ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮوﯾﺪ 19
در ھﻨﮕﺎم ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  19در ﻣﺤﻞ ،ﻣﺎ در آژاﻧﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ در زﻣﺎن
ﻣﺤﺪودی اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﮥ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﯿﻢ
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ،ھﺮ ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﯾﮕﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﻻزم اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
 .1از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس ھﺎ و ﻣﺘﺮو ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ
ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ  ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ .در
ﻋﻮض ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل دوﭼﺮﺧﮫ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف
از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر ،ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ھﺎ ﯾﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از
ﺳﻔﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﻠﻮﻏﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را طﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ازدﺣﺎم در
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺧﻮد
را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﮐﻨﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
 .2از ﺳﻔﺮ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﭼﻪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮد و ﭼﻪ در
ﺧﺎرج آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻔﺮ ھﺎی داﺧﻞ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ھﺎ اﻓﺮاد ﺗﺎزه ای را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮھﺎﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ھﺪف از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر ،ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
دﯾﮕﺮان و اﺟﺘﻨﺎب از دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
 .3از دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺰو ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  19ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺟﺘﻨﺎب
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ﺻﻔﺤﮫ
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ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻣﻼﻗﺎت ،در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ آﻧﮭﺎ را
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻼﻗﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ً رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی در ﺧﺎﻧﮫ ،دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺿﺮوری ﻧﻤﯿﺸﻮد.
 .4از ﺑﻮدن در ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﻮزه ھﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎ ،اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی
ورزﺷﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎی ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ھﺎ و
داروﺧﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻻزم در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎن ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
دﯾﺪار در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﺿﺮوری ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ دارو ،ﯾﺎ ورزش ﮐﺮدن در اﺳﺘﺨﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ
ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ازدﺣﺎم را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ورزش ﮐﺮدن ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ از رﺧﺖ ﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .5از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ،ﮐﻨﺴﺮت ھﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ،
ﺑﺎزﯾﮭﺎی ورزﺷﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ورزش ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ از روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ھﻤﺰﻣﺎن در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ در داﺧﻞ ﯾﺎ
ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﮐﻨﺴﺮﺗﮭﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و
دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،روﯾﺪادھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺟﺸﻦ ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
ورزش ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ،
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ورزش ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﺧﻮردن آب از ﺑﻄﺮی ھﺎی ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدک را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ او را ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ
ورزش ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎﺳﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﺎزی ھﺎی ورزﺷﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﮫ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﭼﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
روﯾﺪادھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ھﻢ در آﻧﮭﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزﯾﮭﺎی ورزﺷﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎم ھﺎ ،ﺳﺮی ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺖ.
ورزش ﺣﺮﻓﮫ ای ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ورزش ﯾﺒﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﻓﺮد ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 .6از ﺣﻀﻮر در ﻏﺬاﺧﻮری ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرھﺎ ،رﺳﺘﻮران ھﺎ و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ھﺎ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎری .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎری ﻏﺬاﺧﻮری ھﺎ ﺑﮫ
روش دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺘﻮران ھﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺣﻀﻮر طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺻﻔﺤﮫ
(3) 3
 .7از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ  ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺎرد و ﺑﻮدن در ﻓﺎﺻﻠﮥ  1ﺗﺎ  1.5ﻣﺘﺮی آﻧﮭﺎﺳﺖ ،و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت
)ﺗﻤﺎس( ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
از ﺗﻤﺎم روﯾﺪادھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ورزﺷﯽ در ورزﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد در آن ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ،ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ و
ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ،ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوﺳﯽ ھﺎ ،ﺟﺸﻦ ھﺎی ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﺎم و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ھﺎی
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎران ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺎژ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﻧﺎﺧﻦ ھﺎی ﭘﺎ ،آراﯾﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ.

ﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎری ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺷﯿﻮع ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻻزم را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺷﯿﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ  19در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﻧﯿﺰ ) ﻣﻮاردی ﮐﮫ در ﻧﮑﺎت  1ﺗﺎ 7
در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ( و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری در اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎری و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺟﻠﻮی ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺴﺌﻮل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ از ای ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت را ﻣﯽ آورﯾﻢ:
• ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را
ﮐﺎھﺶ دھﺪ.
• ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺮ ازدﺣﺎم را ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت از ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و از ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
• ھﻤﮥ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﺰﻣﺎن در در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• ادارات و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ اﻓﺮاد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از روﺷﮭﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
• ادارات و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوه
ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ھﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺮون از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻞ ھﺎی ﮐﺎر ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﻮرد ﮐﺎر ،ﮐﺎر ﮐﺮدن از
ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن در ﺳﺎﻋﺎت
ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و زﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺪارس ﺑﮫ روﺷﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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