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 همراهی سازنده ی مدیریت محترم عامل، جناب آقای مهندس توکلی زاده  و  با تشکر و قدردانی از

بخشیدن به اهداف و اقدامات مدیریت محترم کارخانه، جناب آقای مهندس صبوحی در تسریع 

 ی تیم مقابله با کرونا در سیمان زاوه تربت. مصوبه

 

 9911 بهار
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 مقدمه

بیماریبه نوع هر احتمالی شیوع از جلوگیری یکمنظور استتا نیاز افزایشسطحواگیردار هدف با اقدامات سری

مدیرانپروژه ها،سرپرستاناطمینانپیشگیریوکنترلانجامشودکهدرواحدهانیصنعتیضرورتداردکارفرمایان،

رعایتضوابکارگاه کنترل نسبتبه سرایتبیماری، از پیشگیری و جهتکنترل در ناظر مهندسان و مجریان طها،

هایمقتضیرابعملآورند.بههمینمنظوراقداماتپیشنهادیذیلریزیهابرنامهبهداشتیونظارتمستمربراجرایآن

گردد:ارائهمی

اقداماتمدیریتی .1

ضوابطبهداشتینیرویانسانی .2

ضوابطبهداشتیمحیطوحذفعواملاحتمالیدخیلدرشیوعویروس .3

اقداماتآموزشی .4

 مختلفدرسازمانهایضوابطبهداشتیمکان .5

 اقدامات مدیریتی -1

                تشکیل تیم ستاد مبارزه با کرونا

جلساتستادمتشکلاز:

بشیر-مجتبیامینی-جاللاسداهللزاده-محمدرضانظام-حسینغالمزادهثانی-هماباقریان-محمدمهدیصبوحی

قهرمانمحمد-حسنمحبی-سمیهصادقیان-فائزی

 یم غربالگری و بازدید های میدانیت

-جلیلهاتفی-سمیهصادقیان-بشیرفائزی-جوادگلی-مجتبیمرادنیا-هانیهمقربی-مجتبیامینی-هماباقریان

جواداکبری-مهردادمحمدپور-دشتاک-بشیرمحمدی-رضاحسینینژاد

ازشیوعویروسباحضورحداکثریبرگزاریجلسهستادمبارزهباکرونادرخصوصبررسیمسائلپیشگیری-2

استفادهازتجهیزاتکامالحفاظتیهایبهداشتیومدیرانواحدهابارعایتپروتکل

خطتولیدو رکلیهواحدهایاداریجرایطرحفاصلهگذاریاجتماعیدا-3

 ووتشکیلگروهیجهتغربالگریمداومپرسنلHSEپیشواحدفعالنمودنبیشاز-4
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روزبرایبیمارانکروناییواجازهورودمجددبهسازمانپسازغربالگریو21اعطایمرخصیباحقوقبهمدت-5

اخذتائیدیهپزشکی

یاسرماخورده وجهتافرادمشکوکبهکرونااعطایمرخصیایشرایطاضطراریوهمچنینبرنامهریزیبر-6

تدوینراهکارجهتادامهسالوتوجهویژهبهآنهاو66اساییکارکناندارایبیماریخاصوافرادباالیشن-7

فعالیتآنها

تعطیلکردننهارخوریوسروغذادرظرفهاییکبارمصرف-8

حضوریلغوورودبازدیدکنندگانوکلیهدورههایآموزشی-9

اتباویدیوکنفراسبرگزاریجلس-16

استفادهازدورکاریبرایپرسنلباردارخانمدرفعالیتهایقابلانجام-11

جهتجلوگیریازتجمع5666دپارتماندربهنیرویشیفتافرادتبدیلروزکاری-12

تبسنجیروزانهافراددرتمامیگیتهایورودیبهکارخانهوممانعتازورودافرادداریتب-13

خریدسهدستگاهتبسنجویکدستگاهپالساکسیمتر-14

خریددستگاهسمپاشجهتضدعفونیاماکنعمومی-15

جهتپرسنلکنندهتهیهپیوستهموادضدعفونی-16

وماسکجهتپرسنلکنندهیدستضدعفونیبهداشتیشاملموادتهیهپکیج-17

موادضدعفونیدردپارتمانهایمختلفزیعتو-18

بهحداقلرساندنجلساتورعایتفاصلهگذاریاجتماعیدرجلسات-19

پایشپرسنلبازگشتیازمناطقباشیوعباالودرصورتنیازقرنطینهآنها-26

اجباریشدناستفادهازماسکدرسرویسهاوکارخانه-21

ازپرسنلنفر116برایCRPانجامتست-22
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مراجعهحضوریمدیریتکارخانهبهپایانهوصحبتبارئیسپایانهدرارتباطبارعایتبهداشتبرایرانندگان-23

حملسیمان

تبسنجیرانندگانحملسیمانهنگامورودبهکارخانهواجباریبودناستفادهازماسک-24

اشتیبرایبیمارستانهاشرکتدرجلساتفرمانداریوکمکملزوماتبهد-25

عددپتوبهبیمارستاننهمدیتربتحیدریه366یاهدا-26

برایخانوادههایکمبرخورداردرشبکهکنندهموادضدعفونییکهزارلیترماسکوهزار12تهیهوتوزیع-27

 بهداشتزاوه



 برگزاری جلسه با ویدئو کنفرانس
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 های کم بضاعت در شبکه بهداشت زاوه کننده برای خانواده تهیه و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی



 تب سنجی رانندگان حمل سیمان هنگام ورود به کارخانه و اجباری بودن استفاده از ماسک
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 تب سنجی روزانه افراد در تمامی گیت های ورودی به کارخانه و ممانعت از ورود افرار دارای تب

  

 پرسنل جهت ماسک و دست ی کننده عفونی ضد مواد شامل بهداشتی پکیج تهیه
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 فرم غربالگری پرسنل



 بهداشتی نیروی انسانی ضوابط -2

 استفادهازماسک

 صرفناهاردرظروفیکبارمصرفبهجایظروفقابلشستشو

 هایشخصینااستفادهازقند

 یفوریدستاستفادهازموادضدعفونیکننده

 عوامل احتمالی دخیل در شیوع ویروسضوابط بهداشتی محیط و حذف  -3

 ضدعفونیهرروزسایتسیمان

 نصبمحلولضدعفونیدرمکانهایخاصوپرتردد
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 جهتارتباطباافرادیویژهمحدودکردنرفتوآمدبهاتاقهاومکانهایسرپوشیدهوقراردادنمحلهای

 گشتیپیمانکاراننصبمحلولضدعفونیکنندهدرکنارسیستمحضوروغیابان

 جابهجاکردنکمدهایپرسنلدررختکنجهتخلوتشدنرختکنهایلباس

 ضدعفونیپرسنلدرزمانورودبهکارخانه

 تهیهحوضچهضدعفونیونصبآندرورودیکارخانهورختکنپرسنل

 تغییردرزمانورودوخروججهتجلوگیریازتجمع

 وآمد.رفتضدعفونیسطوحومسیرهای 



 پرسنل رختکن و کارخانه ورودی در آن نصب و عفونی ضد حوضچه تهیه
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 ضد عفونی پرسنل هنگام ورود به ساختمان اداری
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 رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از تجمع در کلیه واحدها
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 کارخانه به ورود زمان در پرسنل عفونی ضد



 سیمان سایت روز هر عفونی ضد
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 ضدعفونی محل ورود ماشین های حمل بار به کارخانه
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 ضدعفونی محل بارگیری سیمان فله
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 ها و سرویس بهداشتی آنها ضدعفونی تعمیرگاه لیفتراک



 ضدعفونی سایت سیمان
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 ضدعفونی پایانه بار



 

17 

 



 ضدعفونی پایانه بار

 

 ضدعفونی محوطه سیمان و محل تردد ماشین ها
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 بونکرهای سیمان جهت بازرسیضدعفونی ایستگاه 

 اقدامات آموزشی -4

 هایبهداشتیواستفادهبارعایتپروتکلباحضوردکترنجاتیانبرگزاریکالسآموزشیپیشگیریازکرونا

ازتجهیزاتکامالحفاظتی.

 اطالعرسانیمواردآموزشیموردنیازازطریقاتوماسیوناداری،کانالHSEکانالآموزشی،QA.

 معاونشبکهبهداشتتربتحیدریهبرگزاریکالسآموزشیتوسط

 چاپبروشورهایرنگیوپمفلتآموزشیجهتپرسنلودراختیارآنهاقراردادندرزمانغربالگری

 حضوردرپایانهباروآموزشراههایجلوگیریازبیماریکرونا

 عدمقبولکارآموزدرایندوران
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 غربالگری زمان در دادن قرار آنها اختیار در و پرسنل جهت آموزشی پمفلت و رنگی بروشورهای چاپ

 غربالگری زمان در دادن قرار آنها اختیار در و پرسنل جهت آموزشی پمفلت و رنگی بروشورهای چاپ
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 غربالگری زمان در دادن قرار آنها اختیار در و پرسنل جهت آموزشی پمفلت و رنگی بروشورهای چاپ
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 غربالگری زمان در دادن قرار آنها اختیار در و پرسنل جهت آموزشی پمفلت و رنگی بروشورهای چاپ

 های مختلف در سازمان ضوابط بهداشتی مکان -5

 وروی معدن. 5-1     

 غربالگریوتبسنجیدرمعدن

 الزاماستفادهافرادازماسکدرهنگامورودبهسایت

 ناوگان حمل و نقل. 5-2     

 عفونیکردنسرویسهایایابوذهابقبلازسوارکردنپرسنلضد

  از استفاده نقلو ازنصف56اضافهکردنسرویسبهناوگانحملو درصدظرفیتسرویسها)استفاده

 ظرفیتجهتمسافرگیری(

 تاحدامکانجهتکاهشآلودگیبازبودنتمامیپنجرهها 
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 پرسنل کردن سوار از قبل ذهاب و ایاب های سرویس کردن عفونی ضد
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 (مسافرگیری جهت ظرفیت نصف از استفاده)ها سرویس ظرفیت درصد 55 از استفاده و نقل و حمل ناوگان به سرویس کردن اضافه 
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 محیط های کارگاهی. 5-3      

 عدماجازهورودافرادبهکارگاه

 اجباریبودناستفادهازماسکبرایپرسنلکارگاه

 ناهاربارعایتفاصلهصرفصبحانهو 

 ضدعفونیکردنسطحکارگاه 

 کارگاه سطح کردن ضدعفونی
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 کارگاه به افراد ورود اجازه عدم

 رختکن. 5-4

 جابهجاکردنکمدهایپرسنلدررختکنجهتخلوتشدنرختکنهایلباس

 ضدعفونیکردنکفراهروهابهصورتمستمر

 هابهمحیطرختکنرختکنجهتجلوگیریازورودآلودگیکفشقراردادنحوضچهضدعفونیدرورودی 
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 لباس های رختکن شدن خلوت جهت رختکن در پرسنل های کمد کردن جا به جا

 سرویس های بهداشتی. 5-5

 بازسازیتمامیسرویسهایبهداشتیخطتولیدبهمنظوررعایتموازینبهداشتی

 لولهکشیآبجهتدپارتمانهایخطتولید



 تولید خط بهداشتی های سرویس نظافت روزانه انجام شدن اضافهی شستشوی دست در سرویس های بهداشتی  و  نصب بروشورهای نحوه
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 روز طول در ها دست مکرر شوی و شست اهمیت به توجه با روزانه صورت به ها سرویس تمامی در دستشویی مایع شارژ

 یهد مرتبط با تغذرامو. 5-6

 پرسنلازماسکودستکشاستفادهتمامی

 ضدعفونیکردنمحیطآشپزخانه

 بازدیدهایمیدانیویژهدرزمانصرفنهارجهتجلوگیریازاجتماعپرسنل

 حذفغذاهاییکهامکانپختهشدنکاملآنوجودنداردازبرنامهغذایی
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 محیط های اداری. 5-7

 استفادهمیشوندکشیدنروکشپالستیکیجهتدستگاههایفتوکپیکهمشترک 

 ضدعفونیکردنملزوماتاداریبهصورتروزانه 

 آسانسورساختماناداریازمدارخارجشدن 
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 اداری ملزومات کردن عفونی ضد
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 اداری ساختمان آسانسور شدن خارج مداراز 

 نمازخانه. 5-8

 ازبهصورتانفرادیانجاممیگیرد.شدواقامهنمازدرمحیطهایبنمازخانهبهصورتموقتبسته

 شرکت سیمان زاوه تربت –ستاد مبارزه با کرونا 


