اطالعیه شماره 57
 -1توصیه های مهم در بهداشت ساختمان در محیط های کاری جهت پیشگیری و کنترل کووید:19


استفاده از هواکش و بازگذاشتن درها و پنجره های سالن ها



تهویه مناسب محل های اقامت و سرویس های بهدشتی



سرویس های بهداشتی(حمام و توالت) را به صورت مجزا گندزدایی کنید.



قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی ،در آن را بگذارید تا میکروب ها در هوا پخش نشوند.



سطوح دارای تماس مشترک شامل دیوار و کف،درها ،دستگیرهخ درها ،میز و صندلی ،شیرآالت ،نرده پله ها ،تخت،
کمد ،کابینت ،گوشی تلفن ،دستگاه های کارتخوان و ای تی ام ها ،کف پوش ها ،کلید و پریزها ،وسایل عمومی و
نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گنذزدایی گردد.



نصب ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و راهرو



دفع پسماندها به شیوه بهداشتی در سطل های دردار پدا لی و کلیه پرسنل مسئول در خصوص جمع آوری و دفع
پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (جمع آوری پسماند در کیسه های پالستیکی محکم) در آخر هر شیفت را
در دستور کار قرار دهند.



در محلهای تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش بینی شود.



هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و مرتبا گندزدایی شود.



برای نمازخانه ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد.

-2تا زمان کنترل کامل کورونا همچنان به توصیه های زیر پایبند باشید:


از مراجعه غیر ضروری به ادارات ،بانک ها ،دفاتر پیشخوان دولت و مغازه ها جدا خودداری کنید.



در خانه بمانید تا زنجیره انتقال کورونا قطع شود.



از تجمع خودداری نمایید.



از خریدهای غیرضروری اجتناب کنید.



از دید و بازدید پرهیز کنید.

-3شماره تلفن ستاد هدایت دانشگاه که به صورت  24ساعته آماده دریافت گزارشات می باشد02433135124 :
-4جهت ثبت اطالعات و بررسی از نظر ابتال به کوروناویروس به سامانه خوداظهاری به آدرس salamat.gov.irمراجعه نمایید.
-5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  330190تماس بگیرید.
ستاد پیشگیری و کنترل کورونا ویروس دانشگاه

