ٍزارت تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی
ادارُ کل تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى زًجاى
هذیریت اهَر اجتواعی ٍ ادارُ بازرسی کار

دستَرالعول پیشگیری ٍ هقابلِ با ٍیرٍس کرًٍا
در ٍاحذّای تَلیذی ٍ صٌعتی ٍ کشاٍرزی
استاى زًجاى

فرٍردیي 9911

ٍزارت تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی
1

ادارُ کل تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى زًجاى

دستَرالعول پیشگیری ٍ هقابلِ با ٍیرٍس کرًٍا

هذیریت اهَر اجتواعی ٍ ادارُ بازرسی کار

ًکات عوَهی پرسٌل غیر اداری ٍ بخش تَلیذ
.1

ّوىبسی ثب پشسٌل اًتظبهبت ثشای تت سٌدی الضاهی است .

.2

ػذم حضَس دس هحل ّبی پشخوؼیت دس سبػبت غیش اداسی الضاهی است.

.3

دس غَست هطبّذُ ػالئن وشًٍب دس خَد ٍ خبًَادُ ٍ اعشافیبى هَضَع ثِ هشوض ثْذاضت ضْشستبى ثب ضوبسُ
تلفي ّ ٍ 4434ویٌغَس هسئَل ثْذاضت وبسگبُ گضاسش گشدد.

.4

ضستطَ ٍ ضذػفًَی ًوَدى هذاٍم دست دس هٌضل ٍ هحل وبس الضاهی است.

.5

اص دست دادى ٍ سٍثَسی وشدى ثب افشاد خَدداسی گشدد.

.6

دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ حتوبً خلَی دّبى خَد سا ثِ دستوبل ثپَضبًیذ.

.7

سػبیت دستَسالؼول ّبی ثْذاضتی تذٍیي ضذُ ثشای ٍاحذّب الضاهی است.

.8

استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص دس سشٍیس ّبی ایبة ٍ رّبة ٍ سبیش هحل ّبی پشخوؼیت الضاهی است.

.9

اًذاختي ولیِ دستىطْب  ،هبسه ّب ٍ دستوبل ّبی استفبدُ ضذُ دس سغل ّبیضثبلِ دسة داس الضاهی است.

.14

ضذػفًَی ًوَدى دست ّب دس ثذٍ ٍسٍد ثِ وبسخبًِ  ،سستَساى ٍ چبی خبًِ الضاهی است.

.11

ػذم دست صدى ثِ ثیٌی  ،دّبى ٍ چطن ٍ دس غیش ایي غَست ضستطَی ثالفبغلِ دست ّب ٍ ضذػفًَی
وشدى آًْب.

.12

ػذم تدوغ دس سستَساًْب  ،چبی خبًِ ّب ٍ هحل استؼوبل سیگبس دس وبسگبُ ّبالضاهی است.

.13

استفبدُ اص اًگطتش  ،سبػت ٍ سبیش صیَسآالت هوٌَع است.

.14

ّوشاُ داضتي ًبى  ،غزای هٌضل ٍ ّشگًَِ خَساوی دس هحل وبس هوٌَع هیجبضذ.

.15

استفبدُ اص هَثبیل ثب تَخِ ثِ آلَدگی ٍسیغ ٍ غیشلبثل اختٌبة غفحبت لوسی هَثبیل ّب دس وبسگبُ هوٌَع
هی ثبضذ.
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هذیریت اهَر اجتواعی ٍ ادارُ بازرسی کار

ًکات عوَهی پرسٌل اداری
.1

ّوىبسی ًوَدى ثب پشسٌل اًتظبهبت ثشای تت سٌدی الضاهی است.

.2

ػذم حضَس دس هحل ّبی پشخوؼیت دس سبػبت غیش وبسی تَغیِ هی ضَد.

.3

دس غَست هطبّذُ ػالئن وشًٍب دس خَد  ،خبًَادُ ٍ اعشافیبى هَضَع سا ػالٍُ ثش هشوض ثْذاضت ضْشستبى
ٍ استبى ثب ضوبسُ تلفي  ، 4434ثِ هسئَل ثْذاضت وبسگبُ ًیض گضاسش ًوبییذ.

.4

ضستطَ ٍ ضذػفًَی ًوَدى هذاٍم دست دس هٌضل ٍ هحل وبس هَسد تبویذ هی ثبضذ.

.5

اص دست دادى ٍ سٍثَسی وشدى ثب افشاد خَدداسی گشدد.

.6

دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ حتوب خلَی دّبى خَد سا ثب دستوبل وبغزی ثپَضبًیذ.

.7

سػبیت دستَسالؼول ّبی ثْذاضتی تذٍیي ضذُ ثشای ٍاحذّب الضاهی است.

.8

استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص دس سشٍیس ّبی ایبة ٍ رّبة ٍ سبیش هحل ّبی پشخوؼیت الضاهی است.

.9

اًذاختي ولیِ دستىطْب  ،هبسه ّب ٍ دستوبل ّبی استفبدُ ضذُ دس سغل ّبی صثبلِ دسثستِ الضاهی است.

.14

ضذػفًَی ًوَدى هذاٍم دست ّب دس هحل وبس الضاهی است.

.11

ًظبفت ٍ ضذػفًَی ًوَدى هذاٍم هیضوبس  ،هَس ٍ ویجَسد  ،تلفي ّوشاُ ٍ سبیش الالم سٍهیضی ٍ ...الضاهی
است.

.12

تطىیل خلسبت ثِ غَست ٍیذیَ وٌفشاًس ٍ ػذم تطىیل خلسبت گشٍّی تب حذ اهىبى.

.13

ػذم دست صدى ثِ ثیٌی  ،دّبى ٍ چطن ٍ دس غیش ایي غَست ضستطَی ثالفبغلِ دست ّب ٍ ضذػفًَی
ًوَدى آًْب الضاهی است.

.14

ػذم تدوغ دس سستَساىّب ٍ لَُْ خبًِّب ٍ هحل استؼوبل سیگبس وبسگشاى الضاهی است.

.15

استفبدُ اص اًگطتش  ،سبػت ٍ سبیش صیَسآالت هوٌَع است.

ٍزارت تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی
3
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قَاًیي هربَط بِ سرٍیس ّای ایاب ٍ رّاب
.1

ضذػفًَی ًوَدى دست ّب دس ٌّگبم سَاس ضذى تَسظ هحلَل ضذػفًَی الضاهی است.

.2

استفبدُ اص هبسه ٍ دستىص دس ٌّگبم سَاس ضذى ٍ دس توبم عَل هسیش الضاهی است.

.3

ػذم دست دادى ٍ سٍثَسی وشدى ثب افشاد الضاهی است.

.4

پَضبًذى خلَی دّبى ثب دستوبل دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ ٍ دفغ دستوبل هشثَعِ دس ویسِ صثبلِ دس داس.

.5

ػذم دست صدى ثِ ثیٌی ٍ دّبى ٍ چطن ثذٍى دستوبل.

.6

دٍس اًذاختي دستىص دسسغل دس ثستِ ثِ ٌّگبم ٍسٍد ثِ ّش هىبى الضاهی است.

.7

سَاس ًىشدى افشاد ًبضٌبس ٍ هطىَن ثِ ثیوبسی ثِ سشٍیس ّبی ایبة ٍ رّبة الضاهی است.

.8

ضذػفًَی سٍصاًِ دستگیشُ ّبی دسة ٍ فشهبى ٍ دًذُ خَدسٍ.

.9

ضذػفًَی دست ّب ثب هحلَل ضذػفًَی پس اص ًظبفت خَدسٍ.

.14

حضَس ساًٌذُ دس ٍسیلِ ًملیِ خَد ٍ ػذم تدوغ دس هحل ایستگبّْبی همبثل وبسگبُ الضاهی است.

.11

پشسٌل تب حذ اهىبى اص خَدسٍی ضخػی ثشای تشدد استفبدُ ًوبیٌذ .دسایي خػَظ هیتَاى ًسجت ثِ ضٌبٍس
ًوَدى سبػت ٍسٍد ٍ خشٍج ًیض الذام ًوَد ثِ ایي غَست وِ وبسگشاى ثِ تذسیح ٍ دس چٌذ ًَثت ٍاسد
وبسگبُ ضذُ ٍ اص وبسگبُ خبسج ضًَذ.

.12

حتی االهىبى دس ّش سدیف غٌذلی ّبی سشٍیسْب ی ایبة ٍ رّبة فمظ تَسظ یه ًفش استفبدُ گشدد .
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قَاًیي هربَط بِ پرسٌل آشپسخاًِ ٍ رستَراى
.1

دٍش گشفتي پشسٌل آضپضخبًِ لجل اص ضشٍع وبس ٍ پس اص پبیبى آى الضاهی هیثبضذ.

.2

لجل اص ٍسٍد ثِ آضپضخبًِ  ،حتوب دستىص ٍ هبسه استفبدُ گشدد.

.3

سغَح سشٍ غزا سا ثِ تٌبٍة ضذػفًَی ًوبیٌذ.

.4

اص ضستطَ ٍ ضذ ػفًَی ضذى وبهل توبهی ظشٍف اعویٌبى حبغل ًوبییذ.

.5

دس ٌّگبم سشٍ غزا اص توبس هستمین ثب هبدُ غزایی اختٌبة ًوبییذ.

.6

دس صهبى سشٍ غزا اص سشفِ ٍ ػغسِ ثش سٍی هبدُ غزایی اویذاً پشّیض گشدد.

.7

اص ثبصپسگیشی هَاد غزایی ٍ ظشٍف تحَیل دادُ ضذُ ثِ افشاد ٍ لشاس دادى هدذد آى دس چشخِ هػشف
اویذاً خَدداسی ًوبییذ.

.8

اص ٍسٍد افشاد هتفشلِ ثِ هحذٍدُ آضپضخبًِ ٍ سشٍ غزا اویذاً خَدداسی ضَد.

.9

صثبلِ ّب حتوبً دس ظشٍف دسثستِ ًگْذاسی ضذُ ٍ اص تدوغ ثیص اص حذصثبلِ ّب خلَگیشی ضَد.

.14

اص غحجت وشدى پشسٌلٌْگبم تَصیغ غزاخَدداسی گشدد.

.11

ثؼذ اص ّش ثبس ضستطَی ظشٍف  ،دستگبُ ٍ هحذٍدُ آضپضخبًِ سا ضذػفًَی ًوبییذ.

.12

اص ًگْذاسی هَاد غزایی پختِ ضذُ ٍ ًیوِ آهبدُ دس یخچبل ّب خَدداسی ًوبییذ.

.13

اص تحَیل گشفتي ظشٍف غزای هتفشلِ ٍ ضخػی پشسٌل اویذاً خَدداسی ضَد.

.14

دستگیشُ ی دسّب ضذ ػفًَی ضَد.

.15

سغَح هیضّب ٍ وف سستَساى ٍ آضپضخبًِ پس اص ّش ثبس سشٍ غزا  ،تویض ٍ ضذػفًَی گشدد.

.16

اثضاس ًظبفت ٍ دستوبل ّب سا پس اص اتوبم وبس ضستِ ٍ ضذػفًَی گشدد.

.17

اص دست دادى  ،سٍثَسی وشدى ثب افشاد خَدداسی گشدد.

.18

دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ حتوب خلَی دّبى خَد سا ثب دستوبل وبغزی ثپَضبًیذ.
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.19

اًَاع سبالد ٍ هیَُ دس ٍػذُ ّبی غزایی حزف گشدد.

.24

آثلیوَ  ،سشوِ ٍ سٍغي صیتَى ً ،وه ٍ فلفل اص سٍی هیضّب ثب لیذ فَسیت حزف گشدد.

.21

لیَاى ّبی یىجبس هػشف ،پس اص هػشف اص سٍی هیض ّب خوغ آٍسی ضذُ ٍ دس خب لیَاًی لشاس دادُ ضَد.

.22

اضبفِ هبدُ غزایی ّش ٍػذُ ثؼذ اص اتوبم سشٍغزا هؼذٍم گشدد.

.23

اص ًگْذاسی اضبفی هَاد غزایی خذاً خَدداسی ضَد.

.24

ضستطَی لجبس ٍ سٍپَش وبس ثِ غَست سٍصاًِ اًدبم ضَد.

.25

خَدسٍّب ٍ ظشٍف حول غزا ثِ غَست هتٌبٍة ضستطَ ٍ ضذػفًَی گشدًذ.

.26

سیٌیّبی تحَیل غزا ٌّگبم پس گشفتي اص پشسٌل  ،داخل تطت آة ٍ هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ ( ٍایتىس) ثب
دسغذ سلیك سبصی استبًذاسد لشاس گشفتِ ٍ ثؼذ هدذداً استفبدُ گشدد.

.27

دس ٍػذُ غجحبًِ اص ًبى ثستِ ثٌذی ضذُ تىی استفبدُ ضَد.

.28

گشهىي ّبی هحل سشٍ غزا ثبیستی سٍی دهبی حذالل  74دسخِ تٌظین ضذُ ٍ گشهبی وبفی ثِ غزا سسبًذُ
ضَد.

.29

پشسٌل ٌّگبم ٍسٍد ثِ هحل سشٍ غزا اص دهپبیی تویض ٍ ضذػفًَی ضذُ استفبدُ وٌٌذ.

.34

دس هحل سشٍ غزا اص هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ هٌبست هثل الىل استفبدُ ٍ اعشاف هحل سشٍ ثِ غَست هذاٍم
تویض ٍ ضذػفًَی ضَد.

.31

اص تشدد غیش ضشٍسی پشسٌل ٍاحذ آضپضخبًِ ٍ سستَساى دس سبلي ّب ٍ ساّشٍّبی اداسی خَدداسی ضَد.

.32

اص لشاس دادى غٌذلی ّبی سستَساى ّب ثش سٍی هیض ّبی غزاخَسی دس ٌّگبم ًظبفت سبلي خَدداسی ضَد.

.33

هَاد غزایی ٍاسد ضذُ ثِ وبسگبُ ثبیستی تحت وٌتشل ٍ ضذػفًَی لشاس ثگیشًذ.

.34

هَاسد هشثَط ثِ آضپضخبًِ ثبیستی ثِ اعالع ٍاحذ  HSEسسبًذُ ضذُ ٍ اًدبم گشدد.

.35

پشسٌل ٍاحذ  HSEدس صهبى ّبی ضستطَ ٍ ضذػفًَی سستَساى ّب ٍ ّوچٌیي صهبى سشٍ غزا اص ضشٍع آى
ٍ دس ضیفت ّبی ػػش ٍ ضت ٌّگبم ضستي ٍ ضذػفًَی سیٌی ّب ٍ ظشٍف ٍ سغَح ثبیستی دس هحل حضَس
داضتِ ٍ ضشایظ سا وٌتشل وٌٌذ.
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.36

پشسٌل آضپضخبًِ خْت ثبص وشدى ثستِ ّبی هَاد غزایی ٍاسد ضذُ حتوبً اص دستىص ّبی هدضا استفبدُ وٌٌذ.

.37

ولیِ هَاد غزایی ثستِ ثٌذی ضذُ ثبیستی لجل اص ٍسٍد ثِ سستَساًْب ثب هَاد هٌبست ضذػفًَی ٍ ضستطَ
گشدد.

.38

ثغشیّبی آة ثستِ ثٌذیحتوبً لجل اص ٍسٍد ثِ سستَساى ّب ٍ چبی خبًِ ّب هَسد ضذػفًَی ٍ ضستطَ لشاس
گیشد.

.39

اص هػشف غزایی هَاد غزایی فلِای ٍ سٍثبص خذاً خَدداسی گشدد.

.44

دس لسوت ٍسٍدی آضپضخبًْپبدسی آغطتِ ثِ هحلَل ضذػفًَی وٌٌذُ پب لشاس دادُ ضذُ ٍ ّش دٍ سبػت ثب
هحلَل ضبسط گشدد.

.41

سغَح استیل سشٍ غزا ثِ عَس هذاٍم تحت هحلَل پبضی ثب الىل ٍ ضذػفًَی ثب ٍایتىس لشاس دادُ ضَد.
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قَاًیي رستَراى ٍ چایخاًِ در کارگاُ
حتی االمکان نسبت به تعطیلی رستوران و چای خانه تا پایان شیوع بیماری اقدام شود دس غیش
ایٌػَست:
.1

ضستطَی دستّب ٍ ضذػفًَی آًْب دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ سستَساى ٍ چبیخبًِ الضاهی است.

.2

حتی االهىبى سفبسش غزا اص ثیشٍى اص وبسگبُ اًدبم ًگشدد.

.3

ثِ ّوشاُ داضتي ٍ استفبدُ اص لبضك ٍ چٌگبل ضخػی الضاهی است  .استفبدُ اص دستوبل خْت فطبس دادى
دووِ ّبی آة سشد وي ٍ یب لَسی چبی دس سستَساى ٍ چبیخبًِ ٍ اًذاختي دستگبُ هشثَعِ ثِ سغل صثبلِ دس
ثستِ الضاهی است.

.4

استفبدُ اص دستوبل  ،پیص اص ثبص وشدى دسة وطَ ٍ وبثیٌت ّب ٍ اًذاختي دستوبل استفبدُ ضذُ دسثستِ دس
ثستِ الضاهی است.

.5

ضذػفًَی ًوَدى دست ّب ٌّگبم خشٍج اص سستَساى ٍ چبیخبًِ الضاهی است.

.6

اص دست دادى  ،سٍثَسی وشدى ٍ دس آغَش وطیذى افشاد خَدداسی ًوبییذ.

.7

دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ حتوبً خلَی دّبى خَد سا ثب دستوبل ثپَضبًیذ.

.8

ػذم حضَس ًفشات خذهبت دس سستَساى ّب.

.9

ّوشاُ آٍسدى ًبى  ،غزای هٌضل ٍ ّشگًَِ خَساوی هوٌَع هیجبضذ.

.14

تب حذ اهىبى پشسٌل ثبیذ ٌّگبم هػشف چبی دس چبی خبًِ ّب اص ّن فبغلِ داضتِ ٍ ثب یىذیگش غحجت
ًىٌٌذ.

ٍزارت تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی
8

ادارُ کل تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى زًجاى

دستَرالعول پیشگیری ٍ هقابلِ با ٍیرٍس کرًٍا

هذیریت اهَر اجتواعی ٍ ادارُ بازرسی کار

قَاًیي تعَیض لباس در رختکي ّا
.1

استفبدُ ًىشدى اص لجبس  ،وفص ٍ تدْیضات سبیش پشسٌل وبسگبُ الضاهی است.

.2

ضستطَی دست اص لوسی ووذ ّب ٍ تؼَیض لجبس ّب الضاهی است.

.3

اختٌبة اص تدوغ ثیص اص حذ ٍ ًضدیه ثِ ّن دس ٌّگبم تؼَیض لجبس ّبالضاهی است.

.4

اعویٌبى اص ضذػفًَی ٍ ًظبفت وشدى ووذ ّب ثِ غَست سٍصاًِ الضاهی است.

.5

پشّیض اص لشاس دادى لَاصم غیش ضشٍسی دس ووذ ّب الضاهی است.

.6

لشاس دادى ٍسبیل دس سٍی ووذ ٍ سختىي اویذاً هوٌَع گشدد.

.7

اص دست دادى ٍ سٍثَسی وشدى ثب افشاد خَدداسی گشدد.

.8

دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ حتوبً خلَی دّبى ثب دستوبل وبغزی گشفتِ ضذُ ٍ دستوبل وبغزی پس اص هػشف
دسٍى سغل صثبلِ دس داس اًذاختِ ضَد.

.9

اص ضستطَی لجبسْب دس سختىي خَدداسی گشدد.

.14

ضستطَی لجبس وبس ثِ غَست سٍصاًِ ٍ دس هٌضل اًدبم گیشد.

.11

پشسٌل اص لشاس دادى ٍسبیل اضبفی دس داخل ووذ ّب خَدداسی وٌٌذ.

.12

ًظبفت ووذ ّبی سختىي ثؼذ اص هشحلِ ضذػفًَی ثبیذ تَسظ خَد پشسٌل اًدبم ضذُ ٍ ثؼذ اص تویض وشدى
وبهل آى ٍ ،سبیل خَد سا دسٍى ووذ لشاس دٌّذ.

.13

ثْذاضت فشدی ٍ ًظبفت ووذّب ثبیستی تَسظ ولیِ پشسٌل دس ٌّگبم استفبدُ اص سختىي سػبیت گشدد
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قَاًیي استفادُ از سرٍیس ّای بْذاشتی کارخاًِ
.1

استفبدُ اص دستوبل ثشای ثبص وشدى دسة سشٍیس ّبی ثْذاضتی ٍ اًذاختي دستوبل استفبدُ ضذُ دسسغل66
دس ثستِ.

.2

استفبدُ اص دستوبل ثشای استفبدُ اص ضیلٌگ ٍ اًذاختي دستوبل استفبدُ ضذُ دس سغل دسثستِ.

.3

استفبدُ اص دستوبل ثشای ثبص وشدى ضیش آة ٍ اًذاختي دستوبل استفبدُ ضذُ دسسغل دس ثستِ.

.4

ضستي دستْب ثِ هذت  34الی  64ثبًیِ ثش اسبس سٍش غحیح ضستي دست الضاهی است.

.5

استفبدُ اص دستوبل ثشای ثستي ضیش آة ٍ اًذاختي دستوبل استفبدُ ضذُ دس سغل دسثستِ.

.6

ضذػفًَی وشدى دستْب ٍ استفبدُ اص دستوبل ثشای ثبص وشدى دسة دستطَیی ٍ اًذاختي دستوبل استفبدُ ضذُ
دس سغل دس ثستِ.

.7

سشٍیسّبی ثْذاضتی ثبیستی ثِ غَست سٍصاًِ ضستطَ ٍ ضذػفًَی گشدد.
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دستَرالعول ٍاحذ اًتظاهات ٍ باسکَل ٍ ٍرٍدی هاشیي ّا ٍ خَدرٍرّا

.1

ٍسٍد افشاد هتفشلِ ثِ ضشوت سا تحت وٌتشل لشاس دادُ ٍ دس هَاسد خبظ  ،ثب هذیش هشثَعِ ّوبٌّگی ّبی
الصم ثِ ػول آیذ.

.2

دس غَست هطبّذُ ػالئن ثیوبسی دس ّش یه اص پشسٌل یب هشاخؼیي  ،اص ٍسٍدضبى ثِ وبسخبًِ هوبًؼت ثِ
ػول آهذُ ٍ هَاسد ثب لیذ فَسیت ضوي اػالم ثِ ٍصاست ثْذاضت ثب ضوبسُ تلفي  ٍ 4434هسئَل ثْذاضت
وبسگبُ  ،ثِ ٍاحذّبی اداسُ ول تؼبٍى  ،وبس ٍ سفبُ اختوبػی هستمش دس ضْشستبى ّب اػالم گشدد.

.3

اص تدوغ افشاد ساًٌذگبى دس خلَی دسة وبسخبًِ خلَگیشی ثِ ػول آیذ.

.4

سغَح لبثل دستشسی دس اتبق ًگْجبًی سا ّش سبػت یه ثبس ثب سٍش ّبی اغَلی ٍ غحیح ضذػفًَی
ًوبییذ.

.5

اص ٍسٍد افشاد هتفشلِ ثِ اتبق ًگْجبًی ٍ اتبق ثبسىَل خَدداسی ثِ ػول آٍسدُ ٍ اص چشخص ثیوَسد پشسٌل
دس وبسگبُ ثِ ّش ػلتی خلَگیشی گشدد.

.6

پشسٌل اًتظبهبت اص هبسه ثْذاضتی ٍ دستىص ثِ غَست هذاٍم استفبدُ ًوبیٌذ.

.7

اص دست دادى ٍ سٍثَسی وشدى ثب افشاد خَدداسی گشدد.

.8

دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ حتوب خلَی دّبى خَد سا ثب دستوبل وبغزی ثپَضبًیذ ٍ پس اص ػغسِ ٍ سشفِ ٍ
استفبدُ اص دستوبل وبغزی آى سا دس سغل صثبلِ دس داس ثیٌذاصیذ.

.9

حتی االهىبى اًذاصُ گیشی ٍ ثجت دهبی ثذى پشسٌل ضشوت دس ٍسٍدی وبسخبًِ ّب اًدبم گیشد.

.14

حتی االهىبى اًذاصُ گیشی ٍ ثجت دهبی ثذى پیوبًىبساى ٍ پشسٌل آًْب دس ٍسٍدی وبسخبًِ اًدبم گیشد.

.11

حتی االهىبى اًذاصُ گیشی ٍ ثجت دهبی ثذى اسثبة سخَع ٍ ثبصدیذوٌٌذگبى ٍ ساًٌذگبى خَدسٍّب ٍ وبهیَى
ّبی ٍسٍدی ثِ وبسگبُ دس ٍسٍدی وبسخبًِ اًدبم گشدد.

.12

اسائِ گضاسضبت الذاهبت اًدبم ضذُ دس صهیٌِ تت سٌدی عجك ثشًبهِ صهبًی هطخع ضذُ ثِ هسئَلیي ثْذاضت
وبسگبُ اًدبم گیشد.
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.13

ثبیستی اص ٍسٍد ٍسبیل ٍ غزا تَسظ پشسٌل ثِ داخل وبسخبًِ خلَگیشی گشدد.

.14

ولیِ پشسٌل وِ دس صهبى ّبی خبسج اص ضیفت سٍصاًِ ثِ ضشوت هشاخؼِ هیوٌٌذ حتوبً ثبیستی دس ٍسٍدی
وبسخبًِ تَسظ ًگْجبًبى هَسد تت سٌدی لشاس ثگیشًذ.
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اقذاهات الزم در اًبارّا
.1

دس ٌّگبم تحَیل گشفتي هحوَلِ ّب  ،ثِ خػَظ هَاد اٍلیِ ٍاسداتی خبسج اص وطَس  ،اص تدْیضات ثْذاضتی
هبًٌذ هبسه ٍ دستىص خْت تحَیل ثبس استفبدُ گشدد.

.2

اص ٍسٍد ساًٌذگبى ثِ هحذٍدُ اًجبس ّب ٍ اتبق اًجبس خَدداسی گشدد.

.3

اص ّوشاُ داضتي هحلَل ٍ ضذ ػفًَی وشدى دستْبی وبسگشاى اًجبس اعویٌبى حبغل گشدد.

.4

اص دست دادى ٍ سٍثَسی وشدى ٍ دس آغَش وطیذى افشاد خَدداسی گشدد.

.5

دس ٌّگبم ػغسِ ٍ سشفِ وشدى خلَی دّبى ثب دستوبل وبغزی پَضبًذُ ضذُ ٍ دستوبل وبغزی هػشف ضذُ
دسٍى سغل صثبلِ دسة داس اًذاختِ ضَد.

.6

اص ّوشاُ آٍسدى ًفشات اضبفی دس وبهیَى ّب خلَگیشی گشدد.

.7

اص استجبط هستمین ساًٌذگبى ثب پشسٌل اًجبس خلَگیشی گشدد.

ٍ در پایاى
با رعایت هَارد فَق در کارخاًجات ٍ ٍاحذّای تَلیذی،
حتوا ٍیرٍس کرًٍا ٍ ّر ٍیرٍس خطرًاک دیگری را
شکست خَاّین داد.

