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 گردد. تیرعا دیبا شگاهیکه در مراجعه به آرا ینکات

 

 .دیکن یها خوددار شگاهیمثل آرا یکرونا از رفتن به اماکن عموم یماریب وعیو ش یریهمه گ طیدر شرا .1

 . دیبه همراه داشته باش یالکل و ژلماسک و دستکش   شگاه،یدر صورت رفتن به آرا .2

 .دیو فقط از آن استفاده کن دیببر یبا خود حوله شخص .3

 .دیاستفاده نکن شگاهیموجود در آرا یوجه از حوله ها چیبه ه .4

 .دیاستفاده کن شگاهیخودتان در آرا یموبند شخص ایاز هدبند  .5

 .دیاستفاده کن شگاهیخودتان در آرا یبند شخص شیاز پ .6

 .دیبا درب گره زده قرار ده کیپالست سهیخودتان را داخل ک یشخص لیوسا ریحوله، هدبند و سا .7

همراه خود را با آب گرم و صابون  یشخص لیوسا ریحوله و سا شگاه،یبالفاصله بعد از برگشتن از آرا .8

 .دییبشو

 .دیحتما ماسک بزن شگاهیدر زمان حضور در آرا .9

 خود داشته باشد. ینیدهان و ب یحتما ماسک رو دیخود بخواه شگریاز آرا .10

 .دیبار مصرف استفاده کن کیاز دستکش  شگاهیدر داخل آرا .11

 .دیهرگز دست خود را به صورتتان نزن .12

با مواد  ای دییخود را با آب و صابون بشو یبالفاصله بعد از ورود، دست ها ای شگاهیقبل از ورود به آرا .13

 .دیکن زیالکل دار تم یکننده  یضدعفون

با  ای دییدستانتان را با آب و صابون بشو کباریساعت  میشد، حداقل هر ن یطوالن اهشگیاگر حضورتان در آرا .14

 .دیکن زیالکل دار تم یکننده  یمواد ضدعفون

 .دیباش شیدر صورت در انتظار نشستن در صورت داشتن خودرو، در خودرو خود منتظر نوبت خو .15
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با مواد  ای دیقبل از شروع کار شما، دستانش را با آب و صابون بشو دیخود  خواهش کن شگریمحترمانه از آرا .16

 کند. زیالکل دار تم یکننده  یضدعفون

با مواد  ای دیکار شما، دستانش را با آب و صابون بشو انیبعد از پا دیخود خواهش کن شگریمحترمانه از آرا .17

 کند. زیالکل دار تم یکننده  یضدعفون

 .دیافراد حفظ کن ریرا از سا یمتر کیفاصله حداقل  شگاه،یدر طول مدت حضور در آرا .18

 .دیکن یها و .....( خوددار رهیدستگ وار،ید شخوان،یپ ز،یم ،یاز دست زدن به سطوح مختلف )صندل .19

 کباریحتما از دستکش  شگاه،یدر آرا یعروس، مدل مو، رنگ مومجله ا یدر صورت استفاده از آلبوم ها .20

 .دیندازیو بعد از اتمام کار، دستکش را داخل سطل زباله درب دار ب دیمصرف استفاده کن

 .دیبا دست لمس نکن مایآسانسور را مستق یدر صورت استفاده از آسانسور، درب و دگمه ها .21

  .دیقرار نده شگاهیسطوح آرا یخود را بر رو یشخص لیحوله و وسا .22

 شگرتانیاز آرا نصورتیا ریدر غ د،یکنخودتان استفاده  یشانه و برس شخص ،یچیق ن،یاز موچ حایترج .23

 .دینما یضدعفون یقبل از شروع کارش آنها را در حضور شما با مواد الکل دیبخواه

 .دیرا به حداقل ممکن برسان شگاهیزمان حضورتان در آرا .24

 .دیکن یمدت خوددار نیاز هرگونه کاشت ناخن، مژه و .... در ا .25

 .دیکن یخوددار شگاهیدر آرا قیاز هر گونه تزر .26

داخل آرنج خود عطسه و سرفه  ایو  دیریبگ یدهان خود را با دستمال کاغد یدر صورت عطسه و سرفه جلو .27

 .دیکن

گذاشته،  دیکه به همراه دار یا سهیرا تا کرده و داخل ک دیسرفه کرده ا ایکه در آن عطسه  یدستمال کاغذ .28

 .دیندازیزباله درب دار ب سهیو درون ک دیدرب آن را گره بزن

 .دیکن یخوددار دیسرفه کرده ا ایکه در آن عطسه  یدستمال کاغذ یدست زدن به قسمت داخلاز  .29

 یگریو آن را به زمان د دیکن یخوددار شگاهیکرونا از رفتن به آرا یماریب یریدوره همه گ انیتا پا دیکن یسع .30

 .دییموکول نما

 


