
 

HSE 

فناوریمعاونت پژوهش و   
 

 خوابگاهالزامات کرونا در 

 قبل از بازگشایی عمومی خوابگاه، ابتدا کل محیط ضدعفونی شود. 

 ا است.هخوابگاه امور اداره به گواهی سالمت ارائه به منوط دانشجو به اتاق تحویل 

 درصد( 40)نهایتا با ظرفیت  های مختلف اسکان داده شوندواحد و، طبقات هادر خوابگاه اندانشجوی. 

  دانشجویان و کارکنان خوابگاه از نظر تب و عالئم احتمالی بیماری شامل سرفه، عطسه، و تنگی نفس هنگام ورود

 . به خوابگاه و به منظور شناسایی زودرس افراد مبتال به طور روزانه چک شوند

  است. الزامیها به صورت مکرر برای تمامی کارکنان و شستشوی دست ماسکاستفاده از 

 ممنوع است. ماسکها بدون استفاده از رفت و آمد دانشجویان در محوطه خوابگاه و تمامی بخش 

 متر بین  ۲فاصله حداقل  و بگیرد قرار نفر یک فقط دوطبقه هایتخت درد، باشن نفر 3 حداکثر بزرگ هایاتاق

 .ها رعایت شودآن

  امکانات نظافت و حفاظت شخصی مانند صابون، مواد شوینده و مواد ضد عفونی کننده، برای استفاده کارکنان و

 .دانشجویان در مواقع لزوم در دسترس باشد

 کننده نصب شود.  یضدعفونی مایع بهداشت سی، هر طبقه و هر سروخوابگاههر  یدر ورود 

 است الزامی ها خوابگاه کردن ضدعفونی و نظافت جهت تعطیل روزهای در خدمات نیروی حضور. 

 الزامی است. آلوده هایبخش کردن ضدعفونی جهت اداری غیر ساعات در خدمات نیروی حضور 

 شود عفونی و ضد شستشو( ظهر و بحص) بار دو حداقل روزانه صورت به هاحمام و بهداشتی هایسرویس. 

 کابینت، درهای ،یخچال هایدستگیره گاز، هایاجاق ها،زیپر و کلید جمله از دانشجو تماس مورد سطوح تمام 

 عفونی شوند.ضد روزانه صورت به شده رقیق سدیم هیپوکلریت محلول با...  و لباسشویی کلید راهرو، هاینرده

 غذاخوری، از پوشیده  هایها در سالنهای پالستیکی درون آنهای زباله پدالی و قرار دادن کیسهاز وجود سطل

ها و تمیزکردن فوری های زباله قبل از دفع آنهای زباله در تمام مدت و گره زدن مناسب کیسهبودن درب سطل

 .های زباله اطمینان حاصل شودنشت مواد زائد کیسه

 های عمومی و های بهداشتی، حمام، محل تهیه غذا، محل شستشوی ظروف و سایر محلتا حد امکان سرویس

های مختلف با هم حداقل تماس ای که گروههای مختلف جداسازی شود به گونهمشترک مورد استفاده برای گروه

 .و انتقال بیماری را داشته باشند

 است ممنوع چای قوری ظرفشویی، در اسکاچ مانند خوابگاه، آشپزخانه در مشترک وسایل از استفاده. 
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 نظارت با گرادیسانت درجه 60 باالی دمای در و شخص توسط صرفا لباسشویی ماشین توسط هالباس شستشوی 

 شود. انجام خوابگاهی ساختمان هر در بهداشت رابط یا لباسشویی ماشین مسئول

  عالئم بالینی شامل احساس ضعف، خستگی، تب، سرفه، عطسه، تنگی نفس، گلودرد و در صورت بروز هرگونه

فرد  ،دانشجویان و کارکنان شاغلدر و یا ابتالء به بیماری  و ... ، از بین رفتن حس بویایی، چشاییآبریزش بینی

های مشخص شده جهت گذراندن دوره درمان و یا قرنطینه ها و محلبه همراه افراد ساکن در اتاق در نقاهتگاهبیمار 

 .شوندانتقال و اسکان داده 

 سالن ورزشی، سالن غذاخوری، نمازخانه، تلویزیون،شامل سالن  تجمعی و عمومی اماکن تمامی IT  .تعطیل شوند 

 له رعایت حداقل شرایط استاندارد و فاص یا ،تعطیلی کلیه صنوف فعال در محوطه خوابگاه و دانشگاه نظیر آرایشگاه

 .هادر این مکان متر ۲متر تا  1.5

 است. ممنوع خوابگاهها تمامی در قالبی هر در مهمان پذیرش 

 است. ممنوع نمازخانه در تجمعی صورت به آموزشی و فرهنگی هایبرنامه و ضروری غیر تجمعات کلیه 

 ای( کامالً اجتناب شود کارخانههای غیرهای آماده )غذاوردن غذاهای عمومی و همچنین خاز خوردن غذا در محیط

 .و از مواد غذایی به صورت کامالً پخته استفاده شود

 خوابگاههای عمومی ممنوعیت تجمع بیش از سه نفر در مکان 

 عدم استعمال دخانیات در محیط خوابگاه 

 خودداری دانشجویان از رها کردن ظروف در آشپزخانه 

 هاهای عمومی و راهروممنوعیت مکالمه با تلفن همراه در مکان 

 .محدودیت خروج دانشجویان حاضر در خوابگاه به جز برای حضور در بیمارستان دانشگاه/دانشکده 

 

 

 .موضوع با مسؤول خوابگاه استمسوولیت بررسی این 
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 های دانشجوییغربالگری در محیط

  به منظور پیشگیری از انتقال عفونت به سایرین و تشخیص زود هنگام بیماری، کلیه دانشجویان و پرسنل خوابگاه

 .باید از نظر احتمال ابتال مورد بررسی قرار گیرند

  های پیشگیری و انتقال بیماریحفاظت فردی، عالئم بیماری، روشآموزش کلیه دانشجویان و کارکنان درباره اصول ،

آموزش کارکنان برای داشتن توجه و ظن بالینی باال برای شناسایی موارد مشکوک، انجام غربالگری )ارزیابی دمای 

 .الئم مشکوک و محتمل در هر شیفت(بدن و کنترل ظهور ع

 ن وازیمآموزش استفاده صحیح و دائمی از ماسک )ترویج بهداشت تنفسی(، رعایت  در افراد دارای عالمت/ مشکوک

های وری مسابقه سفر و تماسآنین هدایت کردن بیمار به سمت یادها و همچکنترل عفونت )به ویژه شستن دست

 .(خود با کادر درمانی ضروری است

 و کارکنان برای برخورد با هر یک از شرایط احتمالی ها حداقل یک اتاق مناسب )متناسب با تعداد دانشجویان خوابگاه

انتقال به مراکز درمانی و یا  را در نظر داشته باشند تا در صورت مواجهه امکان جداسازی و کنترل عفونت )تا قبل از

 .نقاهتگاه( مهیا باشد

  نندای را رعایت کو قطرهکارکنان مرکز، برای تماس با بیمار مشکوک به بیماری باید احتیاطات استاندارد، تماسی. 

شوند، باید ورود کارکنانی که وارد اتاق بیماران ضمن ثبت اسامی افرادی که به اتاق قرنطینه بیمار مشکوک وارد می

 .شوند نیز به حداقل ممکن تقلیل یابدمشکوک/ محتمل کرونا می

 باید تمیز و گندزدایی شودکند در فواصل زمانی کوتاه و به صورت مکرر، سطوحی که فرد مشکوک لمس می. 

ه اند توصیبه تمامی افراد در معرض تماس با فرد مشکوک به ابتال در صورتی که حفاظت فردی را رعایت نکرده

های عمومی و تماس با سایر افراد خودداری کرده و بر روز از زمان تماس، از حضور در مکان 14شود تا مدت می

 .وضعیت سالمتی خود نظارت داشته باشند

  در صورت بروز هرگونه عالئم، به ویژه تب، عالئم تنفسی مانند سرفه یا تنگی نفس و اسهال، به مراکز درمانی مراجعه

 .کنند


