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 آماده سازی محل کار برای ویروس کرونا:

 ۰0۰0در ژانوییه سیا   را چیی   در استان هوبی در کشور سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا جدید 

 اعالم کرد.داشت عمومی و نگرانی بی  المللی بعنوان یک مورد اورژانس به

 باالست  جهان های کشور سایر در ویروس کرونایماری انتشار بسازمان بهداشت جهانی اظهار داشت که خطر 

 .کنند اقدام آن مهار یبرا باید تمام کشورهای دنیا عمومی بهداشت مقامات و جهانی بهداشت سازمان و

 بیماریا برای جلوگیری از شیوع ای  اموحود ندارد تضمینی  قطعی و پایدارحصو  موفقیت فعال برای چه اگر

 .امل ایفا نمایندکبطور  خود را باید نقش کنانو کار کارفرمایاناز جمله ، مام بخش های جامعهت
 

 نحوه شیوع ویروس کرونا:

-میدر محیط پخش ازدم فرد آلوده قطرات مایعی با هر سرفه و بوقتی یک فرد به بیماری کرونا مبتال هست 

سطوح و اشیا از جمله میز و تلف  قرار  بر روی محیط اطراف،که اکثر ای  قطرات در همان نزدیکی فرد شوند

بینی و دهان  ،با چشم دست الوده افراد با دست زدن به ای  سطوح و اشیا و سپس تماس و سایر میگرند 

قرار بگیرند امکان ابتالی تال در فاصله کمتر از یک متر با فرد مبافراد اگر  و یا اینکه  شوند.می خود مبتال

به سیستم تنفس   سرفه یا بازدمخارج شده از دهان و بینی فرد مبتال در هنگام قطرات   ورود از طریقها آن

 باشد.آنفلوآنزا میویروس ویروس مشابه ه عبارت دیگر روش انتشار ای  و بباشد باال میرد سالم ف

می یابند،با ای  عالئم خفیفی را تجربه میکنند و بهبود  مبتال می شوند به ویروس کرونا ی کهبیشتر افراد

نیاز مانی و بستری درهای کنند و ممک  است به مراقبتتری را تجربه میبیماری جدی افرادحا  برخی از 

رسد افراد باالی یابد، به نظر میخطر بیماری با افزایش س  به صورت جدی افزایش می داشته باشند.

سا  آسیب پذیر هستند و هم چنی  افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی و ۰0نسبت به افراد زیر  سا ۰0

 د.هستن در معرض خطر تریهای قلبی و ریوی هستند به صورت جدیبیماری دیابت و یا بیماری
 

 :قرار دهیمشما  در اختیار زیرراهکارهایی در زمینه های  در این دستور العمل قصد داریم 

 .های ساده برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در محل کارکارراه .1

 .هنگام برگزاری جلسات و رویدادها درنحوه مدیریت خطرات کرونا ویروس  .۰

 .داشته باشیدباید در نظر های اداری و انجام ماموریتهنگام سفر  در نتاناککار و شمامواردی که  .3

 .در جامعهکرونا  انتشار آماده سازی محل کار در صورت نحوه  .۰
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 های ساده برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در محل کار کارراه .۱

هیای  ها همچیون سیرماخوردگی، آنفلیوآنزا، میکیرو     اقدامات کم هزینه در زیر به جلوگیری از شیوع عفونت

ن تیا منیدان پیمانکیاران و کار  حفاظت مشیتریان،  به ودر محیط کارتان کمک خواهد کرد درگیرکننده معده 

از ورود و انتشارویروس کرونیا در محیل کارشیان     باید اقدام بکنند تا کند. کارفرمایان از همی  االنکمک می

انید را  بخیاطر بیمیاری از دسیت داده    حاضرتعداد روزهای کاری را که در حا   بتوانند هم و جلوگیری کنند

کاهش بدهند و هم در صورت ورود ویروس کرونا به محل کارشان سرعت انتقا  آن را متوقیف و ییا کیاهش    

 دهند.

 است بهداشتی و تمیز شما کار محل که شوید مطمئن. 
o ( سطوح)ضدعفونی  مرتب با موادباید بطور  (تلف ،صفحه کلید نظیرء )اشیاو  نظیر میزها و نیمکت ها

 کننده پاک گردند.

o انتقا  عامل تری اصلی مشتریان کارکنان و کارفرمایان، توسط آلوده سطوحبا  تماس که چون چرا؟ 

 .است کرونا ویروس


 دهید. ترویجکارکنان و مشتریان را  مایان،ها توسط کارفرشستشوی منظم دست 

o اطمینان حاصل کنید که به محض خالی مخصوص مواد ضدعفونی در نقاط مهم قرار دهید و های بطری

 شوند.مجدد پر می بالفاصله ،شدن

o  تانبگیرید یا محل بهداشترا از مراکز دست را نشان می دهند صحیح پوسترهای تبلیغاتی که شستشوی 

 .های مناسب نصب کنیدو پس از تهیه، در محل مراجعه کنید www.WHO.int سایت به

o  و جلسات توجیهی شرکت در بهداشت،  ودهای مسولی هنمردریافت مانند ای  کار را با سایر اقدامات

 .دهیدرتقاء و فضای محازی ااینترنت ه از العات مربوطآموزشی و همچنی  دریافت اط

o هایی دسترسی دارند که بتوانند ، پیمانکاران و مشتریان به مکاناطمینان حاصل کنید که کارمندان

 خود را با آ  و صابون بشویند. دست

o  می جلوگیری کرونا ویروس شیوع از و کشدمی شما دستان روی را ویروس، شستشو برای اینکه،چرا؟-

 .کند

 .بهداشت مناسب تنفسی را در محیط کار ترویج دهید 

o دهید نمایشدر محل کارتان نصب کنید  را تنفسی بهداشت تبلیغاتی و آموزشی درمورد پوسترهای 

 هایشبکه معتبر موجود در اطالعات  ات آموزشی و، جلسمأموران بهداشتراهنمایی  ززمان اوهم

 .استفاده نماییدداخلی و غیره 

o شوید برای اینکهئدر محل کارتان مطم های صورت و دستما  کاغذی بهداشتی ماسک از وجود   

و همچنی   داشته باشدقرار  کننددر دسترس کسانی که آبریزش بینی دارند و یا سرفه میبراحتی 

ماسک و دستما  کاغذی به تعداد کافی در محیط کار برای دفع بهداشتی دار پدا های زباله سطل

 .قرار دهید

o  شود.مانع از انتشار ویروس کرونا می ،بهداشت تنفسی خو رعایت اصو  چرا؟ چون 
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 سایر موارد مهم 

 بهداشیتی و وضیعیت  هیای  تا قبل از هر سفر کاری به توصیهنمایید و پیمانکاران تأکید  مندانبه کار 

  مناطق مختلف در کشور توجه کنند.بهداشتی 

  ود داردجی درجامعیه شیما و   کرونیا  یکهدرصیورت  توصیه کنیید مشتریان و پیمانکاران  کارفرمایان،به ، 

 ری نماینید( ییا دورکیا  باید درمنیز  بماننید )   دداشتن یا بیشتر( 3.73)تب پایی   سرفه مالیم یا اگر

، ایبیوپروف  ییا آسیپیری     اند داروهای ساده مانند پاراستامو ، استامینوف همچنی  اگر مجبور شده

 است عالئم عفونت را پوشانده باشید ( که ممک  دورکاری کنند، باید در خانه بمانند )یا مصرف کنند

ئم خفیف وییروس کرونیا   تبلیغ ای  پیام که مردم باید در خانه بمانند حتی اگر فقط عالهمچنی   و

 بسیار مهم است. داشته باشند

o  های کیاری خیود نمیایش دهیید.    در مکانهای پیشگیری و مطالب اموزشی در مورد راهپوسترهایی 

شما استفاده  ادارهطی که معموالً در سازمان یا های ارتبارا با سایر کانا  مهم ای  توانیدیهمچنی  م

 .ی نماییداطالع رسانمی شود 

o های اموزشی آموزشی و اطالع رسانی حتما بسته نهادهای  یا سایربهداشت  اتمقامو بهداشت  مراکز

 .ها استفاده کنیدنآتوانید از و می نداتهیه کردهی را تبلیغو 

o ای  زمان را به عنوان مرخصیی   ،در صورت بروز عالئمتوانند ها میبرای کارمندان روش  کنید که آن

 .کننداستفاده  استعالجی
 

 مدیریت کرد؟و مناسبت ها . چگونه می توان خطر ویروس کرونارا هنگام برگزاری جلسات ۲

 کنند؟ فکر ویروس کرونا مورد در باید نمدیرا و کارفرمایان چرا    

 سات و رویدادها باید به دالیل زیر به خطر ویروس کرونا فکر کنند:جل کنندگان برگزار   

o  وییروس  ناخواسیته  کننید میی  شرکت شما رویداد یا جلسه در که افرادی که دارد وجود احتما  ای 

 .بگیرند قرار کرونا ویروس معرض در ناآگاهانه است ممک هم  ودیگران بیاورند جلسه به را کرونا

o واند برخی را بسیار بیمار کنید.  تمیاما ، ویروس کرونا برای بسیاری از افراد یک بیماری خفیف است

 نفر نیاز به بستری در بیمارستان و معالجه دارد.یک نفر مبتال به ویروس کرونا  ۵هر  از

 

 رویدادها:برگزاری  جلسات وشکیل تمالحظات اصلی برای پیشگیری و یا کاهش خطر کرونا ویروس قبل از 

o  توجه  کنید برگزار را یرویداد یا جلسه دارید قصد که ای  از قبل ،جامعه مسئوالن هایتوصیهبه

 .کنید دنبا  را هاآن هایتوصیه و نمایید

o دنمایی تهیه خود رویداد یا جلسه در عفونت انتشار از جلوگیری برای را آمادگی برنامه یک. 

o  یک با را آن توانمی او حضوری است ی چهره به چهره نیاز به یک نشستواقعا که آیا بررسی نمایید 

 ؟کرد جایگزی مانند آن  کنفرانسویدئو

o وجود دارد ؟تری  تعداد حضار کم با جلسه برگزاری امکان آیا 

o بهداشت مسئولی  توسط شما اختیار در شخصی های کانا  و اطالعات تأئید و تصدیق  
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o وتهیه کنید را دست کننده ضدعفونیهای محلو  و اغذیک دستما  جمله از نیاز مورد موارد قبل از 

 .قرار دهید دارند تنفسی عالئم که کسانی دسترس درجراحی ساده را  ماسک

o جلسیه  در کنندگان شرکت بهنید. و ک کنتر  است درگردش کرونا ویروس که را مکانی فعا  طور به

 کنند شرکت جلسه در نباید ،کسالت یا بیماری عالئم دارا بودن هرگونه صورتدر  تاکید نمایید

o و  ویزیتورهیا ، اتمسیئولی  تیدارک   ها،نندهک شرکت ها،نندهکبرگزار تمامی که کنید حاصل اطمینان

 را خیود  سکونت محل و ایمیل موبایل، شماره تلف ، جمله از خود اطالعات تمامیسایر افراد مرتبط 

مرکز سری مشکوک به م بیماری عالئم با بیماری مشاهده درصورت تا باشند گذاشته شما اختیار در

 ،اطالعیات  دادن در همکیاری  عیدم  صورت در هک کنید تاکید هاآن به و بشود اعالم بهداشت منطقه

 .بود نخواهند جلسه در شرکت به قادر

 

 کرونا)سارفه  بیمااری  نشانه هاای  برای اینکه اگر متوجه شدید فردی در جلسه  یک برنامه پاسخ

 حداقل باید شامل موارد زیر باشد: برنامه کنید. اینتهیه  دارد را از قبل خشک ، تب ، ضعف(

o خییا   بیا  واندتب دارد عالئم یا کندمی ناخوشی احساس هک شخصی که تعیی  کنید را مکانی یا اتاق 

 .شود و قرنطینه جدا راحت

o باشید داشته برنامه درمانیه مراکز  بفرد بیمار از محل جلسه  ایم  انتقا  چگونگی برای. 

o پیس  و جلسه طو  درنیروهای خدمات  یا کارمند ،کننده شرکت یک کرونا ویروس تست اگر بدانید 

 .دهید انجام را باید یهاکار چه باشد مثبت آن از

o  کنید منطقه خود چک بهداشتی مسئولین با راقبل از برگزاری جلسه برنامه خود. 

 
 

 جلسه و یا رویداد: در زمان برگزاری

o بیرای  روییداد  ای  کردن ایم  برای برگزارکنندگان ویروس کرونا و اقداماتی که  درباره که اطالعاتی 

 .کنید تهیه ، کتبی هم و شفاهی صورت به هم ترجیحاً را دهندمی انجام کنندگان شرکت

o تمیاس دسیت   بیدون  سالم گفت  برای را هاییروش ، خو کار یک عنوان به ،مثا  برای. کنید ایجاد اعتماد 

 .کنید تمری 

o حیاوی  میواد  ییا  و صیابون آ  و  بیا  دسیت  شستشیوی  به مرتبا را رویداد یا جلسه در کنندگان شرکت کلیه 

 .کنید تشویق الکل

o خیود  آرنی   خیم  بیا  را خیود  صیورت  ، عطسیه  ییا  سرفه صورت در کنید تشویق را کنندگان شرکت 

 هیا آن دفیع  برایزباله دربدار و پدا  دار  سطل و کاغذی دستما بسته . پوشانندب کاغذی یادستما 

 .کنید تأمی محل برگزاری جلسه  در

o هیا آن بیا  بتواننید  کننیدگان  شیرکت  کیه  دهیید  ارائیه  را بهداشیتی  تلفی   شیماره  یا تماس جزئیات 

 .بخواهندمشاوره  هاآن از و بگیرند تماس

o دهید نشان  وضوح به برگزاری  محل در را دست الکلی هایکننده ضدعفونی توزیع محل. 
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o فاصله هم از متر یک حداقل کنندگان شرکت که دهیدقرارها را طوری ، صندلید دارداگر فضا وجو 

 .باشند داشته

o شود حاصل اطمینان محل مناسب تهویهها و درها را باز کنید تا از در صورت امکان پنجره. 

o تماس بگیریدمشاوره کنید یا با خط تلف   اجراخود را ، برنامه آمادگی اگر کسی احساس ناخوشی بکند. 

o به را ماسک یک. دهید قرارایزوله  اتاق در را فرد ، کننده اخیرشرکت سفر یا شما منطقه وضعیت به بسته 

مراجعه  مشاوره بهداشتیمرکز  یک به یا بیاید خانه به راحت خیا  با لزوم صورت در تا دهید پیشنهاد فرد

 .کند

o موجود تشکر کنید برنامههمکاری با  از همه شرکت کنندگان بخاطر. 

 

 

 :جلسهبرگزاری بعد از 
o  همه شرکت کنندگان را حفی  کنیید. ایی  بیه مقامیات بهداشیت       حداقل یک ماه اسامی و اطالعات تماس

در میدت کوتیاهی    و قرار گیرند  در معرض ویروس کرونا کند تا افرادی را که ممک  استعمومی کمک می

 ردیابی کنند. را بتوانندبیمار شوند 

o همیه  بیه  را ایی   بایید  سیازمان  ،باشید  شده جدا ویروس به مظنون عنوان به رویداد یا جلسه اگر شخصی در 

ود را تحیت نظیر داشیته    خ عالئم روز 1۰ مدت به که شودمی توصیه هاآن به. دهد اطالع کنندگان شرکت

 باشند و دو بار در روز دمای خود را چک کنند.

o بایید در  درجه سانتیگراد یا بیشتر( شوند 3.73 دمای یعنی) پایی  درجه اگر حتی دچار سرفه خفیف یا تب ،

متر یا نزدیکتیر( بیا افیراد     1د. ای  به معنای جلوگیری از تماس نزدیک )را قرنطینه نماینخانه بمانند و خود 

بهداشیت   مراکزارائیه دهنیده خیدمات درمیانی ییا      ها همچنی  باید بادیگر از جمله اعضای خانواده است. آن

 ها ارائه دهند.نتماس بگیرند و جزئیات سفر و عالئم اخیر خود را به آ محل

o تشکر کنید. برنامه پیشگیریرکت کنندگان بخاطر همکاری با از همه ش 

 

 

 در نظر بگیرید:مسافرت خود و کارمندانتان  مهنگا به  . چیزهایی که باید۳

 

 قبل از سفر

o  اطمینان حاصل کنید که سازمان و کارمندان آن تمامی آخری  اطالعات را در مورد مناطقی که ویروس

 توانید از لینک زیر به آن دسترسی داشته باشید: ، داشته باشند. شما میشوددر آن پخش می کرونا

 

o https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

۰012/situation-reports/ 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


6         کرونا ویروس با ومقابله پیشگیری برای کار محل سازی آماده

 

o های سفر آینده را ارزیابی کند.، سازمان شما باید مزایا و خطرات مربوط به برنامهبراساس آخری  اطالعات 

o  ی باشند )بیه عنیوان مثیا     در معرض خطر بیشتری از بیمار که ممک  استپرخطر از فرستادن کارمندانی

پزشکی مانند دیابت ، بیماری قلبی و ریوی هستند( به منیاطقی  کارمندان مس  و کسانی که دارای شرایط 

 که ویروس کرونا در آن پخش شده است خودداری کنید.

o  کننید توسیط ییک متخصی      اطمینان حاصل کنید که افرادی که به مناطق شیوع ویروس کرونا سفر میی

بخیش  آنیان در   ارائیه دهنیدگان خیدمات درمیانی و ییا همتیای       )کارمندان خدمات بهداشتی، واجد شرایط

 اند.( آگاه و اطالع رسانی شدهبهداشت 

o حیاوی میواد   سی سی(100های کوچک )زیر ند را با بطریدر نظر بگیرید که کارمندانی را که قصد سفر دار 

 .کند تسهیل را دست منظم شستشوی تواندمی ای  کنید مجهز الکل بر مبتنی دستیضدعفونی 

 

 رحین سف

o  کنند یا عطسه میهای خود را بشویند و از افرادی که سرفه میکنید که مرتباً دستکارمندان را تشویق-

 کنند حداقل یک متر فاصله داشته باشند.

o  کنید که کارمندان در صورت احساس بیماری در هنگام مسافرت چه کاری باید انجام دهند و با چه  تعیی

 کسی تماس بگیرند.

o کنند جا مسافرت میآن بههای مقامات محلی که دستورالعملنان حاصل کنید که کارمندان شما اطمی

، باید ای  کار را انجام دهند. که به جایی نروند بگویند، اگر مقامات محلی رعایت کنند به عنوان مثا 

 ، حرکت و اجتماعات بزرگ را رعایت کنند.های محلی در سفر کارمندان شما باید محدودیت

o  گردیدمی بازاز سفر زمانی که شما و کارمندانتان: 

o روز  1۰خود را به مدت  در آن پخش شده است باید کارمندانی که از مناطقی برگشته اند که ویروس کرونا

 تحت نظر قرار بدهند و دو بار در روز دمای خود را چک کنند.

o زدیک باید در خانه بمانند و خود را قرنطینه کنند. ای  به معنای جلوگیری از تماس ن هادر صورتی که آن

بهداشت  مراکز ها همچنی  باید با، از جمله اعضای خانواده است. آن)یک متر یا نزدیکتر( با افراد دیگر

 ها ارائه دهند.تماس بگیرند و جزئیات سفر و عالئم اخیر خود را به آن محل

 

 .شودمی وارد کارشما محل و محیط به کرونا ویروس که زمانی برای آماده سازی محل کار خود .4

 شود،داشته باشید.های کار شما میبرنامه مدونی برای مقابله با ویروس زمانی که فردی مبتال وارد یکی از محل

 و نمایید جدا کار محیط در دیگران از را هاآن که است ایمنطقه یا اتاق یک در بیمار فرد دادن قرار شامل طرح ای 

 .بصورن تلفنی اطالع دهید محلی بهداشت مقامات هب رااندبیمار ارتباط برقرار کرده فرد با که افرادی تعداد

، بیدون  تیبانی کنیید پشی  هیا آناز و کنیید  شناسایی دارند قرار خطر معرض در که را افرادی چگونه که بگیرید نظر در

منیاطقی کیه    بیه  اخییراً  کیه  باشد افرادی شامل تواندمی ای  .داشته باشید خود کار محل در را تبعیض اینکه ننگ و

 در را هیا نآ  کیه  دارنید  شیرایطی  کیه  دیگری پرسنل یا ،اندکرده سفر است  شده گزارشجا نآی از بیماری در موارد

 (.باالتر س  ،ریه و قلبی هایبیماری ،دیابت مثالً) دهدمی قرار بیماری جدی خطر معرض



.         کرونا ویروس با ومقابله پیشگیری برای کار محل سازی آماده

 

 .یدبرگزاری جلسات برنامه داربرای  شما که بگویید خود محل بهداشتمراکز  به

، مقامیات  در جامعه شما وجود داشته باشید  دهید. اگر شیوع ویروس کرونا تروی اری را در سراسر سازمان خود دورک

های شلوغ خیودداری  مکانحضور در حمل و نقل عمومی و استفاده از بهداشتی ممک  است به مردم توصیه کنند از 

 کار خود را ادامه دهند.هستند ه کارمندان شما در امان کند تا در حالی کشما کمک می ی به کارکنند. دور

تیداوم کسیب و   هایی بیرای  شیوع در آن هست برنامهکنید و احتما  در جوامعی که در آن کسب و کار و تجارت می

 کمیک  جامعه یا کار محل در کرونا ویروس شیوع احتما  برای  شما سازمان سازی آماده به طرح ای ه کنید. کار تهی

 .باشد و قابل استفاده معتبر نیز بهداشتی اضطراری موارد سایر برای است ممک  همچنی . کندمی

 تیأمی   و پیمانکیاران  ،ازکارمنیدان  تیوجهی  قابیل  تعیداد  اگیر  حتیی  شیما لی غش فعالیت نحوهشامل  باید برنامه ای  

 .باشد بیایند شما کار محلبه  یماریب دلیل به یا سفر در محلی هایبخاطرمحدودیت نتوانند کنندگان

 باییدها  از هیا آن کیه  کنیید  حاصیل  اطمینیان  و کیرده  برقرار ارتباط خود پیمانکاران و کارمندان با برنامه ای  مورد در

                      . هستند آگاه برنامه ای  طبق نبایدها و

 داروهیای  مصیرف  بیه  مجبیور  ییا  باشند داشته خفیفی عالئم فقط اگر حتی را یکاردور اهمیت مانند کلیدی نکات  

 قرار دهیدتأکید را مورد م را تحت تأثیر قرار دهد عالئ است ممک  که دباشن( ایبوپروف  ، پاراستامو  مانند) ساده

-میی  نیز جامعه یا کار محیط در کرونا ویروس  اجتماعی پیامدهای و روان  سالمت به شما برنامه که یدوشمطمئ   

 .دهدمیو پشتیبانی را ارائه  اطالعات و پردازد

 هیای فورییت  هرگونیه  از قبیل  ،خانیه  در کارکنیان  رفیاه  و بهداشیت  از حماییت  برای مشاغل کوچک و متوسط بدون

 .کنید تهیه خود محلی درمانی و بهداشتی خدمات دهندگان ارائه با را هاییبرنامه و مشارکت ،اضطراری

 .دنکن راهنماییشما را  و حمایت شما از برنامه تهیه در بتواند است ممک  شما ملی یا یمحل بهداشت کزامر

 

 بخاطر داشته باشید:

توانید تفیاوت   ریزی سیاده میی  ده شدن برای ویروس کرونا فرا رسیده است. اقدامات احتیاطی و برنامهآما زمان اکنون

 کارمندان و شغل شما کمک می کند.بزرگی ایجاد کند. اقدام اکنون شمابه محافظت از 

 
How to stay informed:  

 نحوه به روز رسانی اطالعات:

 :(راجع به گسترش ویروس کرونا را در لینک زیر ببینیدWHOآخری  اطالعات مربوط به سازمان بهداشت جهانی)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-9102/situation-

reports/ 

 

 انی در مورد ویروس کرونا:جه بهداشت سازمان راهنمایی 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-9102 

https://www.epi-win.com/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

