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الزامات و قوانین بهداشتی
در دوره شیوع کرونا

COVID-19 Hygienic Office Rules & Regulation

با سالم خدمت کلیه همکاران گرامی

از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور چین رفتارهای بسیار متفاوتی از کشورها و افراد مشاهده شده است. 
برخی به تمامی هشدارها بی تفاوت بوده و بسیاری به قدری وحشت کرده اند که زندگی روزانه آنها مختل شده 
با رعایت اصول  و  نظر گرفته  را در  میانه  این موضوع حد  با  برخورد  باید در  این است که  اما حقیقت  است. 
بهداشتی بسیار ساده از شیوع این بیماری جلوگیری بعمل آورد. با توجه به حضور تعداد زیادی از همکاران در 
دفتر مرکزی EIED، تالش برای مقابله با این بیماری بدون همکاری دوسویه مدیران و همکاران محترم به قدر 
کافی موثر نخواهد بود. لذا با در نظر گرفتن مدت زمان حضور همکاران گرامی در محیط کار و تعداد افراد در 

تماس الزم است توصیه هایی که در این اطالعیه منتشر می گردد، به طور جدی رعایت گردد. 

به امید سالمتی همکاران و گذر بدون مشکل از این بحران
EIED کارگروه پیشگیری و مقابله با انتشار کرونا ویروس در

سخـن اول
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اقدامات اصلی شرکت EIED در مقابله با کرونا
افزایش اقدامات کنترلی در محلهای ورود ویروس )به ویژه در ورودی اصلی ساختمان( و محدود شدن   .1

ورود هرگونه پیک، پیک غذا، اسنپ فود و ....
با مواد ضدعفونی کننده )از قبیل سرویس های بهداشتی، سطوح دارای  نظافت و ضدعفونی روزانه   .2

تماس زیاد، میزها و کانترها، ...( 
تقویت سیستم ایمنی همکاران با توزیع مرکبات و توزیع غذای سالم   .3

آموزش های بهداشتی به همکاران خدمات و کارکنان  .4
تولید محتوا و اطالع رسانی   .5

تامین تجهیزات )تب سنج، ماسک، ...(  و مواد ضدعفونی کننده   .6
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“Do not PANIC 
and just follow the 

rules to protect 
each other from 
the COVID-19”

:EIED الزامات بهداشت عمومی و فردی در شرکت
از کلیه همکاران محترم خواهشمند است به منظور افزایش اثربخشی 
اقدامات سازمان برای ارتقاء سطح سالمت کارکنان و نیز گذر از دوره 
با گزارش  انجام و  ایران نکات ذیل را به دقت  شیوع کرونا ویروس در 

موارد مغایر سازمان را یاری نمایند.
بدون شک با رعایت اصول بهداشت فردی و همکاری در جهت ارتقاء 
بهداشت عمومی کرونا ویروس مشکلی برای همکاران گرامی و شرکت 

ایجاد نخواهد کرد.

1. میزهای کار به صورت روزانه نظافت و ضدعفونی می گردد 
سایر  و  ماوس  میزکار،  سطح  کیبورد،  روز،  طول  در  اما 
تجهیزات روی میز کار خود که با آنها در تماس هستید 
با مواد ضدعفونی کننده ای که در دسترس شما قرار  را 
خواهد گرفت، ضد عفونی نمایید. الزم به ذکر است اگر 
وسایل آلوده با میز کار شما در تماس نبوده است، روزانه 
یکبار ضدعفونی سطوح کفایت می نماید و از افراط و رفتار 
وسواس گونه در انجام این کار جدا خودداری کنید. پیش 

از نشستن پشت میز دستان خود را ضدعفونی نمایید.

 2. از وسایل و تجهیزات اداری دیگر همکاران استفاده ننموده 
و از تماس سایر همکاران با تجهیزات و لوازم اداری روی 
میز خود جلوگیری نمایید. تا مدتی هر یک از همکاران 
خصوصی  کامال  منطقه  را  خود  میز  روی  وسایل  و  میز 
دانسته و از اشتراک وسایل با همکاران خودداری نمائید.

3. به منظور جلوگیری از استفاده مشترک از قندان، سهمیه 
قند هفتگی برای هر یک از همکاران در نظر گرفته خواهد 
شد، لذا از استفاده مشترک از قندان خودداری نمائید. 
این موضوع شامل لیوان، کارد میوه خوری، پیش دستی، 

تلفن  گوشی  همراه،  تلفن  چای خوری،  قاشق  چنگال، 
رومیزی نیز می گردد.

نموده  آبدارخانه خودداری  به  مراجعه  از  ثانوی  اطالع  تا   .4
نظافت  علیرغم  نفرمایید.  چای  سرو  به  اقدام  شخصا  و 
با  تماس  و  آبدارخانه  داخل  به  افراد  زیاد  تردد  روزانه، 
سطوح، احتمال آلوده شدن سطوح و انتقال ویروس را در 
افزایش می دهد. اجازه دهید که همکاران آبدارخانه سرو 
چای را انجام دهند. در زمان سرو چای با ترولی، به هیچ 
وجه خود اقدام به استفاده از فالسک ننموده و این کار را 

به همکاران آبدارخانه واگذار نمائید.

اهم موارد به شرح ذیل می باشد:
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5. مراجعه خود را به فروشگاه های خارج از شرکت محدود 
سفارش  یا  و  خرید  مراکز  از  خرید  صورت  در  و  نموده 
ورودی  در  از  خارج  را  خود  های  بسته  حتماً  اینترنتی 
تحویل گرفته و پیش از استفاده از وسایل و دستان خود 
از سفارش  تاکید می گردد  نمایید. مجدداً  را ضدعفونی 
غذا از خارج از منزل و شرکت جدا خودداری نمایید. تا 
اطالع ثانوی سفارشات از خارج از سازمان )دیجی کاال، 
اسنپ فود، ...( را به حداقل رسانده و در صورت سفارش، 
فرد سفارش دهنده خود به البی مراجعه و بسته خود را 
درون  به   ... و  اسنپ  پیک،  هرگونه  ورود  بگیرد.  تحویل 

شرکت ممنوع می باشد.

فشردن  از  پس  ویژه  به  صورت  با  دست  تماس  از   .6
دکمه های آسانسور، تماس با دستگیره درها، دستگیره 
سرویس های بهداشتی، استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
خودداری  دیگری  سطح  هر  یا  و  شرکتی  شخصی/   /
با مایع صابون مکررا  فرمایید. دست ها را در طول روز 
بشویید و در مواقع لزوم دستان خود را به مایع نصب شده 

در راهروها ضدعفونی نمایید. 

از قاشق و چنگال  برای صرف غذا در رستوران ترجیحاً   .7
شخصی استفاده نموده و در زمان ورود به رستوران ضمن 
ضدعفونی و یا شستن دستها با آب و صابون اجازه دهید 
در صورت همراه نداشتن قاشق و چنگال شخصی، قاشق 
را پرسنل رستوران که وسایل حفاظت فردی  و چنگال 
کامل )دستکش، پیش بند، روپوش و کاله( دارند در اختیار 

شما قرار می دهند.

با توجه به تماس مکرر افراد با ظرف روغن زیتون، آبلیمو،   .8
نمکدان و فلفل، تمامی ظروف شیشه ای جمع آوری و بجای 
آنها از بسته بندی های یکبار مصرف استفاده خواهد شد.

علیرغم امکان ضدعفونی روزانه محیط سالن ورزشی بانوان   .9
به منظور کاهش احتمال آلودگی سطوح و انتقال ویروس، 
تا اطالع ثانوی باشگاه ورزشی بانوان تعطیل خواهد شد. 
خارج  باشگاه های  از  چنانچه  می گردد  توصیه  همچنین 
از سازمان استفاده می نمائید تا زمان پایان بحران کرونا 

موقتاً از مراجعه به این مکان ها خودداری نمائید.
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که  مقاصدی  به  شرکتی  و  شخصی  مسافرت های  از   .10
آلوده به ویروس هستند، خودداری نمایید.

ماموریت ها را تا حد امکان محدود نموده و قبل از هر   .11
کلیه  اعالم  )جهت  خارجی  و  داخلی  ماموریت  گونه 
کشور  یا  شهر  موضوعات   و  شرایط  نیز  و  الزامات 
قبل  آورید.  عمل  به  هماهنگی   Q-HSE با  مقصد( 
موارد  وجود  و  منطقه  وضعیت  از  ماموریت  انجام  از 
نماید و  به ویروس اطمینان حاصل  ابتال  به  مشکوک 

استعالم های الزم را پیش از سفر انجام دهید.

در صورت نیاز به انجام ماموریت خارج از تهران، حتما   .12
دست  چند  صابون،  دست،  کننده  ضدعفونی  مایع 
لباس، ماسک و لوازم بهداشت فردی به همراه داشته 

باشید.

13. پس از اتمام ماموریت روزانه حتماً استحمام نموده و 
در صورت مراجعت به منزل لباس ها را قبل از ورود به 

منزل از تن خارج و شستشو نمایید.

14. پیش از دعوت میهمان خارجی و داخلی، از سالمت 
اطمینان  بیماری  نشانه های  داشتن  عدم  و  ایشان 

حاصل نمائید.
خودداری  حتی امکان  تا  درمانی  مراکز  به  مراجعه  15. از 
بیماری  جدی  عالئم  مشاهده  صورت  در  و  نموده 
مراجعه  شده  اعالم  بیمارستانهای  به   COVID-19
غیرضروری،  جراحی  اعمال  )ویزیت ها،  فرمایید. 
چک آپ ها و در یک کالم حضور در مراکز بهداشتی - 
درمانی را به حداقل ممکن کاهش دهید. این مراکز از 

کانون های اصلی انتشار ویروس هستند.(

هر یک از همکاران موظفند در صورت وجود هرگونه   .16
عالیم اولیه از قبیل تب، گلو درد، آبریزش بینی و ...، 
از حضور در شرکت جدا خودداری فرمایند و تنها پس 
از رفع عالیم، به محل کار برگردند. در صورت مشاهده 
بیمارستانهای  به   COVID-19 بیماری  جدی  عالیم 
مشخص شده مراجعه فرمایید. )از حضور غیرضروری 

و کنجکاوانه در این مراکز جدا خودداری فرمایید.(

17. از دست دادن در طول روز و در جلسات خودداری 
نموده و حتماً دستان خود را قبل و بعد از جلسه ضد 

عفونی نمایید.

18. در فضاهای عمومی بیرون از شرکت و برخوردار از 
...( از ماسک استفاده  تجمع )مانند مترو، اتوبوس، 
و  ماسک  ورود،  بدو  در  ورود،  محض  به  و  نموده 
شماره  خبرنامه  در  آنچه  مطابق  را  خود  دستکش 
زباله  در سطل  و  نموده  جدا  است،  تشریح شده   1
کارکنان  کلیه  که  است  این  فرض  پیش  بیندازید. 
در سالمت بوده و بنابراین در داخل شرکت ماسک 

استفاده ننمایید. 

هرگونه مورد مشکوک به ابتال به بیماری در شرکت   .19
که نشانه هایی از قبیل سرفه شدید، تب، خستگی 
یا  و  به شماره 09198877660  دارند  را  بی حالی  و 

5960 گزارش دهید.

از توجه و همراهی شما عزیزان بسیار 
سپاسگزاریم و فراموش نکنیم که تمامی 
با  محدودیت ها  اعمال  و   تمهیدات 
یکایک  آرامش  و  سالمت  حفظ  هدف 

شما عزیزان می باشد.

EIED کارگروه پیشگیری و مقابله با انتشار کرونا ویروس در شرکت


