيد.
دستها در تماس با سطوح مختلف ممكن است به بيماري آلوده شده باشند .دستهاي آلوده ميتوانند بيماري
را به چشمها ،بيني و دهان شما منتقل كنند .از اين راهها بيماري ميتواند وارد بدن شما شده و شما را بيمار كند.
 -۴بهداشت تنفسي را رعايت كنيد.
شما و اطرافيانتان حتما بهداشت تنفسي را رعايت كنيد .بهداشت تنفسي به معناي پوشاندن دهان و بيني با آرنج
خم شده يا دستمال كاغذي در هنگام عطسه و سرفه است .بعد از سرفه و عطسه بﻼفاصله دستمال كاغذي خود
را دور بياندازيد.
 -۵اگر تب داريد ،سرفه ميكنيد يا به سختي نفﺲ ميكشيد هرچه زودتر به دنبال مراقبتهاي پزشكي باشيد.
اگر احساس بيماري ميكنيد در خانه بمانيد.

٦

"ضميمﻪ"
راهنماي كنترل بهداشت محيطي براي مﻘابلﻪ با بيماري كوويد١٩

نكات زير جهت پيشگيري از انتشار بيماري كوويد ١٩در محيﻂ كار بايد رعايت گردد.
مﻼحظات عمومي:

 -١منظور از اماكن اداري )فضاي فيزيكي اتاقها ،سالنها ،آبدارخانهها ،آسانسورها ،راه پلهها ،نردهها ،سرويﺲهاي
بهداشتي ،وسايل نقليه و نظاير آن ميباشد(.
 -٢برگزاري جلسات توجيهي براي كاركنان با هدف تشريﺢ شرايﻂ بحران و عوامل موثر بر پيشگيري از شيوع آن
با تشريﺢ نقش عوامل خدمات در كاهش عوارض ناشي از بحران؛ با رعايت پروتكل هاي بهداشتي؛ بايد انجام شود.
 -٣آموزشهاي ﻻزم در مورد رعايت اصول بهداشت فردي مانند :استحمام و تعويض ،شستشو وضدعفوني هر روزه
لباس كار ،شستشوي منظم دستها ،استفاده از ماسك و دستكش كار هنگام نظافت اراﺋه شود.
 -٤ﻻزم است جعبه كمكهاي اوليه در محل مناسب نصب و مشتمل بر حداقل موارد ذيل باشد:
يك جفت دستكش يكبار مصرف ،ماده چشمشوي ،يك شيشه ماده ضدعفوني كننده پوست و محل جراحت ،ماده
شوينده نظير صابون مايع با پايه الكلي بدون نياز به شستشو ،چهار عدد گاز استريل ،يك رول باند ،پماد سوختگي،
يك عدد قيچي ،پنبه و  ١٠عدد چسب زخم
 -٥به علت بقاي چند روزه )حداقل  ٩روز( بيماري كوويد ١٩در محيﻂ ،اماكن و نواحي بالقوه آلوده با اين بيماري
بايد قبل از استفاده مجدد نظا فت شوند و شستشو با مواد شوينده خانگي و گندزداهاي رايج كافي است.
 -٦اگر سطحي كثيف است با صابون يا مواد شوينده معمولي شسته شده سپﺲ از مواد ضدعفوني كننده استفاده
شود.
 -٧دو مرحله نظافت و گندزدايي جدا از يكديگر بوده و نبايد هيچگونه اختﻼطي بين شوينده و گندزدا صورت
گيرد.
 -٨گندزدا بايد با آب معمولي يا آب سرد تهيه شود.
 -٩از مواد ضدميكروبي نظير هيپوكلريت سديم )كه در وايتكﺲ خانگي موجود است( و اتانول ميتوان در اماكن
عمومي استفاده نمود.
٧

 -١٠روشهاي گندزدايي :تهيه محلول  ٥درصد وايتكﺲ با همان نسبت  ١به ١) ٥واحد وايتكﺲ و  ٥واحد آب
سرد با هم مخلوط شوند(
 -١١حداقل زمان ﻻزم جهت ضدعفوني نمودن سطوح با مواد فوق  ١٠دقيقه ميباشد) .محلول تهيه شده گندزا
بايد حداقل تا  ١٠دقيقه در سطﺢ با قي بماند(.
 -١٢ماده ضدعفوني تهيه شده از وايتكﺲ بايد همان روز تهيه و مورد استفاده قرار گيرد.
 -١٣امكانات ﻻزم براي شستشوي مرتب دستها و استفاده از ماسك يكبار مصرف در طول شيفت )به ازاء هر شيفت
حداقل  ٢ماسك( و شستشو و گندزدايي روزانه لباس كار براي پرسنل مسئول نظافت بايد فراهم شود.
 -١٣در طول مدت نظافت نبايد لباس ،دستكش و ماسك آسيب ببيند و در صورت صدمه تعويض شود.
 -١٤نظافت از يك نقطه آغاز و در طرف يا نقطه مقابل به پايان برسد.
 -١٥پﺲ از استفاده از پارچهها و دستمال نظافت ،ميبايست در آب داغ شسته شود.
اقدامات ﻻزم اﻻجرا:

بهداشت فﺮدي:
 .١در موارد ذيل دستهاي خود را به روش صحيﺢ و هربار به مدت حداقل  ٢٠الي  ٣٠ثانيه با آب و صابون
شستشو دهند:


قبل از تهيه غذا ،قبل از گذاشتن غذا در ماكروفر ،قبل از گذاشتن غذا در يخچال



قبل از لمﺲ دستگيره كتري و يا فﻼسك



قبل و بعد از غذا خوردن



قبل و بعد از استفاده از سرويﺲ بهداشتي

 .٢پوشاندن دهان و بيني با دستمال كاغذي در هنگام عطسه و سرفه و انداختن دستمال در سطل زباله )در
صورتي كه از تماس دست با صورت )چشم ،بيني و مخاط دهان(
 .٣تاكيد بر پرهيز از هرگونه تماس نزديك كمتراز  ١/٥متر و دست دادن ،روبوسي و بغل كردن
 .۴استفاده از دستمالهاي يك بار مصرف براي خشك كردن دستها
 .۵از مهر ،تسبيﺢ ،چادر نماز و سجاده شخصي در نمازخانه استفاده شود .نماز فرادا خوانده شود.
٨

 .۶تاكيد بر عدم استفاده از گوشي تلفن همراه ديگران
 .٧ضدعفوني منظم روزانه وسايل شخصي از قبيل تلفن همراه ،ساعت مچي ،عينك ،هندزفري ،انگشتر ،كيف
اداري ،خودكار زيورآﻻت و ...
 .٨اجتناب از حضور در محل كار در صورت داشتن تب ،سرفه خشك و گلو درد ضمن تاكيد بر مراجعه به
مراكز درماني براي اطمينان از وضعيت سﻼمتي خود
بهداشت حﺮفهاي نيﺮوهﺎي خدﻣﺎت:
 .١ضدعفوني دستگيرههاي در اتاقها ،سطوح ،يخچال ،سطوح آبدارخانه ،سينك ﻇرفشويي ،شيرآﻻت ،و
سطوح كابينتها با محلول يك به پنج )وايتكﺲ( روزانه حداقل  ٣نوبت) .هر زمان كه آلوده شد بﻼفاصله
ضدعفوني شود(
 .٢شستشوي دستمالهاي نظافت و ضدعفوني روزانه آنها از طريق قرار دادن در محلول ضدعفوني كننده
به مدت حداقل  ١٠دقيقه
 .٣ضدعفوني ساير سطوح ،شيرآﻻت ،نردهها ،دستگاه پرداخت پول ،آسانسور )شامل دكمهها ،چهارچوب
آسانسور ،و تمام فضاي داخلي( روزانه )حداقل  ٣نوبت ابتداي صبﺢ ،هنگام ﻇهر و آخر ساعت اداري( و هر
بار كه آلودگي دارند با محلول رقيق شده وايتكﺲ
 .۴استفاده نيروهاي خدمات از دستكش مخصوص در زمان جمعآوري زباله با تاكيد بر مواﻇبت از تماس
دستكش با ساير سطوح از جمله دستگيره درها
 .۵تخليه ،شستشو و ضدعفوني سطلهاي زباله و تعويض منظم كيسههاي زباله بارعايت كامل اصول ايمني
و بهداشتي توسﻂ نيروهاي خدمات به صورت روزانه
 .۶سطلهاي اصلي حتما از نوع پدالي باشند.
 .٧تاكيد بر روشن بودن مداوم تهويه اتاقها ،راهروها ،آبدارخانه و دستشوييها به طوري كه جريان هوا رو به
بيرون از ساختمان باشد) .پنجره اتاقها هر دو ساعت  ٥الي  ١٠دقيقه باز بماند(
 .٨استفاده از انواع تي و زمين شور شسته شده آغشته به مواد ضدعفوني براي نظافت اتاقها و راهروها

٩

 .٩براي شستشو و ضدعفوني بايد كليه سطوحي كه در معرض تماس مكرر هستند نظير بخشهاي در
دسترس مانند ديوارها ،دستگيره اتاقها ،پنجرهها و يخچال ،كاسه توالت ،سطوح حمام به صورت روزانه به
خوبي نظافت و سپﺲ ضدعفوني شوند.
.١٠

پردهها بايد با آب داغ  ٩٠درجه سانتيگراد و ماده رختشويي شسته شوند و اگر به خاطر جنﺲ

پارچه امكان استفاده از آب داغ نبود بايد از وايتكﺲ و فرآوردههاي ضدعفوني استفاده شود.
.١١

وسايلي كه براي نظافت استفاده ميشود بايد از وسايلي كه براي شستشو و نظافت سرويﺲها

بكار ميرود جدا بوده و در هيچ شرايطي مشتركا استفاده نشود.
بهداشت آبدارخﺎنههﺎ:
 .١مواد غذايي و آب آشاميدني ترجيحا در بستهبنديهاي يكبار مصرف انجام گيرد.
 .٢از مواد غذايي بستهبندي شده استفاده شود.
 .٣در صورت تمايل به استفاده از ليوان شخصي توسﻂ كارمندان ،شستشو توسﻂ خود آنها انجام شود.
 .۴خاموش نمودن آب سردكنها جهت كاهش احتمالي انتقال بيماري از طريق آن
 .۵ممنوعيت استفاد افراد از قندانهاي مشترك دراتاقها
 .۶سرو چاي همكاران با استفاده از فﻼسك اختصاصي اتاق و ليوانهاي يكبار مصرف و يا شخصي
 .٧شستشو و ضدعفوني فﻼسك اختصاصي اتاق در پايان هر روز توسﻂ كاركنان
 .٨جمعآوري وسايل پذيرايي از روي ميزها )قراردادن مواد خوراكي در ﻇروف دربدار هنگام پذيرايي(
 .٩تاكيد بر ممنوعيت شستشوي دست و وسايل متفرقه در ﻇرفشويي آبدارخانه توسﻂ افراد
.١٠

ضدعفوني و گندزدايي منظم روزانه و مكرر ميز و وسايل شخصي و اداري كاركنان از جمله رايانه،

كيبورد ،توسﻂ خود افراد با استفاده از مواد مخصوص
.١١

ممانعت از حضور طوﻻني مدت افراد متفرقه در آبدارخانه و خوردن و آشاميدن در آن مكان

.١٢

ترجيحا از ﻇروف يك بار مصرف براي خوردن غذا استفاده شود.

بهداشت وسﺎيل نقليه:
 .١نظافت خودروها حداقل در شروع ،اواسﻂ و پايان هر شيفت كاري )و در صورت حضور فرد مشكوك
به اين بيماري در همان زمان( با استفاده از محلول ضدعفوني كننده انجام شود) .فرمان ،دستگيرهها،
١٠

صندليها ،داشبورد ،بخش داخلي شيشهها و ديگر تجهيزات داخلي خودرو( ابتدا توسﻂ مواد شوينده
و سپﺲ با محلول ضدعفوني كننده
 .٢در زمان اعزام همكاران به ماموريتهاي درون و برون شهري تهويه ماشين در هنگام رانندگي با پايين
بودن شيشهها و در صورت نياز به استفاده از بخاري خودرو با باز بودن دريچه هواي ورودي بيرون و
پايين بودن مقدار كمي از شيشهها انجام گردد.
 .٣نصب ﻇروف حاوي مواد ضدعفوني كننده دستها با پايه نگهدارنده در خودرو
 .۴دفع پسماندها از جمله كاغذ ،دستمال بايد به شيوه بهداشتي در نايلون يكبار مصرف صورت پذيرد و
جمعآوري پسماندهاي فوق در كيسههاي پﻼستيكي محكم بدون درز و نشت در آخر هر ماموريت
كاري انجام شود.
 .۵عمليات سوختگيري خودرو در پمﭗ بنزينها و جايگاههاي سوخت ،بايد فقﻂ توسﻂ متصديان
جايگاهها صورت پذيرد.
 .۶در خودرو از استعمال دخانيات خودداري شود.
 .٧سطوح ذيل در محل مورد نظر بايد ابتدا تميز و سپﺲ گندزدايي شوند:
 نشيمن صندلي ،دستههاي صندلي ،پشتي صندلي ،قسمت پﻼستيكي يا فلزي قفل كمربندهاي
ايمني ،چراغها ،ديواره و پنجرهها
 .٨سطوح ذيل در محل مورد نظر بايد ابتدا تميز و سپﺲ گندزدايي شوند:
 نشيمن صندلي ،دستههاي صندلي ،پشتي صندلي ،قسمت پﻼستيكي يا فلزي قفل كمربندهاي
ايمني ،چراغها ،ديواره و پنجرهها
 .٩هنگام گندزدايي و نظافت خودرو بايد خالي از افراد بوده و درها و پنجرهها باز گذاشته شوند و جهت
تهويه بهتر هواكش نيز روشن باشد.
.١٠

بعد از اتمام كار بﻼفاصله دستها را با آب و صابون شسته يا با ماده ضدعفوني كننده بر پايه الكل

تميز شود.

١١

ضميمﻪ
فرم خوداظهاري كاركنان

اينجانب  ..................................شاغل در مركز  ..........................داراي عنوان شغلي  ......................اﻇهار مينمايم:
 -١در سه روز اخير عﻼﺋم زير را نداشتهام:
□تب

□لرز □سرفه □تنگي نفﺲ

□گلودرد □بدن درد

□احساس خستگي و ضعف

□درد

يا احساس سنگيني در قفسه سينه
 -٢سابقه تماس نزديك )فاصله كمتر از  ٢متر( به اشكال زير با فرد مبتﻼ به بيماري كوويد ١٩در دو هفته
اخير را نداشتهام:
 مراقبت مستقيم از فرد بيمار مبتﻼ به بيماري كوويد١٩ هرگونه تماس شغلي با فرد مبتﻼ به بيماري كوويد ١٩در فضاي بسته مشترك )تماس بيش از ١٥دقيقه در فاصله كمتر از  ٢متر(
 -همسفر بودن با فرد مبتﻼ به بيماري كوويد ١٩در وسيله نقليه مشترك

نام و نامخانوادگي

امضا

تاريخ

١٢

