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  مقدمه:
 تحت جدیدي ،ویروس هاي بیماري این عامل نهایت در ، 2019 فوریه در پنومونی از مواردي بروز دنبال به

از وهان  بیماري این متاسفانه. کرد مبتال را نفر هزاران پس آن از و شد داده تشخیص1 کروناویروس عنوان

  .یافت انتشار نیز ایران جمله از جهان دیگر نقاط به چین که منشاء این اصلی شیوع ویروس است

 راه  .دارد آن کنترل پیشگیري و در مهمی نقش بیماري ایجادکننده عامل انتقال هاي راه شناسایی کلی بطور

 هاي ویروس کلی اصل یک عنوان به لیوت اس نشده صمشخ دقیق طور به هنوز ویروس این انتقال هاي

 گردند. می منتقل ودهلآ اشیاء مسل یا و عطسه یا سرفه طریق از یا قطرات ریز طریق از عمده طور به تنفسی

 نفس تنگی سرفه، تب، همچون عالیمی با شدید تا مالیم طیف یک از بیماري این کنونی هاي دانسته براساس

 . گردد مرگ و کلیه نارسایی ریه،لا ذات منجربهاست  ممکن شدیدتر موارد در و نماید بروز تواند می

در یا به اصطالح کرونا، ) 19-و اطمینان از کنترل انتشار ویروس کروناي جدید (کوویدمنظور اقدام مؤثر   هب

 یتبا محور» پیشگیري و مقابله با ویروس کروناي جدید«، کارگروهی با عنوان مبارکه اصفهان فوالد شرکت

 هاي ذیربطسایر واحدو  )HSE( ، ایمنی و محیط زیستحرفه اي بهداشتمعاونت نیروي انسانی و سازماندهی، 

ابالغ  ،را تهیه و براي اجرا فوالدهاي روزآمد و کاربردي در صنعت  عملالمستمر دستوربه صورت که  تشکیل شد

  می نماید.

محیط زیست تدوین شده است تا با دستورالعمل حاضر به همت کارشناسان واحد بهداشت حرفه اي، ایمنی و 

رعایت آن در شرکت ضمن حفظ سالمتی کارکنان از انتشار این بیماري در خانواده بزرگ صنعت فوالد 

  در راستاي اهداف تعیین شده گام برداریم.پیشگیري گردد و در سال جهش تولید، با حفظ چرخه تولید، 

    

                                                
1 novel Coronavirus (2019-nCoV) 
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  هدف:
 نظر از است. صرف شده تهیه کرونا ویروس با کارکنان مواجهه پیشگیري و کنترل این دستورالعمل براي

 در طول تا کند کمک کارگران به تواند می بهداشتی اقدامات از پیروي ویروس، این با مواجهه خاص خطرات

زمینه  در واکنش و ریزي برنامه براي بتوانند تا کند کمک مدیران به تواند همچنین می .بمانند سالم سال

  .نمایند اقدام آن از پیشگیري و ویروس این با مقابله

  

  دامنه کاربرد:
  الزم االجرا  است.اعم از امانی و پیمانی  اصفهان تمامی کارکنان گروه فوالد مبارکهاین دستورالعمل براي 

  

  افراد در معرض خطر
 و تنفسی بیماري قلبی، هاي دیابت، بیماري مثل اي زمینه بیماري داراي کارکنان سالمند، شاغلین 

 دچار افراد التهاب آور، بخارات و گازها شامل ریه به زننده آسیب شیمیایی مواد با مواجهه در کارکنان

 ایمنی سیستم مشکالت

 حمل و نقل بار(مواد اولیه و محصوالت)ایاب و ذهاب رانندگان سرویس هاي ،  

 درمانی و بهداشتی خدمات ایمنی، کارکنان  

 فاضالب یا و پسماند زباله، آوري جمع کارکنان  

 (....آبدارخانه، رستوران، نظافت و) کارکنان خدمات عمومی  
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  شاغلین: سالمت از مراقبت و حفظ در کلی توصیه
 در فصلی هاي سرماخوردگی شبیه عالئم هرگونه بروز صورت سرپرستان، روسا و مدیران بایستی در -1

 بالفاصله نفس تنگی و تنفسی عالیم سایر و درد گلو و سرفه درجه سلسیوس، 38 باالي تب مانند شاغلین

 الزم هاي بتمراق و درمان دوره طی ت جه  115ضمن اطالع به اورژانس   و نموده وي خودداري کار ادامه از

 .گردد ارجاع

 در که شود توصیه کارکنان به تب و نفس تنگی سرفه، شامل آنلفوانزا بیماري عالئم مشاهده صورت در -2

 .بمانند خانه

 خواهد پذیر امکان شت شرکت بهدا مرکز تائید و سالمت گواهی ارائه با فقط الذکر فوق افراد بکار شروع -3

 .بود

 و مناسب تهویه فردي، بهداشت رعایت طریق از اشیاء و سطوح هوا، در عفونت عامل غلظت کاهش -4

 اشیاء و سطوح گندزدایی مشکوك، یا بیمار افراد از متر 2 حداقل فاصله ترعای یا فضا جداسازي مطلوب،

 انجام گیرد.

 هاي خاص می باشند و حضور آنان در شرکت براي افرادي که با تایید مرکز بهداشت دچار بیمارياز حضور  -5

 منع شده و کارکرد ایشان از طریق امور اداري انجام گیرد. تا اطالع ثانوي استشان پرمخاطره ای

روساي واحدها بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق، نظارت بر اجراي دستورالعمل حاضر با سرپرستان و  - 6

 حتما موارد را به واحد بهداشت حرفه اي، ایمنی و محیط زیست اعالم نمایند.
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  :در محل کار بهداشت فردي
 .کنید پرهیز کار در محل یکدیگر با  کردن بوسی رو و دادن تدس از -1

 بر کننده ضدعفونی مواد از استفاده یا و )زیر عملل دستورا قبط( صابون و آب با دست ها مرتب شستن -2

 .کلال پایه

 از تجمع غیر ضرور در محیط کار پرهیز گردد. -3

 کار اجتناب شود. محیط در ذاغ خوردن زا -4

 کنید استفاده صحیح نحوه با ماسک از و کرده تاستراح ، در منزلسرماخوردگی عالیم مشاهده صورت در -5

 .کنید انجام مراجعه درمانی مراکز به عالیم شدن شدید صورت در و

 از جدا مکان یک در درمانی، مراکز به انتقال یا والنسبآم رسیدن زمان تا االمکان حتی بیمار، افراد - 6

 شوند. داشته نگه سایرین

 .نمایند استفاده دستکش و چکمه ماسک، ،لباس کار از باید تنظاف هنگام در خدماتی نیروهاي - 7

و از دستگاه هاي انگشتی پرهیز  کنید استفاده چهره صیختش سیستم از ترجیحا یابغ و حضور بتث براي -8

 گردد.

 .نمایید استفاده ذيغکا دستمال از آسانسور، هاي دکمه با تماس براي -9

 تقسم از تنداش وجود دستمال که صورتی در(کردن سرفه یا عطسه هنگام ذيغکا دستمال از استفاده -10

 )کنید استفاده عطسه و سرفه موقع آرنج داخلی

و تجهیزات اتاق ها و پولپیت ها اجتناب  وسایل سایر و یلصند و میز کردن تمیز براي مشترك دستمال از -11

 شود.

 شود. استفاده باید گندزدایی بار هر از پس ی، جارو، پارچه تنظیف و...تاعم از  نظافت وسایل -12

 به ابتال در افراد نمودن مستعد و بدن ایمنی سیستم تضعیف بر آن تاثیر یللده ب دخانیات استعمال -13

 ممنوع است. ویروس

 استفاده و یا قبل از استفاده حتما ضدعفونی گردد. اختصاصی وردبوکی موس قلم، خودکار، از -14
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، دارند زیادي تماس آن با که درب ها و دستگیره کارکنان، میز و موس و وردبکی سطوح، مکرر گندزدایی -15

 بایستی انجام شود.

بایستی انجام  رجوع ارباب هاي وانخپیش و تاینترن عمومی هاي تسای ،تخدم میزهاي سطوح گندزدایی -16

 شود.

 قبل از استفاده مد نظر قرار گیرد. همراه تلفن و تثاب تلفن نظیر کار محل وسایل ضدعفونی - 17

 اتوماسیون سیستم از استفاده ول احتما انتشار از جلوگیري منظور به ذغکا از استفاده رساندن حداقل به - 18

 براي مکاتبات داخلی. اداري

 دستمال یا مصرف یکبار دستکش از بهداشت (استفاده رعایت و اسکناس و پول جاي به کارت از استفاده -19

 در سطح شرکت. ذيکاغ هاي فیش حذف و ATM هاي دستگاه از استفاده نگامه به )ذيغکا

 بانک هاي مستقر در شرکت. ATMضدعفونی مکرر دستگاه هاي  -20

 سرویس هاي بهداشتی باید هر روز در چندین نوبت ضدعفونی گردد.رختکن ها، حمام و  -21
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 دست ها شستشوي نحوه

 :شوند شسته زیر طریقه به ثانیه 20 مدت به صابون و گرم آب با باید دست ها

 کنید، مرطوب را دست ها .1

 کنید، استفاده صابون یا مایع صابون از .2

 ید،لبما هم به خوب را هات دس کف .3

 بشوئید، را انگشتان .4

 بشوئید، را ها مچ .5

 بشوئید، را انگشتان بین .6

 کنید، آبکشی را هات دس .7

 ،)تاس تایید مورد نیز مصرف بار یک هلحو از استفاده( کنید خشک غذيکا دستمال با .8

 ندید،بب دستمال همان با را آب شیر .9

 بیندازید، دار درب لهزبا سطل در را دستمال .10

   



 .......................................................................................  19-دستورالعمل جامع پیشگیري و کنترل ویروس کووید

9 
 

  :خروج از منزلنکات بهداشتی هنگام 
در صورت لزوم جهت خروج از ؛ هاي عمومی ضمن تاکید بر ماندن در خانه و عدم حضور در مکان .1

  و یا جهت مراجعت به محیط کار موارد زیر را مد نظر قرار دهیدمنزل 

  دستکش،محلول ضد عفونی کننده، ماسک و چندین دستمال کاغذي تمیز همراه خود داشته باشید.  .2

 .متري از دیگران رعایت شود دودر هنگام حضور در اماکن عمومی فاصله  .3

  از همراه داشتن کیف، ساك و موارد غیر ضرور اجتناب کنید. .4

   .به هیچ عنوان به سطوح دست نزنید .5

 استفاده صحیح نحوه به ماسک از و کرده استراحت سرماخوردگی، در منزل عالیم مشاهده صورت در .6

  کنید. انجام مراجعه درمانی مراکز به عالیم شدن صورت شدید در و کنید

 به هیچ عنوان به افراد مشکوك داراي بیماري نزدیک نشوید. .7

  از دست زدن به بینی، گوش، چشم، عینک و صورت خود بپرهیزید. .8
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  :عمومی و سیستم حمل و نقل سرویس ایاب و ذهابنکات بهداشتی در هنگام استفاده از 
 .استفاده نکنید در سطح شهر حمل و نقل عمومیتا حد امکان از وسایل  .1

استفاده  و سرویس هاي ترابري در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا از وسایل حمل و نقل عمومی .2

 .نکنید

 .در ساعات پرتردد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید .3

 ان از دستکش التکستا حد امک و سرویس هاي ترابري در زمان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی .4

 .استفاده کنید یا پالستیکی یکبار مصرف

 .ها، بینی و دهان خود را لمس نکنید هرگز صورت خود به خصوص چشم .5

 .رعایت کنیدو کارکنان متري خود را با سایر شهروندان تا دو حتما فاصله یک  .6

 .هنگام عطسه و سرفه از ماسک یا دستمال کاغذي استفاده کنید .7

 .از ماسک استفاده کنیدو سرویس هاي ترابري هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی  حتما .8

   



 .......................................................................................  19-دستورالعمل جامع پیشگیري و کنترل ویروس کووید

11 
 

  ها : رختکن بهداشتی درنکات 
هنگام ورود به رختکن، ابتدا دست هاي خود را شسته و سپس نسبت به باز کردن درب کمد اقدام  .1

 نمایید.

 کنید.درب کمد خود را ضدعفونی کرده و یا با دستمال کاغذي باز  .2

 لباس خود را تعویض نموده و سپس دست هاي خود را شسته و محیط رختکن را ترك کنید. .3

 از تجمع در رختکن بپرهیزید. .4

 اگر تنهایید با مچ دست کلید برق را بزنید.  .دستگیره داخلی در دست نزنید به .5

 بیاندازید. رختکندر  درب دار را درون سطل زباله مورد استفاده دستکش و ماسک .6

 هیچ عنوان به درب سطل زباله دست نزنید. به .7

موارد باال را رعایت و و هنگام ورود به رختکن؛ پس از اتمام شیفت کاري و جهت خروج از محل کار،  .8

 .به حمام برویددر صورت امکان پس از تعویض لباس ها یتان و شستشوي مجدد دست ها 

 .زده اید، آن را ضدعفونی کنیددر صورتی که قبل از ورود به حمام به دستگیره در دست  .9

 .ایتان را هرروز بشوییدهدر صورت امکان لباس  .10

  رختکن در دو نوبت باید ضدعفونی گردد. .11

   



 .......................................................................................  19-دستورالعمل جامع پیشگیري و کنترل ویروس کووید

12 
 

  :محیط کاردر نکات بهداشتی 
 اجتناب کنید.در محیط کار از اضطراب و استرس  .1

 از هم همه در محل کارت زنی بپرهیزید. .2

 استفاده کنید. از ماسک، دستکش و لباس کار مجزاي لباس منزل .3

 ، اتاق ها و پولپیت ها.ها نلسا هاي پنجره و هاب در گذاشتن باز و تهویه مناسب از استفاده .4

 را رعایت کنید. بهداشتی هاي سرویس و کار هاي محل مناسب تهویه .5

 .کنید پرهیزدر محل کار  یکدیگر با  کردن بوسی رو و دادن تدس از .6

 ضدعفونی کننده مواد از استفاده یا و زیر) عملل دستورا قب(ط صابون و آب با دست ها مرتب شستن .7

 .را مد نظر قرار دهید کلال پایه بر

 از تجمع غیر ضرور در محیط کار پرهیز گردد. .8

 کار اجتناب شود. محیط در و نوشیدنی هاي سرد ذاغ خوردن زا .9

 با رعایت نکات بهداشتی از نوشیدنی هاي گرم استفاده کنید. در صورت امکان در محل کار .10

 براي نوشیدن آب حتما از لیوان یکبار مصرف استفاده کنید. .11

 از استفاده لیوان و قندان هاي مشترك اجتناب گردد. .12

 ضدعفونی یخچال ها و آبسرد کن ها را هر روز چندین نوبت انجام دهید. .13

 نمایید. استفاده کاغذي دستمال از آسانسور، دکمه هاي با تماس براي .14

 از نداشت وجود دستمال صورتی که کردن(در سرفه یا عطسه هنگام کاغذي دستمال از استفاده .15

 )کنید استفاده عطسه و سرفه موقع آرنج داخلی قسمت

و تجهیزات اتاق ها و پولپیت ها  وسایل سایر و یلصند و میز کردن تمیز براي مشترك دستمال از .16

 اجتناب شود.

 به ابتال در افراد نمودن مستعد و بدن ایمنی سیستم تضعیف بر آن تاثیر یللده ب دخانیات استعمال .17

 ممنوع است. ویروس
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در استفاده از تجهیزات و وسایلی که دیگران نیز با آن سروکار دارند حتما از دستکش استفاده کنید و  .18

 نمایید.همچنین قبل از استفاده از این تجهیزات آن را ضدعفونی 

 استفاده و یا قبل از استفاده حتما ضدعفونی گردد. اختصاصی وردبوکی موس قلم، خودکار، از .19

 زیادي تماس آن با که درب ها و دستگیره کارکنان، میز و موس و وردبکی سطوح، مکرر گندزدایی .20

 ، بایستی انجام شود.دارند

بایستی  رجوع ارباب هاي وانخپیش و تاینترن عمومی هاي تسای ،تخدم میزهاي سطوح گندزدایی .21

 انجام شود.

 قبل از استفاده مد نظر قرار گیرد. همراه تلفن و تثاب تلفن نظیر کار محل وسایل ضدعفونی .22

 سیستم از استفاده ول احتما انتشار از جلوگیري منظور به ذغکا از استفاده رساندن حداقل به .23

 براي مکاتبات داخلی. اداري اتوماسیون

ماسک و دستکش در محل کار اجتناب و حتما این وسایل را پس از استفاده در درون سطل از انداختن  .24

 آشغال بیاندازید.

 شود.غیر ضرور لغو و جلسات ضروري به صورت غیر حضوري و با ویدئوکنفرانس برگزار  جلساتتمامی  .25

 د.وتمامی ماموریت هاي داخلی و خارجی غیر ضرور تا اطالع ثانوي لغو ش .26

ي داخلی و خارجی غیر کاري لغو و پذیرش میهمان هاي ضروري با رعایت ضوابط همان هایپذیرش م .27

 .استبهداشتی امکان پذیر 

 .گرددتا عادي شدن شرایط لغو  غیر ضروري يها حضور در سمینارها، همایش ها و نمایشگاه .28

  د.وبه جهت کاهش انتقال ویروس، تعطیل ش شرکتسالن هاي ورزشی داخل  .29

گردد و از ی کارکنان و پیمانکاران تا برقراري شرایط عادي در شرکت لغو آموزشهاي برگزاري دوره  .30

 آموزش هاي مجازي براي کارکنان استفاده شود.

 در تمامی جلسات و به هر نحو تا اطالع ثانوي لغو و تعطیل می باشد.پذیرایی هاي غیر ضروري  .31

ان و جلوگیري از از انتشار ویروس به جهت کاهش تماس کارکن طب کاردوره اي و تخصصی معاینات  .32

 انجام نشود.
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 فاکتور و اسناد و تا اطالع ثانويشده تامین کنندگان از حضور در شرکت و تردد بین شهري منع  .33

  ارسال نمایند.دفتراصفهان  برايرا  مربوطه

  .گرددتا اطالع ثانوي متوقف تولیدي هاي کلیه نواحی  شات دان تعمیرات طوالنی مدت و .34

  نشود.و وارد شرکت شده خارج از شرکت تخلیه بار  یهاي حامل مواد اولیه تولید در محل کامیون .35

براي تایید داروي بیماران و  نشوددر محل شرکت اخذ  عادي شدن شرایطنسخ پزشکی پرسنل تا  .36

  .شودبه دفاتر شرکت بیمه گر در خارج فوالد مبارکه مراجعه خاص 

  .دوشبنا به صالحدید مدیریت هاي مربوطه حذف یا محدود  می شودفعالیت هائی که باعث تجمع نیرو  .37

سبا  و زیر مجموعه ها از جمله مجتمع فوالدها  سایر شرکت و مبارکه نقل و انتقال خودرو بین فوالد - .38

 د.ولغو ش

در استفاده از خودروهاي در اختیار واحدها، بایستی نکات بهداشتی رعایت گردد و این خودروها قبل  .39

 ضدعفونی شود.از استفاده 

 الزم است براي استفاده از این خودروها از دستکش التکس یا یکبار مصرف استفاده گردد. .40

 سرنشینان خودروهاي داخلی باید از ماسک تنفسی استفاده کنند. .41

 دستگیره درب و محل تماس هاي داخل خودرو هر روز ضدعفونی گردد. .42

و اطالع رسانی صرفا از طریق کانال  همتوقف شدروابط عمومی واحد توزیع خبرنامه و روزنامه توسط  .43

  هاي ارتباطی و شبکه هاي اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.
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  نکات بهداشتی در هنگام خرید:
 .در محیط فروشگاه حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید .1

با افراد رعایت و نیم را  از نزدیک شدن به تجمع و سایر افراد خودداري کنید. فاصله حداقل یک متر .2

 .کنید

 .در صف صندوق از هم فاصله بگیرید .3

 .به هیچ وجه به چشم و صورت خود دست نزنید و در داخل آرنج خود عطسه کنید .4

 .به هیچ وجه کیسه هاي خرید را داخل خانه نیاورید، پشت در بگذارید و پروتکل ورود را انجام دهید .5

 .انجام دهیدمنزل تفکیک را بیرون در ورودي  .6

یا  ضدعفونی یدهایی که قوطی، بطري و پوشش مناسب دارند را مستقیم به حمام برده و با محلولخر .7

 .ثانیه بشویید 20مایع شوینده 

میوه ها را مستقیم درون سینک بدون ظرف یا تشتی منتقل کرده و با یک محلول مناسب یا ماده  .8

 .ثانیه بشویید 20شوینده 

وادي ساعت قرار داده شوند. م 72موادي که قابل شستشو نیستند حتما در جایی از منزل به مدت  .9

 .ساعت در فریزر گذاشته شوند 72مانند گوشت و مرغ شسته و بسته بندي و براي بیش از 

درجه است، بنابراین به صرف شستن با آب داغ و  60درجه و باالي  - 20دماي از بین رفتن ویروس زیر  .10

 .ساعت زمان الزم دارد 72قرادادن در فریزر ویروس از بین نمی رود و 

 .پالستیک ها را به سطل زباله بیرون خانه بیندازید پس از اتمام انتقال، .11

 .ظرفشویی و حمام را پس از اتمام کار ضدعفونی کنیدسینک مکان هایی مانند  .12

 .پروتکل شستشوي دست ها را انجام دهید .13
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  : رستوراننکات بهداشتی در 
محیط کار اجتناب شود. طبق دستورالعمل واحد بهداشت حرفه اي، ایمنی و محیط زیست، از خوردن  غذا در 

 لیکن در صورت سرو غذا در محیط کار بایستی نکات زیر مد نظر قرار گیرد.

تمامی کارکنان محل رستوران بایستی قبل از ورود به رستوران چک و از سالم بودن آنان اطمینان  .1

 حاصل گردد.

 از ورود افراد متفرقه به رستوران جلوگیري گردد. .2

هاي  ها دشوار است مثل زیر دستگاه که در شرایط عادي دسترسی به آنهاي رستوران  سطوح و فضا .3

 .هاي غیر دسترس فضاي آشپزخانه و ... با آب جوش و شوینده شسته شده و خشک شود پخت، گوشه

 ها روزانه چندین بار پاك شود.  هاي ضدعفونی کننده ها با اسپري ها و دستگیر ها و صندلی میز .4

 .ها پاك شود ا مواد ضدعفونی کنندههاي بهداشتی باید ب سرویس .5

 گردد. بار استریل چندین... روزانه ها، کاسه روشوئی، دستشوئی با مایع دستشوئی و ها، دستگیره درب .6

 بایستی از محل مورد اطمینان و طبق ضوابط بهداشت محیط انجام شود.مواد اولیه  .7

 نظارت شود.هاي رستوران  فضارعایت بهداشت فردي پرسنل در آشپزخانه و سالن پذیرائی و بقیه  .8

تخلیه مواد غذایی و مواد اولیه هنگام ورود به شرکت بایستی طبق پروتکل وزارت بهداشت و با  .9

 نظارت بهداشت محیط انجام شود.

درب محموله و نقاط تماس کلیه خودرو هاي حامل مواد پروتئینی و غذایی قبل از تخلیه با نظارت  .10

  .شوداشت محیط ضدعفونی ناظر مراکز طبخ و کارشناس بهد

 استفاده گردد. و از ظروف یکبار مصرف براي توزیع غذا .11

 از قاشق و چنگال اختصاصی و یا از قاشق و چنگال یک بار مصرف استفاده شود. .12

 .گیرد انجام مصرف ارب یک هاي بندي بسته در ترجیحا آشامیدنی آب و سماق فلفل، نمک، سرو .13

 .باشند بهداشتی پوشش داراي باید سرو از لبق سرویس سلف ذاییغ مواد .14

 .میباشد ممنوع طبخ و توزیع غذا مراکز تمامی در روباز ذاییغ مواد عرضه .15

 .شود عرضه انفرادي هاي بندي بسته در ذاییغ مواد .16
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 لباس و چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده .17

 نظافت هنگام در کار

 .گردد تعویض استفاده بار هر از پس و شود استفاده غذاخوري میز براي مصرف بار یک پوشش از .18

 .شود استفاده و تهیه روزانه باید گندزدا محلول هاي .19
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  نکات بهداشتی هنگام استفاده از جایگاه هاي سوخت:
لیکن موارد سوختگیري در شرکت بایستی توسط متصدي انجام شود و کارکنان حق سوختگیري را ندارند، 

  بهداشتی در هنگام ورود و استفاده از جایگاه سوخت به قرار زیر می باشد.

 را کاهش دهید. )بنزین، گاز و یا گازوئیلمراجعه به جایگاه سوخت (تا حد امکان دفعات  .1

هاي سی ان جی، سعی کنید حداکثر باك خودرو خود  ها و یا ایستگاه در هر بار مراجعه به پمپ بنزین .2

  ید تا دفعات کمتر مجبور به مراجعه براي گرفتن سوخت شوید.را پرکن

  حتما با خود حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید. .3

گیري به هیچ چیز دست  به محل سوخت ورودهنگام اگر سوخت گیري توسط متصدي انجام می شود،    .4

 نزنید.

را در محل  کارت سوختابتدا دستکش یکبار مصرف را بپوشید و اگر مجبور به سوختگیري هستید،  .5

  قرار دهید. مربوطه

دست  . حتما باکارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه کنید .6

  هاي دستگاه جهت ورود رمز کنید. از پانل دکمه دار اقدام به استفاده دستکش

 با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداري کنید. و بدون دستکش از تماس مستقیم  .7

 در جیب بگذارید.را از دستگاه بردارید و   کارت سوخت  دیگر،گیري، با دست  پس از اتمام سوخت .8

  از پرداخت نقدي هزینه سوخت خودداري کنید و از کارت بانکی استفاده نمایید. .9

(مسئول دریافت مبلغ سوخت) ندهید و سعی کنید خودتان  را به اپراتور پول تا حد امکان کارت .10

کند دستگاه اخذ وجه سوخت بکشید. سپس از اپراتور بخواهید که رمز شما را وارد  درشخصا کارت را 

  دار رمز کارت خودتان را وارد کنید. و یا خودتان با دست دستکش

تان با قسمت رویی دستکش که  تان خارج کنید که هیچ جاي بدن در نهایت دستکش را طوري از دست .11

  در تماس با دستگاه و یا نازل قرار گرفته است، تماس پیدا نکند.

  ن (ترجیحا سربسته) بیندازید.بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتا .12

  از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده کنید. .13
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تان نبود، حتما دقت کنید  بروید و دستکش همراه  بنزین  در صورتی که ضرورتی پیش آمد که به پمپ .14

هاي دستگاه  دور انگشتان بپیچید؛ به طوریکه انگشتان شما با پانل دکمهو یک دستمال کاغذي به 

تماس پیدا نکند و سپس دستمال کاغذي را بالفاصله در اولین سطل زباله نزدیک خودتان (ترجیحا 

  سربسته) بیندازید.

 تان نبود حتما دقت کنید براي برداشتن نازل سوخت گیري نیز از یک دستمال دستکش همراه  اگر - .15

  کاغذي استفاده کنید.

  و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید.  بنزین در طول حضور در پمپ  - .16

ثانیه با آب و صابون  20گیري دست خود را حداقل  در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام سوخت  - .17

  بشویید.
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  نکات بهداشتی هنگام ورود به منزل:
پس از اتمام شیفت کاري و یا پس از انجام فعالیت هاي ضروري خارج از خانه و براي مراجعت به منزل موارد 

   ذیل را رعایت نمایید.
زنگ درب منزل را با دستان بدون دستکش لمس نکنید. همچنین کلید درب منزل را پس از استفاده  .1

 قرار ندهید تا ضدعفونی گردد.در جیب 

 دستگیره خارجی و داخلی درب منزل بایستی روزانه ضدعفونی شود. .2

 قبل از ورود به منزل کفش هاي خود را از پاي درآوردید. .3

حتی االمکان یک پادري جلو درب منزل آغشته به مواد ضدعفونی وجود داشته باشد تا کفش ها  .4

 ضدعفونی شود.

 تعویض لباس ها اقدام گردد.، ابتدا دست هاي خود را شسته و سپس نسبت هنگام ورود به منزل .5

 لباس خارج از منزل در کمد مجزا نگهداري شود. .6

 را ضدعفونی کرده و یا با دستمال کاغذي باز کنید. لباسدرب کمد  .7

 شو نمایید و لباس منزل را بپوشید.لباس خود را تعویض نموده و سپس دست هاي خود را شست .8

 بیاندازید. درب دار را درون سطل زباله مورد استفاده ماسک دستکش و .9

 به هیچ عنوان به درب سطل زباله دست نزنید. .10

  و... را ضدعفونی نمایید. از قبیل ساعت مچی، دست بند، کیفوسایل شخصی  .11
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 نکات مهم در استفاده از ضدعفونی کننده ها:
    

 برچسب آن را با دقت مطالعه نمایید.قبل از استفاده از مواد ضدعفونی کننده، حتما  .1

 از ترکیب مواد ضدعفونی کننده بویژه آب ژاول و الکل بپرهیزید. .2

 1مواد ضدعفونی کننده به سطوح اجازه دهید با گذشت زمان خشک شود یا حداقل  استفادهپس از  .3

 .بعد آن را پاك کنید دقیقه

به هیچ عنوان ارزش ضدعفونی کنندگی نداشته و استفاده از آن منجر به  الکل صنعتی الکل متانول یا .4

 .شود هاي کلیوي و پوستی شدید می آسیب

کند و به آنها آسیب  ها را تحریک  ریهمی تواند پوست، چشم و  ي سطوح همچون آب ژاولمواد گندزدا .5

اي سمی  رساند، لذا از تماس مستقیم آنها با دست پرهیز کنید. توجه داشته باشید آب ژاول مادهب 

 .هاي بسته به کار برد است و نباید آن را در محیط

م کار ضروري است به همین دلیل حتما هنگا محل کار ها براي تهویه مناسب ها و پنجره باز کردن درب .6

 .با مواد ضد عفونی کننده باید تهویه مناسب را فراهم کنید

باید از به کار بردن آب ژاول با ترکیبات دیگر به خصوص به همراه جوهر نمک و موادي مثل آن جدا  .7

تواند تهدید جدید براي  شود که می خودداري کرد زیرا باعث رها شدن گاز سمی و کشنده کلر می

 سالمت فرد باشد. 

ها و  گندزدا را با برچسب مناسب و در ظروف خاص و مشخص نگهداري کنید و مراقبت مواد .8

 به مواد گندزا انجام دهید.  کارکنانهاي الزم در رابطه با عدم دسترسی  آموزش

خواهید محلول گندزدا را به غلظت مناسب برسانید به هیچ عنوان از آب گرم  در صورتی که می .9

 شود.  استفاده نکنید چراکه آب گرم باعث تشدید واکنش کلر و رها سازي ماده گندزدا می

 نکات ایمنی در خصوص استفاده مواد ضدعفونی کننده سطوح را رعایت نمایید. .10
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