پروتکل پیشگیری و مراقبت کوروناویروس 9102
سازمان پارکها و فضای سبز  ،پاکبانهای خدمات شهری
 نصب پوسترها و بنرهای آموزشی پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در پارکها و فضاهای سبز نصب دستورعمل شستن دست ها برای پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در سرویس های بهداشتی عمومیشستشو ،نظافت و گندزدایی مستمر سرویس های بهداشتی
 نظافت ،شستشو و گندزدائی تمام سطوح سرویس ها ی بهداشتی بعد از هر شیفت به طور مرتب وجود سیستم لوله کشی صابون مایع و یا حداقل ظرف همراه با مایع دستشوئی در محل سرویس های بهداشتی نظافت و گندزدایی دستگیرههای در ،نرده پلهها و سرویسهای بهداشتی به صورت مستمر و سایر سطوح از قبیل آبخوری ،وسایلورزشی و بازی به طور روزانه با هیپو کلریت سدیم ( آب ژاول ) 1درصد
 جداسازی سطل ،دستمالها ،وسائل نظافت و گندزدایی سرویسهای بهداشتی از وسایل مکان های دیگر جمعآوری دستمال کاغذیهای استفاده شده و همچنین وسایل یکبار مصرف نظافت در کیسههای پالستیکی محکم وسطلهای دردار پدالی و دفع آنها در آخر هر نوبتکاری توسط مسئول نظافت همان شیفت
 مجزا بودن کلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل استفاده از سطلهای زباله بزرگ درب دار پدالی دارای کیسه پالستیکی جهت جمع آوری زباله به تعداد کافی در نقاطمختلف پارک
نکات مهم در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین
 به کلیه پرسنل در خصوص موارد ذیل آموزش داده شود: در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی های فصلی در شاغلین مانند تب باالی  38درجه سلسیوس ،سرفه و گلو دردو سایر عالیم تنفسی و تنگی نفس بالفاصله از ادامه کار خودداری نموده و به مراکز بهداشتی درمانی جهت طی دوره درمان و
مراقبت های الزم ارجاع گردد.
 به جهت حفظ سالمت شاغلین و پیشگیری از ابتال این افراد به کرونا ویروس ،شاغلین موظف هستند حداقل به ازاء هرشیفت 2ماسک تنفسی یکبار مصرف مناسب استفاده نمایند .
 برگزاری کالس های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان بصورت گروهی یا چهره به چهره جهت عالیم و پیشگیری از بیماری وشسنشوی صحیح دستها
 -تهیه و پخش بروشور های آموزشی نحوه شست شوی دست ها و بهداشت فردی

