
 

  

  مدير عامل محترم شركت 

  با سالم 

  ، افزايش شيوع  احتراماً  به  توجه  اقدام  با  ذيل جهت  موارد   ، شركتها  در سطح  كروناويروس  بيماري  مثبت  موارد 
مركز   به  اقدامات  گزارش  و  اجرايي  جنابعالي  نظارت  با  موارد  فرمائيد  دستور  است  ميگردد.مقتضي  اعالم  بحضور 

  بهداشت اعالم نمايند. 

وزانه آمار افرادي كه جهت تست كروناويروس به آزمايشگاه از آن شركت معرفي ميشوند ليست  بطور ر -١
 پرسنل ارجاعي به مركز بهداشت اعالم گردد. 

ليست افراد مشكوك داراي عالئم  ( تب ، لرز ، سرفه ، گلودرد ، دل پيچه ، استفراغ ، و ... ) بطور روزانه   -٢
 به مركز بهداشت اعالم گردد. 

موارد  مشخ ليست   -٣  ) افراد  )  صات  كروناويروس  بيماري  به  قطعي  روزانه  مبتال  دريافت  بطور  از  پس 
 اطالعات مربوطه از آزمايشگاه نيز به مركز بهداشت اعالم گردد. 

حذف و يا كاهش برخي از فعاليتها ، حذف و كاهش شيفتهاي كاري ، حذف و كاهش فعاليت سرويس   -٤
، كاهش  خي قسمتها  برغذاخوري ، تغيير فرايند برنامه كاري   ، كاهش تردد غير ضرور به داخل شركت 

... با توجه به وضعيت و روند افزايشي موارد مثبت  تردد پرسنل در داخل واحدها و قسمتهاي شركت   و 
كروناويروس الزامي بوده و حتماً ٌ در برنامه آن مديريت محترم قرار گيرد. بديهي است در غير اينصورت  

انجام م در شركتها  و در صورت عدم  بيماري كروناويروس  موارد مثبت  بيشتر  افزايش  ، شاهد  وارد فوق 
 ضمناً در صورت مشاهده در بازرسيها نيز طبق نقررات اقدام خواهد شد. خواهيم بود. 

در برخي از شركتها عليرغم اينكه تعدادي از پرسنل مبتال به بيماري كروناويروس شده اند ، از مديريت   -٥
خواسته شده نسبت به كاهش و يا حذف برخي از فرايندهاي كاري كه موارد آن در بند  اين شركتها الزاماً  

  تبعات و هزينه هاي بسيار سنگين تر   عليرغم  مديران   لكن متاسفانه برخي ازاشاره شده ، اقدام نمايند.    ٤
ش تعداد  ، از انجام اين الزامات پيشگيرانه خودداري نموده و اظهار ميدارند كه در صورت كاه اين عمل  

راستا  (پرسنل   اين  در  ديگر  محدوديت  يا هر  در  )  و  نمايد.  وارد  لطمه  توليد شركت  ميزان  در  ميتواند   ،
انتظار در شرايط فعلي و با هز ينه هاي محدود و كمتر صورت نگيرد و  صورتيكه اگر اين اقدامات مورد 

نشود انجام  الزم  هاي  بيني  و  پيش  بيماري  موارد  افزايش  بدليل  قطعاً   ،    ، بيشتر  هاي  هزينه  تحميل 
 احتمال تعطيلي بخشي و يا كامل توليد شركت ممكن است اتفاق بيفتد. 

، در صورت افزايش موارد مثبت بيماري در هر شركت با   ٥و    ٤به مراتب گفته شده در بندهاي  ا عنايت  ب -٦
م تعيين شده  توجه به پروتكلهاي وزارت بهداشت ، چنانچه سير صعودي موارد مثبت در هر شركت از نر

بيشتر گردد ، مركز بهداشت در خصوص روند و نحوه ادامه فعاليت شركت مربوطه مطابق مقررات عمل  
 خواهد نمود. 
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از   -٧ استفاده   ، پرسنل  بين  گذاري  فاصله  رعايت   : بويژه  بهداشتي  پروتكلهاي  و سختگيرانه  كامل  رعايت 
بر روند اجراي اقدامات  رت اصولي  ماسك ، كاهش تجمع پرسنل ، ضدعفوني محيط كار ، كنترل و نظا

 پيشگيري بطور جدي و با حساسيت و سختگيرانه و كامل اجرايي گردد. 
هاي   -٨ برنامه  اجراي  روند  روزانه  ارزيابي  و  شركت  در  كروناويروس  بيماري  كنترل  و  مقابله  تيم  تقويت 

 د تاكيد ميباشد. تا كاهش و كنترل روند فعلي مور بهداشتي و پيشگيري و پروتكلهاي مربوطه در شركت 
و   -٩ ضدعفوني  بويژه  ذهاب  و  اياب  هاي  سرويس  در  پيشگيري  و  بهداشتي  اقدامات  سختگيرانه  رعايت 

 رعايت فاصله گذاري  
كنترل و نظارت سختگيرانه و برخورد جدي با افرادي كه در رعايت كامل مقررات بهداشتي و   -١٠

 پيشگيري سهل انگاري دارند. 
ايط فعلي ، بطور قطع ميتواند از تحميل هزينه هاي بيشتر و  انجام و اجراي اين اقدامات در شر -١١

 مشكالت و تبعات سنگين تر ، پيشگيري و جلوگيري نمايد. 
بمو -١٢ رساني  اطالع  ،عدم  مسئولين  يك  هر  در  بيماري  كتمان  يا  و  آن    قع  كارگران  و  پرسنل 

 اهد شد. شركت ، به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و در صورت مشاهده طبق مقررات اقدام خو
تبعات   -١٣ از  پيشگيري  و  كاهش  بمنظور  و  بيماري  فعلي  روند  به  توجه  سنگين  و  با  هاي  هزينه 

آزمايش   انجام   ، شركتها  در  باالي     CBCبيماري  شركتهاي  در  شاغلين  بصورت    ٣٠كليه  شاغل  نفر 
، شناسايي سريع تر افراد   در تشخيص بموقع  اين مهم قطعاً  انجام  توصيه ميگردد.  آلوده و  هفتگي قوياً 

كارگران   ابتال  و  افزايش  از  جلوگيري  و  بعدي  تر  سنگين  هاي  هزينه  تحميل  از  پيشگيري  و  مشكوك 
 بيشتر خواهد شد. 

با توجه به وضعيت فعلي و سير صعودي بيماري كروناويروس ، واحد بهداشت حرفه اي مركز   -١٤
بازديد و اجراي اقدامات  شش شهرستان بهداشت بطور روزانه ( صبح و عصر ) از شركتها و صنايع تحت پو

را    و بهداشتي  پيش  پروتكلهاي  از  قرار  بيش  ارزيابي  داد  مورد  با  خواهند  دارد  انتظار جدي  از جنابعالي   .
اجراي كامل  امحساسيت و اهتم روزانه  ، دستورات الزم جهت رعايت و  تا    اقدامات پيشگيرانه و نظارت 

  را به مركز بهداشت اعالم فرمائيد.  و گزارش اقدامات را مبذول گذر از اين مرحله حساس 

 
  


