
 

  

  مهم اطالعیه 

 کار و ... دفاتر و هامطب در حفاظتی اصول و بهداشتی ضوابط رعایت تاکید بر     

 ها،مطب در کشور پزشکی ایثارگر و فداکار جامعه با بیماران پیش از بیش مواجهه و کرونا بیماری مجدد گیری اوج به توجه با

 به خدمت ادامه امکان و ارجمند همکاران سالمت حفظ که آنجا از و هستند عرصه این مقدم خطوط امروز ... که و کار دفاتر

 که فرمایید اتخاذ ترتیبی است خواهشمند است، پزشکی نظام سازمان قطعی اولویت موجود، بحرانی شرایط در نیازمند بیماران

  . گیرد قرار توجه مورد پیش از بیش دفاترکار و هامطب در حفاظتی اصول و بهداشتی ضوابط رعایت

 صورت نظارتی هایتیم توسط ابالغی هایپروتکل مفاد و قوانین و ضوابط اجرای به همین منظور بازدیدهای نظارتی مشترک بر

 . گرفت خواهد

 گردد.های نظارتی بررسی میوسط تیمدر بازدید ت پیوستها به شرح مطب و درمانی مراکز از بازرسی لیست چک

 :توجه
 باشد:موارد ذیل بیشتر در بازدید مورد توجه می

ها،  پله نرده شیرآالت، صندلی، و میز درها، دستگیره ها، درب کف، و دیوار: شامل مشترک تماس دارای آیا سطوح .1

عمومی،  وسایلپریزها،  و کلید پوشها، کارتخوان،کف های ستگاه د تلفن، شی گو کابینت، کمد، تخت، آسانسور،

 گردد؟ می گندزدایی سپس و تمیز دستمال با آن نظایر دستگاهها و تجهیزات و

 باشد؟ می باز کار حین در ها اتاق و سالنها های پنجره و درها و باشد می تهویه مناسب دارای ساختمان آیا .2

 است؟ شده داده قرار غیره و آسانسورها کنار ها، ورودی مانند مشخص های محل در دست کننده ضدعفونی محلول آیا .3

 به آنها از صحیح استفاده آموزش و شده تهیه ماسک و دستکش شامل مناسب فردی حفاظت وسایل کارکنان آیا برای .4

 است؟ شده کارکنان ارائه 

 ایا بنر اطالع رسانی ) برای سالمتی خودتان بدون ماسک وارد نشوید( در مرکز و پایگاهها نصب شده است؟ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خیر بلی عنوان سئوال

)کرونا ویروس( فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط کار در محیط های اداری توسط  19 -آیا دستورالعمل گام دوم مبارزه با کووید

 مفاد به واحدها و کارکنان زیر مجموعه ابالغ شده است؟رئیس / مدیریت اداره / سازمان جهت رعایت 

  

 جلسات برگزاری برای کنفرانس ویدئو و اجتماعی های شبکه تلفن، از حداکثری استفاده ، کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش جهت آیا

 ؟ شود می انجام

  

)خط  می شود؟ انجامو کارکنان  ارباب رجوعجهت ( متریک )یکدیگر از مطمئن  فاصله رعایت ،کار محل در تجمع از اجتنابدر خصوص آیا 

  کشی در حیاط انجام شده است؟(

  

 مشاهده  صورت ودرانجام می شود  روزانه مرکزهنگام ورود به عالئم )تنگی نفس، تب و سرفه (فرایند تب سنجی وبررسی  کارکنان از حیث  آیا 

  پزشک ارجاع می گردد؟و به  آمدهممانعت بعمل ، آنها به محل کار  ورود از عالئمکارکنان دارای 

  

 کارکنان برای 19 -کووید جهت کارکنان دارای عالئم ومشکوک به بیماریاستعالجی  مرخصی از استفاده جهت را شرایطی مسئول مرکزآیا 

 نموده است؟ فراهم

  

)کروناویروس( پس از طی دوران نقاهت بر اساس راهنمای برگشت 19 -بیماری کوویدآیا فرایند بازگشت به کار کارکنان محتمل ویا مبنال به 

 به کار شاغلین صورت پذیرفته است؟

  

   ؟ارائه شده است( 19 -کووید) بیماری به  ابتالء از و مقابله  پیشگیری و فردی بهداشت رعایت اصول مورد در به کارکنان آموزشهای الزم آیا

 برای درصد 70 الکل محتوی ظرف یک وجود انگشت اثر سیستم از استفاده صورت در) غیاب و حضور ثبت جهت چهره تشخیص سیستم ازآیا

 گردد؟ می استفاده کارکنان( است ضروری انگشت ضدعفونی

  

 کمد، تخت، آسانسور، ها، پله نرده شیرآالت، صندلی، و میز درها، دستگیره ها، درب کف، و دیوار: شامل مشترک تماس دارای سطوحآیا 

 و تمیز دستمال با آن نظایر و، دستگاهها و تجهیزات عمومی وسایل پریزها، و کلید پوشها، کارتخوان،کف های ستگاه د تلفن، شی گو کابینت،

 ؟گردد می گندزدایی سپس

  

   ؟باشد می باز کار حین در ها اتاق و سالنها های پنجره و درها و باشد می مناسبتهویه  دارای ساختمان آیا

   ؟است گردیده استفاده بال ویا حذف موقت صورت به سردکنها آب و آبخوریها آیا

   است؟ شده داده قرار غیره و آسانسورها کنار ها، ورودی مانند مشخص های محل در دست کننده ضدعفونی محلول آیا

   تعبیه شده است؟ مرکزقسمت های مختلف  در نایلون همراه به پدالی دربدار های سطلآیا 

   آیا تفکیک پسماند عادی، عفونی ، تیز و برنده و دارویی شیمیایی در مرکز انجام و نظارت کافی تا مرحله دفع وجود دارد؟

   وجود دارد؟ بهداشتی های سرویس در کافی مقدار و تعداد به مایع صابونآیا 

   شود؟ می انجام بهداشتی سرویسهای گندزدایی و باشد می چشمی یا و پایی پدالی نوع از بهداشتی، سرویسهای روشویی آب شیرآیا 

 شده کارکنان ارائه  به آنها از صحیح استفاده آموزش و شده تهیه ماسک و دستکش شامل مناسب فردی حفاظت وسایل کارکنان برایآیا 

 است؟

  

   شود؟ می در اختیار کارکنان داده  نفره تک بندیهای بسته صورت به خوراکی مواد و قند آب،آیا 

   است؟ گردیده نصب مرکزقسمت های مختلف  در ویروس کرونا شیوع با مقابلهپیشگیری و  جهت در آموزشی بنرهای یا پوستر، استند،آیا 

رعایت فاصله اجتماعی در خصوص  یا استفاده از وسیله شخصی  کارکنانایاب و ذهاب  های  سرویستعداد آیا هماهنگی الزم جهت افزایش 

 انجام شده است؟

  

   ؟آیا پروتکل های ابالغی مرتبط رعایت می گردد آبدارخانه وجود صورت در

   ایا بنر اطالع رسانی ) برای سالمتی خودتان بدون ماسک وارد نشوید( در مرکز و پایگاهها نصب شده است؟

   ... تا حدامکان ضدعفونی می شود؟آیا وسایل پزشکی وابزار کار مانند دستگاه فشار سنج و 

   آیا نظارت و بازدید از پایگاههای تحت پوشش بصورت هفتگی انجام می شود؟



 

 

 خیر بلی عنوان سئوال

)کرونا ویروس( فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط کار در محیط های اداری توسط  19 -آیا دستورالعمل گام دوم مبارزه با کووید

 مفاد به واحدها و کارکنان زیر مجموعه ابالغ شده است؟رئیس / مدیریت اداره / سازمان جهت رعایت 

  

 جلسات برگزاری برای کنفرانس ویدئو و اجتماعی های شبکه تلفن، از حداکثری استفاده ، کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش جهت آیا

 ؟ شود می انجام

  

)خط  می شود؟ انجامو کارکنان  ارباب رجوعجهت ( متریک )یکدیگر از مطمئن  فاصله رعایت ،کار محل در تجمع از اجتنابدر خصوص آیا 

  انجام شده است؟(و سالن انتظار کشی در حیاط 

  

 مشاهده  صورت ودرانجام می شود  روزانه مرکزهنگام ورود به عالئم )تنگی نفس، تب و سرفه (فرایند تب سنجی وبررسی  کارکنان از حیث  آیا 

  پزشک ارجاع می گردد؟و به  آمدهممانعت بعمل ، آنها به محل کار  ورود از عالئمکارکنان دارای 

  

 کارکنان برای 19 -کووید جهت کارکنان دارای عالئم ومشکوک به بیماریاستعالجی  مرخصی از استفاده جهت را شرایطی مسئول مرکزآیا 

 نموده است؟ فراهم

  

)کروناویروس( پس از طی دوران نقاهت بر اساس راهنمای برگشت 19 -به بیماری کووید آیا فرایند بازگشت به کار کارکنان محتمل ویا مبنال

 به کار شاغلین صورت پذیرفته است؟

  

   ؟ارائه شده است( 19 -کووید) بیماری به  ابتالء از و مقابله  پیشگیری و فردی بهداشت رعایت اصول مورد در به کارکنان آموزشهای الزم آیا

 برای درصد 70 الکل محتوی ظرف یک وجود انگشت اثر سیستم از استفاده صورت در) غیاب و حضور ثبت جهت چهره تشخیص سیستم ازآیا

 گردد؟ می استفاده کارکنان( است ضروری انگشت ضدعفونی

  

 کمد، تخت، آسانسور، ها، پله نرده شیرآالت، صندلی، و میز درها، دستگیره ها، درب کف، و دیوار: شامل مشترک تماس دارای سطوحآیا 

 و تمیز دستمال با آن نظایر و، دستگاهها و تجهیزات عمومی وسایل پریزها، و کلید پوشها، کارتخوان،کف های ستگاه د تلفن، شی گو کابینت،

 ؟گردد می گندزدایی سپس

  

   ؟باشد می باز کار حین در ها اتاق و سالنها های پنجره و درها و باشد می مناسبتهویه  دارای ساختمان آیا

   ؟است گردیده استفاده بال ویا حذف موقت صورت به سردکنها آب و آبخوریها آیا

   است؟ شده داده قرار غیره و آسانسورها کنار ها، ورودی مانند مشخص های محل در دست کننده ضدعفونی محلول آیا

   تعبیه شده است؟ مرکزقسمت های مختلف  در نایلون همراه به پدالی دربدار های سطلآیا 

   )قرارداد معتبر دارد؟(آیا تفکیک پسماند عادی، عفونی ، تیز و برنده و دارویی شیمیایی در مرکز انجام و نظارت کافی تا مرحله دفع وجود دارد؟

   وجود دارد؟ بهداشتی های سرویس در کافی مقدار و تعداد به مایع صابونآیا 

   شود؟ می انجام بهداشتی سرویسهای گندزدایی و باشد می چشمی یا و پایی پدالی نوع از بهداشتی، سرویسهای روشویی آب شیرآیا 

 شده کارکنان ارائه  به آنها از صحیح استفاده آموزش و شده تهیه ماسک و دستکش شامل مناسب فردی حفاظت وسایل کارکنان برایآیا 

 است؟

  

   شود؟ می در اختیار کارکنان داده  نفره تک بندیهای بسته صورت به خوراکی مواد و قند آب،آیا 

   است؟ گردیده نصب مرکزقسمت های مختلف  در ویروس کرونا شیوع با مقابلهپیشگیری و  جهت در آموزشی بنرهای یا پوستر، استند،آیا 

در خصوص رعایت فاصله اجتماعی  یا استفاده از وسیله شخصی  کارکنانایاب و ذهاب  های  سرویستعداد آیا هماهنگی الزم جهت افزایش 

 انجام شده است؟

  

   ؟آیا پروتکل های ابالغی مرتبط رعایت می گردد آبدارخانه وجود صورت در

   ایا بنر اطالع رسانی ) برای سالمتی خودتان بدون ماسک وارد نشوید( در مرکز و پایگاهها نصب شده است؟

   وابزار کار مانند دستگاه فشار سنج و ... تا حدامکان ضدعفونی می شود؟آیا وسایل پزشکی 

   ؟آیا کارکنان نکات بهداشت فردی از از جمله کوتاه بودن ناخن، عدم استفاده از ساعت و زیورآالت ، انگشتر و دستبند( را رعایت می نمایند


