
دانشکده مهندسی شیمیهای فعالیت در آزمایشگاه  رعایت نکات بهداشتی  

 

 منوط به رعایت موارد زیر می باشد: 19کووید اپیدمی  شرایطفعالیت در آزمایشگاه در 

 تاییدیه از استاد راهنماز بهداشت دانشگاه و منوط به اخذ گواهی سالمت از مرک ها حضور دانشجویان در آزمایشگاه 

 می باشد.

 می  متر از دیگر افراد در دانشکده 2فاصله فیزیکی الزامی می باشد و همچنین  در محیط دانشکده استفاده از ماسک

 .بایست لحاظ شود

   ،دست با آب و صابون الزامیستشستشوی اقدام به در صورت تماس دست با سطوح آلوده و یا مشکوک به آلودگی. 

 استفاده از  از پس و دهان و بینی چشم، با دست تماس هرگونه از قبل مایع صابون و آب با دست موثر شستشوی

 مختلف با جدیت انجام شود. مکان های در تردد سرویس بهداشتی و

 استفاده نمایید آرنج، داخلی قسمت یا و کاغذی دستمال از کردن، سرفه یا عطسه هنگام. 

 آزمایشگاهی  های محیط شامل استفاده مورد فضاهای در (ها پنجره و درب بازگذاشتن) مناسب ایجاد شرایط تهویه

 الزامی می باشد.

 اقدام نمایید بهداشتی های پروتکل غیره( طبق و بندی بسته کاالهای شامل) شده خریداری اقالم ضدعفونی به نسبت. 

 .خوردن هرگونه مواد غذایی و نوشیدنی در محیط آزمایشگاه و حتی محیط های عمومی ممنوع می باشد 

 بلکه این موارد را در کیسه  نمایید اجتناب جدادانشکده  درمحیط دستکش و ماسک کاغذی، دستمال انداختن دور از

 .جداگانه و در ظروف پسماند قرار دهید

 نمایید اجتناب( ها گردهمایی و جلسات مانند) بسته فضاهای در جمعی دسته حضور و ضروری غیر تجمع از. 

 غیره( از حضور در آزمایشگاه خودداری نمایید. و بینی آبریزش و عطسه) سرماخوردگی عالیم مشاهده صورت در 

 بدن چشایی، و بویایی حس دادن دست از نفس، تنگی سرفه، عطسه، تب،) بیماری عالیم از کدام هر بروز صورت در 

  آدرس به بهداشت وزارت سامانه در عالیم ثبت و مراجعه ضمن ،( چشم کوفتگی، قرمزی درد،

،www.salamat.gov.ir نمایید. مراجعه دانشگاه درمان و مرکز بهداشت به وقت اسرع در 

 

 می دانشکده مهندسی شیمی متعهد از......................................................  دانشجویی شماره به......................................  اینجانب

 و جدی ای مسئوالنه شکل به بهداشتی موارد باال نکات رعایت به نسبت آزمایشگاه....................................... در حضور طی شوم

توسط  موضوع این خالف چنانچه است بدیهی. آورم عمل به19کووید  ویروس انتقال زنجیره قطع راستای در خود را تالش تمامی

 بود. خواهد مختار مقررات مطابق برخورد زمینه در کمیتهاین  شود، گزارش دانشکده HSEکمیته 

 

 امضا     تاریخ     

 

 دانشکده مهندسی شیمی HSEکمیته          


