
  "یکار ردو رثحداک" پروتکل

 قالب در زیر موارد کرونا، ویروس شیوع شرایط در همکاران المتس حفظ برای پیشگیرانه اقدامات راستای در

 پروتکل

 کمیته توسط تاریخ این از و تدوین مشتریان، تعهدات  "موعد سر تحویل" رویکرد با و "کاری دور حداکثر " 

 مدیران

 فوق، موعد اتمام از قبل و بررسی عامل مدیران کمیته توسط پروتکل این اجرای تاریخ در تمدید نوع هر همچنین

 .گردید خواهد رسانی اطالع

 تمامی که نمایند مدیریت نحوی به را "کاری دور" شرایط برای کاری تیمهای عامل مدیران که ضروریست

 .گردد تحویل "موعد سر" مشتریان سفارشات

 پروتکل مفاد

 :یرکاردو شامل افراد -الف 

 خانمهای همچنین و درمانی شیمی شرایط تحت همکاران تنفسی، بیماری و دیابت های بیماری دارای همکاران -

 .گردند مند بهره دورکاری از اجباری صورت به باردار

 .شوند کار دور که ضروریست نمایند، دورکاری توانند می شغلشان اقتضای به که افرادی تمامی -

 .گردد موافقت هستند بیماری از فوبیا دارای خودشان اعالم بر بنا که یهمکاران مرخصی با -

 :کار محل در حاضر فرادا -ب

 بیماری عالیم خاطر به مگر .باشند می مستثنی کاری دور شرایط این از و بوده حاضر کار محل در عامل مدیران -

 .مدیره هیئت مجوز یا و

 خاطر به مگر .باشند می مستثنی کاری دور شرایط این از و بوده رحاض کار محل در گروه انسانی منابع مدیر -

 .عامل مدیر مجوز یا و بیماری عالیم

 دور شرایط این از )الزم نفرات حداقل ( خدمات همکاران و نگهبان شرکت، تلفنهای به گویی پاسخ مسئول -

 .باشند می مستثنی کاری

 دباشن می ازب پروتکل این اجرای مدت در شرکتها دفاتر تمامی -

 :شرکت به افراد ورود  -ج

 :میباشند تاکید قایل زیر شده ارسال پیش از بهداشتی پروتکل پیرو -

o و محدود شرایط با مشتریان نمایندگان تردد و بوده ممنوع شرکت به همکار غیر افراد تردد گونه هر 

 .بود خواهد مقدور شده نظیمت پیش از جلسات اساس بر

o گردیده کنترل دماسنج توسط بدنشان دمای شرکت، به ورود زمان در )همکار غیر و همکار( افراد کلیه 

 )درمانی مراکز به مراجعه برای شود توصیه( .شود ممانعت تب دارای افراد ورود و

 :الزم تجهیزات و تدابیربهداشتی  -د



 .شود خریداری لیزری دماسنج -

 دسترس در و تهیه کافی اندازه به ) ... و کاغذی، دستمال دستکش، کننده، ضدعفونی مواد( بهداشتی وسایل -

 گیرد قرار همکاران

 هست سازمان در افراد با متعدد تماس در که چیزی هر و سطوح و ها صندلی پریزها، و کلید در، های دستگیره -

 .شوند لیزهاستر و نظافت )بار یک ساعت هر( مستمر صورت به

 .دهند می انجام را  شده تعیین پیش از استرلیزهای و بهداشتی اقدامات سایر حضور، مدت در خدمات همکاران -

 .دهند قرار نظر مد را بهداشتی پروتکل در شده قید بهداشتی موارد همکاران کلیه -

 :دادهایرو و جلسات   -ذ

 .گردد می رسانی اطالع ضرورت به بنا جلسه نوع هر و گردیده لغو گروه با شده تعیین پیش از جلسات -

 شوند، می محسوب ما دارایی مهمترین که همکاران سالمتی از حفاظت و دورکاری حداکثر پروتکل راستای در -

 همکاران کلیه اطالع به امر این است الزم .گردد می لغو جشن به دعوت مراسمات کلیه و سال پایان جشن

 .برسد گروه

 نوروز از بعد مقاصد، به رسانی اطالع ضمن هدایا کلیه شود می توصیه .گردد بازبینی نوروزی هدایای ارسال در -

 .شود انجام

 : اطالع رسانی -ر

 داده یناناطم سفارشات موقع به تحویل از حال عین در و گردیده رسانی اطالع مشتریان کلیه به دورکاری طرح -

 .شود

 .گردد رسانی اطالع همکاران کلیه به دورکاری طرح -

 دور و بهداشتی موارد( همکاران سالمتی به توجه از پیامی حاوی که شود درج گروه وبسایت روی بر خبری -

 .باشد مشتریان قبال در تعهدات به توجه و وظایف کلیه انجام حال عین در و )کاری

 :المبت همکاران از تیحما  -ز

 در خللی "درمان طول" مدت که شود داده اطمینان شوند می مبتال ویروس این به احتماال که همکارانی به -

 .کرد نخواهد ایجاد را ایشان با همکاری ادامه

 هیئت تصویب لزوم صورت در و شرکت عامل مدیر صالحدید به مبتال افراد از معنوی و مادی های حمایت سایر -

 .پذیرد صورت تواند می مدیره،

 


