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 تهیه شده در گروه آموزشی طب کار و مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی تهران طب کار دستیار ،مهدی امیریدکتر  تهیه کننده:

 هراندانشگاه علوم پزشکی ت گروه طب کار استاد غالمرضا پوریعقوبدکتر  زیر نظر:

 1399فروردین  :نگارش تاریخ

 

 (رفت و آمد پرسنل) COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 بتواند که یضوابط و طیشرا جادیا لیدل نیهمبه  .است  کرونا روسیو انتقال در مهم یمکانها از یکی ،ایاب و ذهاب پرسنل ستمیس

 از یریشگیپ جهت یاساس یراهها از یکی ،ایاب و ذهاب پرسنل کمک کند در یبهداشت موازین و یگذار فاصله تیرعا به

محترم عالوه بر رعایت توصیه های ضروری، الزم است آموزشهای الزم کارفرمایان لذا  .باشد یم بین پرسنل یماریبگسترش این 

 . ل نمایندقمنتدر این زمینه را به پرسنل خود 

 مواردی که کارفرمایان باید به آن توجه داشته باشند:

حمل و نقل عمومی  رعاین موازین بهداشتی در در مورد ارت بهداشت زبه دستورالعمل ها و مقررات اعالم شده از طرف و -1

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات ) فرمایید. توجه


 دااگشنه علوم زپشكي

شتي ردماني تهران                        و خدمات بهدا

                                                                          



  COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 (رفت و آمد پرسنل)
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 رفت و آمد پرسنل را کاهش دهید. ،تا حد ممکن با استفاده از دورکاری و تنظیم وظایف -2

 سعی کنید تا حد ممکن از سرویس های مشترک با سایر واحدهای کاری استفاده نکنید. -3

 جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی ظرفیت سرویسها را کاهش دهید. -4

 .دیکن کمک مشکل به  حل ،یشخص هینقل هلیوس از استفادهکارکنان به  قیتشوبا  -5

 به کمک دیباش مطمئن .دیباش داشته انعطاف ،کنندمی استفاده یعموم هینقل لیوسااز  که یکارکنان خروج و ورود ساعت در -6

 .است خودتان اقتصاد به ،کمک کارکنان سالمت

 .دیباش کوشا خود شرکتهای سرویس رانندگان و کارکنان یبرا یشخص کننده یعفون ضد مواد و دستکش ماسک، هیته در -7

 .دیده قرار را هم نیشاغل آمد و رفت به مربوطآموزش های  ،سازمان خودتان یآموزش یها برنامه در -8

 .کند نصب ها سیسرو در بهداشت فردی، و کرونا بیماریبا مضامین   ییپوسترها دیبخواه بهداشت رابط از -9

کلیه مقررات ابالغی وزارت  ستند،ین شما کارمند حتی اگری ایاب و ذهاب شما، ها سیسرو رانندگانمطمئن شوید  -10

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات ) بهداشت را رعایت میکنند.

 نشود. حاضر کار سر میعال وجود صورت در و باشد کرده پر را کرونا یماریب یاظهار خود فرم دیبا راننده -11

 ییگندزدارا  خودرو کاملبطور  بار کی روزانه و دهد انجام را سیسرو داخل ییگندزدا س،یسرو هر از بعد دیبا راننده -12

 کند.

 کند. اجتناب یرانندگ نیح اتیدخان استعمال از دیبا راننده -13

 

 مواردی که کارکنان باید به آن توجه داشته باشند:

 یشتریب کنترل حالت نیا در ،دیبروسعی کنید پیاده  و دینکن استفاده هینقل لهیوس از کار محل به آمد و رفت یبرا امکان حد ات -1

 د.یدار سویرو با تماس از یریجلوگ یبرا

  د.یکن انتخاب را یشخص هینقل لهیوس، ندارد وجود یتیممنوع اگر ،دیکن استفاده هینقل لهیوس از دیمجبور چنانچه -2

  .دیکن انتخاب را  شرکت سرویس ،یعموم نقل و حمل سیسرو و شرکت یاختصاص سیسرو نیب -3

هنگام فاصله مناسب با دیگران را رعایت کنید و از گندزدایی وسیله نقلیه مطمئن نیستید، نمیتوانید در هنگام رفت و آمد اگر  -4

 (covid19-https://crod.ir/article/: بیشتر دراطالعات ) .دیکن استفاده ماسک و دستکش ازاستفاده از سرویس، 

 تیرعا به و دینکن تردد کیتراف اوج ساعات در کارفرما، یهماهنگ با د،یکنیم استفاده یعموم نقل و حمل سیسرو از اگر -5

 د.یبده یشتریب تیاهم ،سرویس از خروج از بعد دستها یعفون ضد و دستکش و ماسک از استفاده و منیا فاصله

 د.یکن یخوددار تجمع از و دیکن تیرعا را متر دو فاصله هینقل لهیوس یبرا انتظار زمان در -6

 .دیکن پر را یورود درب به یخال یصندل نیدورتر فاصله تیرعا ضمن. دیباش نداشته عجله شدن به سرویس سوار هنگام در -7

 .دیده قرار نظر مد را متر کی حداقل فاصله ها، یصندل کردن پر هنگام در

 هینقل لهیوس دیده اجازه است.نزدیکتر خروج درب که به است یفرد با خروج تیاولو .دینکن عجله ،شدن ادهیپ هنگام در -8

 .دیشو ادهیپ مناسبرعایت فاصله  با ستد،یبا کامال
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 یها پاکت داخل در را خود یها زیدورر و دیکن یخوددار لهیوس داخل اءیاش به مورد یب زدن دست از ،هینقل لهیوس داخل در -9

 د.یببند را آن درب و دیده قرار مخصوص

 .دینکن استفاده همو نوشیدنی  خوراکی  دیکن یسع .است ممنوع هینقل لهیوس داخل اتیدخان استعمال -10

 .شود انجام رونیب یهوا با هوا هیتهو و بوده باز ها پنجره دقت کنید باشد، انیجر در دیبا هینقل لهیوس داخل یهوا -11

دست  ،شرکت ترک و سیسرو به شدن سوار از قبل و بماند شرکت در دیبا شرکت یشخص حفاظت لوازم و  کار لباس -12

 .دیکن یعفون ضد ای شسته را خود یها

  .دیکن استفاده نیگزیجا یروشها ازخودداری کنید.  نقد وجه پرداختاز  -13

 دیبپوش مخصوص لباس منزل در .ستین منزل داخل لباس دیدار تن به مدآ و رفت ریمس در که یلباس دیباش داشته توجه -14

 د.ینکن فراموش را خود یدستها وشستن

 ،کنندیم یزندگ شما با که یافراد چنانچهیا  ،شد ظاهر شما در یماریب میعال چنانچه دیباش داشته ادی به یاساس اصل کی عنوان هب

 به یحضور ریغبصورت  و دینکن استفاده نقل و حمل سیسرو از ،دارند قرار مشکوک گروه در ای ،شده اند مبتال کرونا یماریب به

 .دیده اطالع کار محل

 

 

رعایت امید اینکه محیط های کاری نه تنها به منشاء گسترش بیماری تبدیل نشوند، بلکه با آموزش مناسب  اب

 ، به کنترل این بیماری در سطح جامعه کمک کنند.موازین بهداشتی

 https://crod.ir/covid-19/ب اطالعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: جهت کس
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