
 دستورالعمل مقابله با كرونا در محل كار

به منظور پيشگيري و كنترل ويروس در محل كار، از راهنماي زير براي كنترل و پيشگيري از عفونت 

 مي توان استفاده كرد:

كه تنگي نفس، سرفه، عطسه و تب دارند بايد توصيه شود كه در خانه بمانند و به  كاركناني .1

 24درجه برسد و ديگر عالئم بيماري را تا حداقل  8/37محل كار نيايند تا زمانيكه تب آنها به 

ساعت نداشته باشند. در صورتيكه شاغلين چنين عالئمي دارند بايد به كارفرما اطالع دهند و 

 نند.در خانه بما

 در صورتيكه با شركت هاي پيمانكاري ارتباط داريد آنها را در مورد اين قضيه مطلع كنيد.  .2

پوستر يا برگه هاي اطالع رساني مرتبط با بيماري و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم  .3

 را در محل كار نصب كنيد.

غذي يا آرنج را توصيه هاي مرتبط با نحوه صحيح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال كا .4

 به كاركنان گوشزد و آموزش دهيد.

كارفرما بايستي شيوه صحيح استفاده از وسايل حفاظت فردي مثل ماسك را به كاركنان  .5

 آموزش دهد.

 صابون و مواد شوينده كافي در اختيار كاركنان قرار دهيد. .6

 داده شود.مواد ضدعفوني كننده در محل هاي نزديك به آسانسورها يا ورود و خروج قرار  .7

 در صورت لزوم ماسك الزم دراختيار كاركنان قرار دهيد. .8

به طور روتين و مرتب سطوحي كه تماس زيادي دارند مثل دستگيره درها، ، كيبورد و موس،  .9

 ميزها و ايستگاه هاي كاري و غيره را تميز كنيد.

ناويروس را در صورتيكه كاركنان را به ماموريت مي فرستيد توصيه هاي الزم در مورد كرو .10

به آنها داشته باشيد. همچنين در صورتيكه عالئمي بروز دادند بايستي به كارفرما اطالع 

 دهند.

اگر هريك از كاركنان ابتاليش به ويروس كرونا قطعي است بايستي به همكاران و كارفرماي  .11

 خود اطالع دهد.



ش از حد معمول را كارفرما بايد برنامه ريزي هاي الزم جهت غيبت هاي شغلي احتمالي بي .12

 انجام دهد تا لطمه اي به كار وارد نشود.

برنامه و استراتژي كارفرما جهت برخورد با ويروس كرونا بايد مكتوب و مشخص و البته  .13

انعطاف پذير باشد تا بدين وسيله نقاط ضعف آن برطرف شود. اين برنامه بايد با كاركنان به 

 اشتراك گذاشته شود.

ه ريزي انجام شده مفيد بوده است آن را با ديگر صنايع و محيط هاي در صورتيكه كه برنام .14

 كاري مجاور يا مشابه به اشتراك بگذاريد.

 


