الزامات کرونا در آزمایشگاههای آموزشی و کارگاهها
 کلیهی دانشجویان ،مربیان و اساتید ،در صورت دارا بودن عالیم کرونا و عالیم شبیه سرما خوردگی از حضور در محل
آزمایشگاه خودداری نمایند.


افراد دارای عالمت بیماری موظف به حضور در کالس نیستند.

 کلیه پرسنل و دانشجویان در صورت بیماری یکی از اعضای خانواده از حضور در دانشگاه خودداری نماید.
 کلیه افراد دارای بیماریهای زمینهای نظیر دیابت از حضور در کالسها معاف هستند.
 حتیاالمکان کلیه دورههای تئوری آنالین برگزار شود.

 کلیه دانشجویان و اساتید قبل از ورود به کالس موظف به شستشوی دست با آب و صابون هستند.

 گروهها و کالسها در روزهای مختلف و با در نظر گرفتن حداقل نفرات در هر گروه برگزار شود.

 در ابتدای روز و قبل از بازگشایی کل محیط آزمایشگاه و تجهیزات از جمله کلید ،پریزها ،دستگیرهها ،میز و صندلی
و  ...ضدعفونی شود.
 دانشجویان و کارکنان قبل از ورود به آزمایشگاه و کارگاه از نظر تب و هر گونه عالئم بیماری کنترل شوند.
 استفاده از ماسک ،شیلد برای تمامی افراد حاضر در محیط الزامی است و از ورود افراد بدون تجهیزات بهداشت
فردی ممانعت به عمل میآید.
 در صورت امکان برای تمام دانشجویان روکفشی تهیه شود و هنگام ورود مورد استفاده قرار گیرد.
 در ورودی هر دانشکده ،هر طبقه و هر سرویس بهداشتی مایع ضدعفونی کننده نصب شود.
 یک طبقه معین در هر دانشکده به منظور برگزاری کالسهای اجباراً حضوری مشخص و تمام تدابیر الزم در آن طبقه
خاص اجرا شود.
 سطح زمین و کف آزمایشگاهها و کارگاه ،توسط نیروی خدماتی با استفاده وایتکس رقیق شده حداقل دوبار در روز
ضد عفونی شوند.
 دربها و پنجرههای آزمایشگاه در زمان برگزاری کالس باز و سیستم تهویه در کل ساعات برگزاری کالس فعال
باشد.
 از اجتماع دانشجویان جلوگیری شود و با حداقل افراد و رعایت فاصله  2متر حضور داشته باشند.
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 امکانات نظافت و حفاظت شخصی مانند صابون ،مواد شوینده و مواد ضدعفونی کننده ،برای استفاده کارکنان و
دانشجویان در مواقع لزوم در دسترس باشد.
 به هیچ عنوان از دستمال مشترک برای تمیز کردن سطوح استفاده نشود.
 بعد از اتمام هر کالس کل محیط آزمایشگاه و کارگاه و تمامی تجهیزات مورد استفاده به طور کامل ضدعفونی شوند.


استفاده از سطلهای زباله پدالی ،قرار دادن کیسههای پالستیکی و تمیزکردن فوری مواد زائد کیسههای زباله الزامی
است.

 خوردن غذا و نوشیدن در محیط آزمایشگاه و کارگاه ممنوع میباشد.
 از خودکار و لوازم تحریر شخصی استفاده شود.
 استفاده از ماسک سوپاپ دار ممنوع است.


کلیهی دانشجویان قبل از ورود به کالس موظف به خاموش کردن گوشی خود هستند و استفاده از گوشی در کالس
به هر عنوان ممنوع است.
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