
 

  ( فوري : ايميل / فكس )                          عامل محترم شركت مدير 

  با سالم 

  موضوع : اقدامات پيشگيري كروناويروس

احتراماً ، پيرو مكاتبات قبلي در خصوص اقدامات كنترلي و پيشگيرانه در خصوص كرونا ويروس در محيط كار ، مهمترين الزامات و 
كار آن واحد توليدي جهت اطالع و اجرا بحضور اعالم ميگردد.مقتضي است دستور فرمائيد انجام مارد  اقدامات مورد انتظار در محل

ذيل با حساسيت و دقت و بطور جدي در محل كار و كارگران بمورد اجرا گذاشته شده و با هرگونه سهل انگاري و كوتاهي از سوي  
  را به مركز بهداشت اعالم نمايند.  هر از پرسنل بطور جدي برخورد الزم انجام و گزارش نتيجه 

 برگزاري جلسات مستمر هفتگي در خصوص روند انجام اقدامات پيشگيرانه و رفع موانع و گزارشات الزم - 1
 در خصوص كرونا ويروس در قسمتهاي مختلف محيط كار نصب توصيه ها و دستورالعمل هاي بهداشتي - 2
 يط كار و كارگران  آموزش اصولي پرسنل و كارگران و كنترل و نظارت بر مح - 3
 كنترل و نظارت بر محيط كار و كارگران بمنظور ارزيابي روند اجرايي اقدامات پيشگيرانه  - 4
 تعيين و توجيه مستمر تيم اجرايي اقدامات پيشگيرانه و نظارت مستمر بر آنها - 5
، الكل ، ماسك و  مايع دستشويي ، وايتكس تهيه و تامين ملزومات و مواد ضدعفوني محيط كار و كارگران اعم از :  - 6

 طبق دستورالعملهاي مربوطه  دستكش و ...  
 ضدعفوني منظم محيط كار طبق دستورالعمل مربوطه  - 7
تب ، لرز ، سردرد ، دل پيچه ، اسهال ، شناسايي و غربالگري پرسنل در بدو ورود به شركت از نظر داشتن عالئم نظير :  - 8

 فوق به مراكز درماني و ارجاع افراد داراي عالئمگلودرد ، سرفه ، تنگي نفس 
 ضدعفوني سرويس اياب و ذهاب پرسنل - 9

 ضدعفوني كفش پرسنل حين ورود و خروج به شركت(قسمتهاي مختلف محوطه شركت) از طريق وايتكس با غلظت باال - 10
 افراد در محل كار ، سرويس اياب و ذهاب ، غذاخوري و .....   متري  2تا  1.5فاصله حداقل رعايت  - 11
 ل در هر يك از قسمتهاي مختلف شركت ( سالن توليد ، غذاخوري ، رختكن و .... )  عدم ايجاد تجمع پرسن - 12
جلوگيري از افراد داراي هر يك از عالئم ذكر شده به محيط كار و ارجاع اين افراد به مراكز درماني و پيگيري وضعيت آنها  - 13

 و اعالم ليست اين افراد به مركز بهداشت ( واحد بهداشت حرفه اي ) 
ذكر است كه حسن اجراي مراتب فوق بر عهده جنابعالي بوده و بازرسين مركز بهداشت با آمادگي كامل در روند الزم به  - 14

اجراي اقدامات كنترلي و پيشگيري از اين بيماري در حين بازرسي ها و در واحد بهداشت حرفه اي آمادگي الزم براي  
 همكاري و اجراي اصولي موارد مورد انتظار را دارند. 

محترم بهداشت حرفه اي آن شركت نيز با هماهنگي ، مسئوليت اجراي برنامه هاي فوق را برعهده داشته و الزم   مسئول - 15
 است بطور مستمر نظارت الزم را بر روند اجراي امور داشته باشند. 

 ثبت نام گردند.  سامانه سالمتكليه پرسنل از نظر وضعيت سالمت در  - 16
 ات پيشگيرانه ، الزم است نسبت به اصالح روند اقدام گردد. در صورت انجام ناقص و غيراصولي اقدام - 17
واحد بهداشت حرفه اي و بيماريها  32826233و  32823269جهت تماس مستقيم با مركز بهداشت شماره تلفن  - 18

 آماده پاسخگويي ميباشند.
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