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 هاو کارگاه آموزشیهای آزمایشگاهالزامات کرونا در 

 حل بیه سرما خوردگی از حضور در مدارا بودن عالیم کرونا و عالیم ش ، مربیان و اساتید، در صورتی دانشجویانکلیه

 آزمایشگاه خودداری نمایند.

   ندستیموظف به حضور در کالس ن یبیمار عالمت یداراافراد. 

 دینما یخانواده از حضور در دانشگاه خوددار یاز اعضا یکی یماریدر صورت ب انیپرسنل و دانشجو هیکل. 

 هستندها معاف از حضور در کالس ابتید نظیر یانهیزم یهایماریب یافراد دارا هیکل. 

 شود.برگزار  نینالآ یتئور یهادوره هیاالمکان کلیحت 

 دست با آب و صابون هستند یقبل از ورود به کالس موظف به شستشو دیو اسات انیدانشجو هیکل. 

 برگزار شود.حداقل نفرات در هر گروه  با در نظر گرفتن و مختلف یها در روزهاو کالسها گروه 

  میز و صندلی ها، دستگیره، هازپری د،کلی جمله ازو تجهیزات  آزمایشگاه کل محیطاز بازگشایی در ابتدای روز و قبل

 .ضدعفونی شودو  ... 

  ندوکنترل شعالئم بیماری  هر گونه از نظر تب و و کارگاه قبل از ورود به آزمایشگاهدانشجویان و کارکنان. 

  است و از ورود افراد بدون تجهیزات بهداشت  الزامی افراد حاضر در محیطبرای تمامی  شیلد ،ماسکاستفاده از

 آید.فردی ممانعت به عمل می

 .در صورت امکان برای تمام دانشجویان روکفشی تهیه شود و هنگام ورود مورد استفاده قرار گیرد 

 کننده نصب شود.  یضدعفونمایع  یبهداشت سیهر دانشکده، هر طبقه و هر سرو یدر ورود 

 ر آن طبقه د الزم ریتمام تدابمشخص و  یاجباراً حضور یهاکالس یبرگزار به منظوردر هر دانشکده  نیک طبقه معی

 .شودخاص اجرا 

 ر روزد ، توسط نیروی خدماتی با استفاده وایتکس رقیق شده حداقل دوبارو کارگاه هاسطح زمین و کف آزمایشگاه 

  .ضد عفونی شوند

 زمان برگزاری کالس باز و سیستم تهویه در کل ساعات برگزاری کالس فعال زمایشگاه در های آها و پنجرهدرب

 باشد.

 حضور داشته باشندمتر  2رعایت فاصله  از اجتماع دانشجویان جلوگیری شود و با حداقل افراد و. 
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 عفونی کننده، برای استفاده کارکنان وامکانات نظافت و حفاظت شخصی مانند صابون، مواد شوینده و مواد ضد 

 .دانشجویان در مواقع لزوم در دسترس باشد

 .به هیچ عنوان از دستمال مشترک برای تمیز کردن سطوح استفاده نشود 

  ونی شوند.عفکامل ضدتمامی تجهیزات مورد استفاده به طور و  و کارگاه کل محیط آزمایشگاه کالسهر اتمام بعد از 

  ای زباله الزامی ههای پالستیکی و تمیزکردن فوری مواد زائد کیسهکیسههای زباله پدالی، قرار دادن استفاده از سطل

 .است

  باشد.ممنوع میو کارگاه و نوشیدن در محیط آزمایشگاه خوردن غذا 

 .از خودکار و لوازم تحریر شخصی استفاده شود 

  ممنوع است. سوپاپ داراستفاده از ماسک 

  در کالس  یخود هستند و استفاده از گوش یقبل از ورود به کالس موظف به خاموش کردن گوش انیدانشجو یهیکل

 .به هر عنوان ممنوع است

 
 
 
 

 


