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اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﭘﯾش از ﮔﺷودن
ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ظرﻓﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷت:

• ﭘرﺳﻧل ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ،آزﻣﺎﯾش ،دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ و  PPEﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ
ھﻣراه اﻓزاﯾش ﺳرﯾﻊ ظرﻓﯾت

ﺣﻔﺎظت از ﻗﺷرھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر:

•  PPEو ﭘرﺳﻧل ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت ﻣراﻗﺑت ﻣؤﺛر و ﻣوارد اﺑﺗﻼی ﻣﺛﺑت در
ﻣﺣﯾطھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
• آزﻣﺎﯾش ﮐﺎﻓﯽ ﮐووﯾد 19-ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ظرﻓﯾت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﮭت آزﻣﺎﯾش دادن ،ردﯾﺎﺑﯽ ﮐردن و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﻧﻣودن:

• ظرﻓﯾت ﻛﺎﻓﯽ ﺟﮭت آزﻣﺎﯾش اﻓرادی ﻛﮫ در ﮔروهھﺎی اوﻟوﯾت و اﻓرادی ﻛﮫ در ﻣراﮐز زﻧدﮔﯽ ﺟﻣﻌﯽ
و ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
• ظرﻓﯾت ردﯾﺎﺑﯽ ﮐردن و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﻣودن اﻓراد ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﻣودن
ﺗﻣﺎسھﺎ )ﻣﺧﺎطﺑﯾن( ﻧزدﯾﮏ
• ﺟﻣﻊ آوری داده ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن و آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ داده ھﺎی
ﻧژادی/ﻗوﻣﯾﺗﯽ

ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑلھﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺳﺎﮐﻧﺎن:

• ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣطﻣﺋن ﻣﺷﺎﻏل و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺗداﺑﯾر ﮐﻧﺗرل ﺳراﯾت

روﻧد ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣرﺣﻠﮫای
ﺑررﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺟﮭت ﮐﺎھش
ﺳرﻋت ﺷﯾوع

ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ رھﺑران ﺑﺧش
ﺟﮭت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در
ﺧﺻوص ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ

ﺑﺎز ﮐردن ﺑﺧشھﺎ ﺑﮫ
ﺻورت ﻣرﺣﻠﮫای

ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑلھﺎی
ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ

روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ
ﻓرﻣﺎن اﻣن ﺗر در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺑﮭﺑود
•
•
•
•
•

ھﺷﺗم ﻣﯽ :ﮔلﻓروﺷﺎن ،ﺑرﺧﯽ ﺧرده ﻓروﺷﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﺧودرو ،زﻣﯾنھﺎی ﮔﻠف و
ﻣﺳﯾرھﺎی ﭘﯾﺎده روی
ﺑﮫ زودی :ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺎﻏل ﮐم ﺧطر )ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ادارات ،ﺧرده ﻓروﺷﯽ(
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺿروری ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻔرﯾﺣﺎت ﻓﺿﺎی ﺑﺎز و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ
ﻣوزهھﺎ ،ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﮔﺎﻟریھﺎ
•
•
•
•

ﻣﺷﺎﻏل ﺑﺎ ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر )ﺑﺎدی آرت ،ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺑﺎرھﺎ/ﮐﻠوپھﺎی
ﺷﺑﺎﻧﮫ(
ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺳﺎﻟنھﺎی ﺑوﻟﯾﻧﮓ
ﻣدارس K-12
داﻧﺷﮑدهھﺎ و داﻧﺷﮕﺎهھﺎ

• ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧطر )اﻣﺎﮐن
ﺗﻔرﯾﺣﯽ(
• ھﻣﺎﯾشھﺎی ﺑزرگ
• ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و دارای
ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر
ﻣرﺣﻠﮫ 5
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﺎﻣﻼً
)ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﻣﻌﻣول

ﺧواھد ﺷد(

ﻣرﺣﻠﮫ 4

)ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﺧواھد ﺷد(

ﻣرﺣﻠﮫ 3

)ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﺧواھد ﺷد(

ﻣرﺣﻠﮫ 2
)ﺑﮫ زودی(

ﻣرﺣﻠﮫ 1
)اﮐﻧون(

ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣﺟدد در ھﺷﺗم ﻣﯽ
ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از ﻣﺷﺎﻏل ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود در ھﺷﺗم ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب
ﺣﺎﮐم ،ﺑﺎز ﮐﻧﻧد

ﮔلﻓروﺷﺎن ،اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﻓروﺷﯽھﺎ ،ﮐﺗﺎب ﻓروﺷﯽھﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﭘوﺷﺎک،
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﮐﺎﻻھﺎی ورزﺷﯽ

• ﻓﻘط ﺗﺣوﯾل در ﻣﺎﺷﯾن
• ﺑﺎﯾد از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﭘروﺗﮑلھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺳراﯾت ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﺳﺎﻟنھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﺧودرو

• ﺑﺎﯾد از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﭘروﺗﮑلھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺳراﯾت ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﻧد

زﻣﯾنھﺎی ﮔﻠف

• ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻟوازم ﮔﻠف ﺗﻌطﯾل ﺑﺎﺷﻧد
• ﺗﺣوﯾل در ﻏرﻓﮫھﺎی ﺗﻧﻘﻼت و رﺳﺗورانھﺎ ﻓﻘط ﺑﺻورت ﺑﯾرونﺑر
• ﺑﺎﯾد از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﭘروﺗﮑلھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺳراﯾت ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﻣﺳﯾرھﺎی ﭘﯾﺎده روی

• ﺑﺎﯾد از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﻧد
• ﺑﺎﯾد از ﭘوﺷش ﭘﺎرﭼﮫای ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺟﮭت ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣطﻣﺋن
ھر ﺑﺧش دارای ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ اﯾﻣن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﻣﯾﭘردازد:

ﺣﻔﺎظت و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﻼﻣت و اﻣﻧﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن

• ﻣﺣدود ﮐردن اﻣور ﺣﺿوری و اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن آﺳﯾب ﭘذﯾر وظﺎﯾﻔﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن دارﻧد
• ﺗﺎﻣﯾن و ﻣﻠزم ﻧﻣودن اﺳﺗﻔﺎده از ﭘوﺷشھﺎی ﺻورت و ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ
• ﺗدوﯾن ﺳﯾﺎﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد

ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳب

• اِﺷﻐﺎل ﻣﺣدود ﻓﺿﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ اﯾﻣن
• ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ،از ﻓﺎﺻﻠﮫ  6ﻓوﺗﯽ ﺑﯾن اﻓراد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد
• ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﻛﻧﺗرل ﺳراﯾت ﺻﺣﯾﺢ

• از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫ ﻧظﺎﻓﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﯾد
• ﺳطوح ﭘر ﺗﻣﺎس را ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺗﻣﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾد

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋﻣوم ﻣردم

• ﻧﺻب ﻋﻼﺋﻣﯽ واﺿﺢ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﭘروﺗﮑلھﺎ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن

ﺗﺿﻣﯾن دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﻗﺷرھﺎی آﺳﯾب
ﭘذﯾر

• اوﻟوﯾت ﮔذاری دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ
• در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗراﮐﻧشھﺎ و ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن اراﺋﮫ دھﯾد

آﯾﺎ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺷﯾوع ھﺳﺗﯾم؟
ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺳرﻋت ﺷﯾوع را ﮐﻧد ﮐﻧﯾم؟
• آﯾﺎ ظرﻓﯾت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﺗﺧتھﺎی ICU
در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم؟
• آﯾﺎ ﻋرﺿﮫ  PPEﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت؟
• آﯾﺎ ظرﻓﯾت آزﻣﺎﯾش و ﺗﺟﮭﯾزات آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارﯾم؟
• آﯾﺎ ﻣﺎ ظرﻓﯾت ﮐﺎﻓﯽ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣوارد اﺑﺗﻼ و ﻣﺧﺎطﺑﯾن اﻓراد را دارﯾم؟
ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه در ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺷﯾوع ﻣؤﺛر ھﺳﺗﯾم؟
• آﯾﺎ ﻧرخ ﻣرگ و ﻣﯾر ﺑر ﺣﺳب ﺳن ،وﺿﻌﯾت ﻓﻘر و ﻧژاد/ﻗوﻣﯾت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺛﺎﺑت اﺳت؟
• آﯾﺎ ﻧرخ ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﺑر ﺣﺳب ﺳن ،وﺿﻌﯾت ﻓﻘر و ﻧژاد/ﻗوﻣﯾت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً
ﺛﺎﺑت اﺳت؟
• آﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗﺷﺎر ﭘرﺧطر دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش دارﻧد؟

ﺑﺎ ﺗﺷﮑر

