اطالعیه شماره 28
-1با توجه به شیوع عفونت های حاد تنفسی(کورونا ویروس جدید= ) COVID-19در مناطق مختلف دنیا آخرین آمار مبتالیان به این عفونت
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تا تاریخ  4مارس  14( 2020اسفند ماه  )1398به شرح ذیل می باشد:
کل مبتالیان در سطح جهان 93090:مورد
مبتالیان در کشور چین 80422 :مورد ( 2984مورد مرگ در کشور چین)
مبتالیان در خارج از چین 12668:مورد در 76کشور ( 214مورد مرگ)
 -2پروتکل پیشگیری و مراقبت کووید 19-در رستوران ها ،تاالرها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی:


نصب تابلو دستورالعمل شستن دستها در محل سرویس های بهداشتی و آشپزخانه



وجود مواد شوینده به مقدار کافی و الزم



استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب در فضاهای سربسته



ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار که دارای عالئم سرفه ،عطسه ،آبریزش می باشند.



پخت کامل انواع غذاها بخصوص در نوع کبابی ها (ششلیک ،جوجه ،پاچین و)...



رعایت بهداشت فردی و استفاده از دستکش و ماسک در هنگام نظافت و تعویض ماسک بعد از مرطوب شدن آن



برای نظافت و گندزدایی میزهای کار ترجیحاً از سفره های یکبار مصرف بعد از حضور مشتری در سالن و یا استفاده از اسپری
گندزدایی و دستمال کشی فقط با استفاده از دستمال یکبار مصرف



نظافت و گندزدایی دستگیره ها ،نرده ها ،میزها ،صندلی ها ،کف و قسمتهای آشپزخانه به صورت مستمر با استفاده از آب ژاول
طبق دستورالعمل ارسالی



سرو نمک ،سماق و آب خوردن در بوفه ،آبدارخانه یا آشپزخانه و سالن پذیرایی در بسته بندی های یکبار مصرف و یا در غیر این
صورت گندزدایی مناسب ظروف حاوی آنها



مجزا بودن کلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل



وجود سیستم لوله کشی صابون مایع و یا حداقل ظرف همراه با مایع دستشویی در محل سرویسهای بهداشتی



استفاده از چادر نماز ،مهر و سجاده شخصی در نمازخانه



شستشو ،نظافت و گندزدایی مستمر سرویس های بهداشتی



نظافت ،شستشو و گندزدائی تمام سطوح سرویس ها ی بهداشتی بعد از هر شیفت به طور مرتب



شستشو و گندزدایی مستمر کلیه قسمت های آشپزخانه و یا محل های جانبی



آموزش های الزم به پرسنل آشپزخانه و سایر پرسنل

-3شماره تلفن ستاد هدایت دانشگاه که به صورت  24ساعته آماده دریافت گزارشات می باشد02433135124 :
ستاد پیشگیری و کنترل کورونا ویروس دانشگاه

