اطالعیه شماره 3

همکاران عزیز شرکت EIED؛ با سالم و احترام
خواهشمند است اطالعیه ذیل که شامل مصوبات «کارگروه پیشگیری و مقابله با انتشار کرونا ویروس»
در جلسه روز پنجشنبه؛  8اسفند 1398است را به دقت مطالعه فرمایید:

1398/12/08

«کارگروه پیشگیری و مقابله با انتشار کرونا ویروس در »EIED

 .1ساعات کاری:
 در خصوص کاهش ساعت کاری ،تغییرات شناوری،کاهش تعداد پرسنل حاضر در شرکتبر اساس دسته بندی انجام شده (گروه پر خطر و عادی) و  ،...روز شنبه 98/12/10
تصمیمگیری و مصوبات در اطالعیهای منتشر خواهد شد.
 ساعت کسرکار مجاز روزانه ( 12:30تا  )13:00با توجه به کاهش ساعت کاری تا اطالعثانوی حذف گردیده است .لطفا از تماس با بخش اداری و پرسش در این خصوص
خودداری فرمایید.
 از همکاران دارای مشکالت زمینهای (دارای مشکالت متابولیکی از قبیل دیابت ،تنگینفس ،ضعف سیستم دفاعی ،بیماری های قلبی و عروقی ،استفاده از کورتون ،سابقه
قبلی شیمی درمانی ،افراد مبتال به چاقی مفرط ،بانوان باردار و  )...خواهشمند است
در اسرع وقت نسبت به معرفی خویش مطابق اطالعیه بخش  QHSEاقدام فرمایند.
ساعت کار و نحوه حضور این گروه از همکاران متناسب با مخاطرات ،تعیین خواهد شد.

 .2پذیرایی همکاران و استفاده از آبدارخانهها
 ورود کارکنان به آبدارخانه¬ها (به غیر از همکاران خدمات) ممنوع خواهد بود. سرو چای در سه نوبت  10:30 ، 8:30و  14:30صرفا توسط همکاران خدمات انجامخواهد شد.
 عاله بر سه نوبت معمول چای و آب جوش در فالسک چای بر روی ترالی در واحدهایسازمانی در دسترس همکاران عزیز قرار خواهد گرفت .فالکسهای چای و آب جوش
مرتب ًا شارژ خواهد شد.
 سرو چای صرف ًا توسط لیوان یکبار مصرف انجام خواهد شد .بنابراین امکان شستشویلیوان در آبدارخانهها وجود نخواهد داشت .لطفا همکاران از مراجعه به آبدارخانهها
جدا خودداری فرمایند.
 پرسنل لطفا خوراکی فاسدشدنی به همراه نداشته باشند. صرف صبحانه در محل کار اکیدا ممنوع می باشد( .این ممنوعیت از قبل نیز وجودداشته است)
 یخچالهای آبدارخانهها خاموش خواهد بود. -قند به صورت بستهبندی و یکبار مصرف در اختیار پرسنل قرار خواهد گرفت.

 .3تبسنجی همکاران

 کلیه نفرات ورودی به ساختمان (اعم از کارکنان و سایر مراجعین به شرکت) در ورودیجنوبی ساختمان (البی همکف) در هنگام ورود تبسنجی خواهند شد.
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 کلیه همکارانی که با خودرو از پارکینگها وارد میگردند ،الزم است برای تبسنجی بهالبی مراجعه نمایند .خواهشمند است برای جلوگیری از ترافیک مضاعف آسانسور ،تا
حد امکان برای مراجعه از پارکینگ به البی از پلکان استفاده شود.
 در صورت تهیه تبسنجهای جدید ،پرسنل ورودی از پارکینگها (منهای  2 ،1و )3در محل پارکینگ تبسنجی خواهند شد .تا قبل از تهیه تبسنج ،الزم است کلیه
همکاران به البی مراجعه نمایند.
 روزانه با حضور در بخشها/پروژهها از همکاران دارای عالئم تبسنجی انجام خواهدشد.
 کلیه همکاران انجام دهنده عملیات تبسنجی ،مجهز به ماسک و دستکش یکبار مصرفخواهند بود.

 .4جمعآوری آب سردکنها :
مقرر گردید با توجه به لزوم جمعآوری دستگاههای آب سردکن نسبت به روش تامین
آب برای پرسنل که ریسک انتقال ویروس را نداشته باشد ،تصمیمگیری خواهد شد.

 .5پرسنل نگهبانی :
مقرر گردید کلیه پرسنل بدون استثناء دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند.
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 .6پذیرش میهمان :
 ورود افراد ناشناس و متفرقه به سازمان اکید ًا ممنوع الزم است پذیرش میهمان به حداقل ممکن و ضروری کاهش یابد .در صورت الزام،هماهنگی قبلی با نگهبانی ضروری است .میهمانان تب سنجی خواهند شد.
 مالقاتهای شخصی صرف ًا در البی انجام میشود. -ورود هرگونه پیک به سازمان اکید ًا ممنوع

 .7برگزاری جلسات با حضور میهمانان خارج از سازمان:
 کاهش به حداقل ممکن هماهنگی قبلی تب سنجی هنگام ورود ضدعفونی دست قبل از ورود سقف حاضرین در جلسات حداکثر  6نفر -ضدعفونی سطوح بعد از اتمام جلسه

 .8مصاحبههای کاری و استخدام
 -تا اتمام بحران کنسل شود
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