توصیههای عمومی برای پیشگیری از ابتال به کرونا در کارگاههای کشور

 .1تْیِ ٍ تذاسک تشٍضَس ٍ پوفلتْای آهَصضی تصَیشی تِ صتاى سادُ تشای کاسگشاى ٍ تَصیغ دس تیي کاسگشاى.
 .2اتخار تذاتیش ٍیژّای تشای تاهیي هاسکْای حفاظتی ٍ دستکطْای هتٌاسة تشای کاسگشاى تا تَجِ تِ
هحذٍدیتْای دستشسی هَجَد کاسفشهایاى،
 .3استفادُ اص هاسکْای تْذاضتی ٍ دستکص دس حیي اًجام کاس هتٌاسة تا ًَع هخاطشات ٍ هَاجِْ هحیط کاس،
 .4اػوال ًظاستْای الصم تش استفادُ اص هاسک ٍ دستکص دس هحیطْای کاس.
 .5پیطگیشی اص دست دادى ٍ هصافحِ کاسگشاى دس ضشٍع ساػات کاسی ٍ پایاى ساػات کاسی
 .6کاّص هیضاى تجوؼات ٍ هکالوات تیي کاسگشاى .
 .7تؼییي حذاقل فاصلِ ایوي یک هتش ٌّگام هکالوِ گاسگشاى،
 .8پیطثیٌی ًحَُ استفادُ ٍ ضذػفًَی ٍسایل حفاظت فشدی ضاهل دستکص ،هاسک ٍ یا سایش ٍسایل حفاظتی،
 .9پیطگیشی اص تشگضاسی ّش گًَِ کالسْای آهَصضی گشٍّی ٍ سایش تجوؼات کاسگشی تا صهاى سفغ هطکل،
 .10اتخار تذاتیش آهَصضی غیش تجوؼی تشای کاسگشاى دس ًحَُ هَاجِْ تا ٍیشٍس کشًٍا تجْت آضٌایی آًْا تا ػالئن ٍ
ًطاًِ ّای تیواسی ٍ ّوچٌیي اتخار تذاتیش الصم دس صهاى هَاجِ ضذى تا اٍلیي ػالئن ًاضی اص ایي تیواسی.
 .11تاهیي هَاد ضَیٌذُ ٍ تْذاضتی دس سشٍیسْای تْذاضتی کاسگشاى ٍ آهَصش ًحَُ سػایت هَاسد ٍ هسایل
تْذاضتی.
 .12تاهیي هَاد ضذ ػفًَی کٌٌذُ دست دس سالٌْای تَلیذ ٍ دیگش قسوتْا تِ جْت استفادُ کاسگشاى .
 .13تْیِ ٍ تذاسک غزاّا دس ظشٍف یکثاس هصشف ٍ تحَیل آًْا تِ کاسگشاى.
 .14ضذ ػفًَی کشدى سشٍیسْای ایاب ٍ رّاب ٍ کاسگشاى قثل اص سَاس کشدى کاسگشاى ٍ دس پایاى سشٍیس دّی.

 .15صذٍس هجَص ٍ یا هشخصی تا حقَق تشای کاسگشاى داسای تیواسی صهیٌْای،
 .16اتخار تذاتیش الصم تشای دسهاى ٍ یا استفادُ اص استؼالجی تشای افشاد تیواس تِ جْت کاّص هیضاى هَاجِْ سایش
کاسگشاى تا ایي تیواسی.
 .17دس صَست اهکاى ضذػفًَی تواهی اهاکي هثل سختکٌْاً ،واصخاًْْا ،سستَساى ّا ،سشٍیسْای تْذاضتیً ،شدُ ّا
ٍدستگیشُ ّا ٍ  ....دس کاسگاّْا.
 .18اتخار تذاتیشی تشای دٍش گشفتي کاسگشاى تؼذ اص اتوام اٍقات کاسی.
 .19اتخار تذاتیشی تشای ضستطَی لثاس کاسگشاى دس هحل کاسگاّْا.
 .20الضام کاسگشاى تِ استفادُ اص ساُ پلِ تجای استفادُ اص آساًسَس.
 .21اتخار تذاتیشی تشای دفغ تْذاضتی ٍ سشیغ صتالِ ّای تَلیذی دس کاسگاُ تِ طشق تْذاضتی.
 .22اتخار تذاتیشی تشای کاسگشاى دس جْت گضاسش خطشات تْذاضتی ضٌاسایی ضذُ.
 .23تشگضاسی جلسات کویتْْای ایوٌی ٍحفاظت فٌی تا حضَس حذاقل افشاد هَسد ًیاص،
 .24پشداخت حقَق کاسگشاى تِ صَست الکتشًٍیک (تا حذ اهکاى).
 .25هوٌَػیت استفادُ اص ٍسایل حفاظت فشدی ،هثل کالُ ایوٌی ٍ  ...تِ صَست هطتشک،
 .26دس صَست اهکاى اص تحَیل دادى ٍسایل ضخصی هثل خَدکاس ٍ هَتایل ٍ اهثالْن تِ دیگشاى خَدداسی گشدد.
 .27ضشٍست استفادُ اص سیستوْای تَْیِ تِ صَست هذاٍم ٍ کاسآهذ دس داخل سالٌْای کاس ،اطاقْا ٍ هکاًْای
کَچک هثل سختکي ٍ سشٍیس،
 .28تغییش ساختاس سیستن حضَس ٍ غیاب کاسگشاى اص ثثت اثش اًگطت تِ دسج اساهی ٍ دیگش طشق هطلَب،
 .29هوٌَػیت فؼالیتْای ٍسصضی ٍ سایش تجوؼات غیش ضشٍس دس کاسگاُ،
 .30کٌتشل ٍ ضٌاسایی کاسگشاى هطکَک تِ تیواسی دس تذٍ ٍسٍد تِ کاسگاُ.

