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 )کرونا، آنفوالنزا، سارس و نظایر آن(برای پیشگیری از بیماری های واگیردر محیط کار چک لیست نظارتی بهداشت حرفه ای 

 نظریه کارشناس   

          

 

   

 نام و نام خانوادگی و امضاء کارشناس تکمیل کننده فرم 

 تاریخ تکمیل فرم:  

 خیر بلی عنوان سئوال

   و غربالگری کلیه نیروها و افرادی که به محل کار وارد می شوند انجام می شود؟ آیا تب سنجی
رای داکه  کوکمشیا افراد عالیم بیماری )تب، سرفه، تنگی نفس ، گلودرد، بدن درد و کوفتگی شدید( دارای آیا از ورود و حضور افراد 

 ممانعت به عمل می آید؟ هستند،  تماس نزدیک با فرد مبتال
  

   آیا از سیستم های تشخیص چهره بجای کارت و یا اثر انگشت جهت ثبت ورود و خروج شاغلین استفاده می شود؟
ظایر آن( نارس و آیا برنامه مدونی برای آموزش کارفرما و شاغلین برای پیشگیری از ابتالء به بیماریهای واگیر )کرونا، آنفوالنزا، س

 وجود دارد؟
  

   (دیده است؟ایر آنآیا کارفرما آموزش های الزم را برای پیشگیری از ابتالء شاغلین به بیماریهای واگیر )کرونا، آنفوالنزا، سارس و نظ
  تعداد یده اند؟دموزش آ نا، آنفوالنزا، سارس و نظایر آن(به بیماریهای واگیر )کرو  آیا شاغلین در مورد بهداشت فردی و پیشگیری از ابتالء

  تعداد ود؟شآیا در زمان همه گیری بیماریهای واگیر )کرونا، آنفوالنزا، سارس و نظایر آن( بهداشت فردی توسط کارکنان رعایت می 
ن( را آنظایر  وبه بیماریهای واگیر )کرونا، آنفوالنزا، سارس  کارکنانآیا کارفرما وسایل حفاظت فردی الزم جهت پیشگیری از ابتالء 

 قرار داده است؟ آنهاتهیه و در اختیار 

  

  تعداد سایل حفاظت فردی استفاده می کنند؟شاغلین به نحو صحیح از و آیا
   شود؟ایاب و ذهاب انجام می ان های استراحت و تجمع و سرویسسرویسهای بهداشتی، رستوران، آشپزخانه، مکمرتب آیا گندزدایی 

   آیا مواد ضدعفونی کننده دست در مکان های مناسب نصب شده است؟
   به مراکز بهداشتی درمانی ارسال شده است؟ی آیا گزارش موارد مشکوک به بیماری توسط واحدهای کار

   ؟ی پذیردوقوع اپیدمی بیماری های واگیر انجام مآیا کنترل های مدیریتی برای کاهش زمانی مواجهه افراد در معرض خطر در زمان 
   آیا کارفرما بر رعایت بهداشت فردی شاغلین و استفاده از وسایل حفاظت فردی بطور روزانه نظارت می کند؟

   بطور روزانه ارزیابی می شوند؟ salamat.gov.irآیا شاغلین در سایت 


