
  مدیر عامل محترم شرکت                       فوري

  مسئول محترم بهداشت حرفه اي

  موضوع : اقدامات پیشگیري کروناویروس

  با سالم  

احتراماً ، بمنظور کنترل ، نظارت و انجام کامل اقدامات پیشگیرانه در محیط کار در خصوص کروناویروس ، موارد ذیل جهت اقدام  
  د.بحضور اعالم میگرد

 برگزاري جلسات هماهنگی و توجیهی در خصوص انجام اقدامات مورد انتظار براساس مکاتبات ارسالی از مرکز بهداشت -1
 نصب بنر ، پوستر ، تراکت به میزان مناسب در محل کار براي حساس سازي و اطالع رسانی پرسنل -2
 اجراي الزامات و تصمیمات اتخاذي در محیط کار شامل : -3

 %2و وایتکس  %70از طریق الکل ضدعفونی محل کار  -
 شستشوي مکرر دستها با آب و صابون -
 باز کردن مکرر پنجره ها جهت بهبود هواي محل کار -
ارجاع فوري افراد داراي عالم : تب ، سرفه ، تنگی نفس ، آبریزش به مرکز بهداشتی و درمانی و ثبت موارد ارجاعی  -

 میباشد) در فرم مربوطه ( از طریق سایت شبکه قابل دریافت
 استفاده از لیوان ، ظروف و ... یکبار مصرف -
 داشتن دستمال کاغذي و استفاده از آن در حین سرفه و عطسه و انداختن آن در سطل دربدار زباله  -
 و ... -

 کنترل و نظارت مستمر بر محیط کار و کارگران -4
طور جدي مورد انتظار بوده و الزم است انجام موارد فوق با اولویت و حساسیت از سوي مسئول محترم بهداشت حرفه اي ب -5

بطور روزانه گزارش اقدامات انجام شده از سوي مسئول محترم بهداشت حرفه اي مربوطه به جنابعالی ارائه گردد.بدیهی 
است در شرکتهاي داراي مشاور بهداشت حرفه اي ( پاره وقت ) گزارش اقدامات در حداقل ترین زمان ممکن به مدیریت 

 اعالم گردد.
در شرکتهایی که کارشناس بهداشت حرفه اي بصورت مشاور دارند الزم است جهت برنامه ریزي ، هماهنگی و اجراي  -6

دستورالعملهاي وزارت بهداشت ، به فوریت اقدامات الزم انجام و در صورت نیاز ، ایام حضور کارشناس بهداشت حرفه اي 
 آن شرکتها پیش بینی و اجرایی گردد.با توجه به میزان نیاز و روند اقدامات پیشگرانه در 

 مسئولیت حسن اجراي اقدامات فوق بر عهده جنابعالی و مسئول بهداشت حرفه اي میباشد. -7
تاکید میگردد انجام اقدامات پیشگیري با توجه به مراتب فوق و مکاتبات ارسالی ( قابل دسترس از طریق سایت شبکه ) در  -8

 باشد. اولویت برنامه هاي بهداشت حرفه اي می
تا اطالع ثانوي بازرسین مرکز بهداشت ضمن بازدید ، پیگیري و بررسی روند اجراي اقدامات پیشگیري از کروناویروس در  -9

 محیط کار و کارگران شرکتها مهمترین برنامه و اولویت کاري شان خواهد بود.
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