ﻓﺎرﺳﯽ persia -

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ  ۲۰۲۰/۱۰/۱۴ﺳﺎﻋﺖ ۱۲.۳۰
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮی-ﻻﭘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آرام و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۱در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻤﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﴫاﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮑﻬﺎی ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲روزﻫﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۳ﻇﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اداره ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ )ﺳﻮﺳﯿﺎل(
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﳌﻨﺪان و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ
در ﻓﻀﺎی آزاد وﺟﻮد دارد .ﻣﻼﻗﺎات ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺼﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد .در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪاﮐرث دو ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۴ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ در دﻓﱰ ﮐﻤﯽﮐﺎﻣامری ،ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۵ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در متﺎم اﺟﺘامﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮدداری منﺎﯾﯿﺪ.
 .۶در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:
-

ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﺎ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
وﻗﻔﻪ در ﻣﻼﻗﺘﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﳌﻨﺪان آﭘﯿﻼ
ﺣامﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﮐﺎری ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻓﱰ ادراه اﺟﺘامﻋﯽ )ﺳﻮﺳﯿﺎل(

 -۷ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۷۰ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﺣﻀﻮری را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻼح دﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻀﻮری و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۶ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﴎﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:
 از ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ وارد ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ و اﮐﯿﺪأ از ﺣﻀﻮر در اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎسﺧﻮدداری منﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از رﻓنت ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ از  ۱۵ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در رﺧﺖ ﮐﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺼﯽ از ورزﺷﮑﺎران ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم متﺮﯾﻨﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی دﻗﯿﻘﱰ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ورزﺷﯽ ﺣﺎﴐ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺورزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۹ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ أﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺜﻼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ( ﺣﻀﻮر ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۱۰ﺷﻬﺮداری ﮐﻤﯽ ،ﺑﺮﮔﺬارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺘام از ﻣﺎﺳﮑﻬﺎی
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻨﺪ.
 .۱١ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻨﺪ.
 .۱٢در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﻼﺳﻬﺎ داﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮات اﯾﻤﻨﯽ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ .آﻣﻮزش از راه دور ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎی آﺗﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺷﺪهاﺳﺖ.
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