
 از شیوع ویروس کرونا گیریشکمیته پیاولین جلسه  مصوبات

 حوزه ریاست پژوهشگاه: مکان جلسه                                           10/12/98شنبه مورخ  :زمان جلسه  

 رستمیانو مهندس  هداوند، دکتر شریعت پناهیدکتر  ،خوش خلق سیما، دکتر مرادیسرکار خانم دکتر : اضرینح

 98-1  مصوبات جلسه:

ماینده روسای ن شیوع ویروس کرونا با حضور ریاست پژوهشگاه، معاون فناوری،پیشگیری  مدیریت وای تحت عنوان کمیته کمیته
 تشکیل و موارد ذیل مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. مدیر امور اداری، مدیر حراست و مسئول بسیج  ،هابخش

های معنوی، سبد کاالیی و سبد بهداشتی مایتشوند مورد حدر صورتی که هر یک از همکاران مبتال به ویروس کرونا  -1
 .قرار گیرند

 به هیچ عنوان در پژوهشگاه حضور نیابند. ،شوندهمکارانی که به هر نوع بیماری واگیردار مبتال  -2

 انان مجهز به لباس و ماسک مخصوص شوند.کلیه نگهب -3

و در صورت  دنگیرقرار  کنترلسنج مورد کلیه همکاران و مراجعان در بدو ورود به پژوهشگاه توسط نگهبان با دستگاه تب -4
 اه ارجاع گردند.به پزشک پژوهشگها در پژوهشگاه ممانعت شود و از حضور آنداشتن تب 

 .نمایندرا ضدعفونی  خود بار میز و وسائل مورد استفاده 2همکاران در هر روز  -5

 مرتبه در روز ضدعفونی گردد. 3های پژوهشگاه ساختمان -6

  .های خود را با محلول الکل ضدعفونی نمایندکلیه همکاران و مراجعین به پژوهشگاه موظفند در بدو ورود دست -7

 های همکاران و مراجعان قرار گیرد.درصد وایتکس جلوی درب پژوهشگاه جهت ضدعفونی کفش 1/0محلول  -8

 های آموزشی حضوری تا اطالع ثانوی لغو گردد.کلیه مراسم و کارگاه -9

ای در هفته 3برای بازه زمانی که خطر شیوع بیماری کرونا مرتفع نشده است تمامی لوازم و تجهیزات مورد نیاز  تا زمانی -10
 تهیه شود.پژوهشگاه 

ایت استند و وب س، از طریق فضای مجازی، تهیه بروشور از شیوع بیماری موارد آموزشی راجهت پیشگیری  روابط عمومی -11
 .دهدپژوهشگاه در اختیار همکاران قرار 

 های پیشگیری از طریق اتوماسیون برای تمامی همکاران ارسال شود.تمامی آموزش -12

 بعمل آورند.را های مناطق نسبت به رعایت انجام مصوبات کمیته اقدامات الزم روسای پژوهشکده -13

 
 

تعالیسمهب   


