ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻏﻮاﺻﺎن و ﮐﻠﻮپ ھﺎی ﻏﻮاﺻﯽ

ﻋـﻼﺋـم  COVID-19از ﺧﻔﯾف ﺗـﺎ ﺷـدﯾد ﻗـﺎﺑـل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﺑـرﺧﯽ از اﻓـراد ﺑـﮫ ھﯾﭻ وﺟـﮫ ﻋـﻼﺋﻣﯽ ﻧـدارﻧـد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑـرﺧﯽ
دﯾﮕر ﺑـرای ﺑﮭـﺑودی ﻧﯾﺎز ﺑـﮫ ﻣـداﺧـﻼت ﭘـزﺷﮑﯽ و اﻗـداﻣـﺎت ﭘﯾﭼﯾده ﺗـری در ﺑـﺧش ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی وﯾژه دارﻧـد .ﻋـﻼوه ﺑـر ﺗـﺄﺛﯾر
ﻋـﻔوﻧـت اوﻟﯾﮫ وﯾروس ،ﻋـواﻣﻠﯽ از ﺟـﻣﻠﮫ ﺷـراﯾط ﭘـزﺷﮑﯽ ،ﺳـن ،ﻋـوارض ﺛـﺎﻧـوﯾﮫ و ﻋـواﻣـل دﯾﮕر ﺑـر ﺑﮭـﺑودی ﻓـرد ﻣـﺑﺗﻼ ﺗـﺄﺛﯾر
ﮔـذار اﺳـت .در ﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑـﮫ  COVID-19ﻣـﺑﺗﻼ ﺷـده اﯾد و ﺑـﻌد از دوران درﻣـﺎن ﺗـﻣﺎﯾل ﺑـﮫ اﻧـﺟﺎم ﻏـواﺻﯽ دارﯾد ،ﺗﻌﯾﯾن
ﺷـراﯾط ﺟﺳﻣﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑـرای ﺑـﺎزﮔﺷـت ﺑـﮫ ﻏـواﺻﯽ ﭘـس از  COVID-19ﻧﯾﺎز ﺑـﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﯾم ﭘـزﺷﮑﯽ دارد ﮐﮫ ﺗـﺄﯾﯾد ﺑﮭـﺑودی ﮐﺎﻣـل
و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷدﯾد و ﻧﺎﻣﺣدود را ﺑﮫ ھﻣراه ﺧواھد داﺷت.
 .1ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻠوپ ھﺎی ﻏواﺻﯽ ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
❖ ﺑﮭـداﺷـت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻣﺷـﺗرﯾﺎن :وﯾروس ﮐروﻧـﺎی ﺟـدﯾد ﯾﮏ وﯾروس ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳـت ﮐﮫ ﻋـﻣدﺗـﺎ از
طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺗرﺷﺣﺎت اﻓراد آﻟوده ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

•

دﺳﺗﮭﺎ را ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد.

•

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد ،از ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

•

از ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود ،ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

•

ﺑﮭـداﺷـت ﺗـﻧﻔس را ﺗـﻣرﯾن ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺷـﺎﻣـل ﭘـوﺷـﺎﻧـدن دھـﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ آرﻧـﺞ ھـﻧﮕﺎم ﺳـرﻓـﮫ ﯾﺎ
ﻋطﺳﮫ اﺳت.

•

در ﻣـراﮐز ﻏـواﺻﯽ در ﺻـورت ﻧﺷﺳـﺗن دﺳـﺗﮭﺎ طـﺑق ﺗـوﺻﯾﮫ ،ﺑـﺎﯾد ﻣـﺣﺻوﻻت ﺿـد ﻋـﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده
دﺳﺗﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اراﺋﮫ ﺷود.

•

اﺳﺗﻔﺎده از ﺗب ﺳﻧﺞ ،ﻗﺑل از ورود ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﮫ داﺧل اﻣﺎﮐن ﺗﻔرﯾﺣﺎت آﺑﯽ )ﮐﻠوپ ھﺎی ﻏواﺻﯽ(.

•

از ورود ھــﻣراه ﻣﺷــﺗرﯾﺎن ﺑــﮫ داﺧــل اﻣــﺎﮐن ﺗــﻔرﯾﺣﺎت آﺑﯽ ﺧــودداری ﻧــﻣﺎﯾﯾد و ﯾﺎ ﻓــﺿﺎﯾﯽ ﺑــرای
ﻧﺷﺳﺗن آن ﻋزﯾزان ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

رﻋﺎﯾت ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی وزارت ﺑﮭداﺷت در ﺑوﻓﮫ ھﺎی ﻣوﺟود در ﮐﻠوپ ھﺎی ﻏواﺻﯽ.

❖ رﺧﺗﮑن :رﺧﺗﮑن ھــﺎ ﻣﯾﺗواﻧــﻧد از ﺟــﻣﻠﮫ ﻣﮑﺎن ھــﺎﯾﯽ ﺑــﺎﺷــﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣــﻌرض ﺧــطر اﻧــﺗﻘﺎل
وﯾروس ﻗـرار ﮔﯾرﻧـد .وﺳـﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ،از ﺟـﻣﻠﮫ ﭘـوﺷـﺎک ﺑـﺎﯾد ﺑـﮫ ﮔـوﻧـﮫ ای ﻧﮕﮭـداری ﺷـود
ﮐﮫ از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳطوح ﻣﺷﺗرک ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
•

در ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﺳـروﯾس ھـﺎی ﺑﮭـداﺷـﺗﯽ و اﺗـﺎق ھـﺎی ﺗـﻌوﯾض ﻟـﺑﺎس ﺑـﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓـرم ﻧـظﺎﻓـت رﺧﺗﮑن ﻧـﺻب
ﺷـده ﺑـﺎﺷـد و طـﺑق دﺳـﺗورات ﺛـﺑت ﺷـده در آن ،ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﭘـروﺗﮑل ھـﺎی ﺑﮭـداﺷـﺗﯽ ﺗـوﺳـط ﮐﺎرﮐﻧﺎن
رﻋﺎﯾت ﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ:
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✓ دﻣـﭘﺎﯾﯽ ھـﺎی اﺳـﺗرﯾل ﺷـده ﻗـﺑل از ورود ﺑـﮫ ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ﺑـﮫ رﺧﺗﮑن ،ﺗـﺣوی داده ﺷـود و ﭘـس
از اﺗـﻣﺎم ﮐﺎر ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ،دﻣـﭘﺎﯾﯽ ھـﺎ در ﺳـطل ھـﺎی ﺟـداﮔـﺎﻧـﮫ ﺑـرای ﺿـدﻋـﻔوﻧﯽ ،ﻗـرار ﮔـرﻓـﺗﮫ
ﺷوﻧد.
✓ اراﺋﮫ ﺣوﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.

❖ ﭘروﺗﮑل ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﮭﯾزات ﻏواﺻﯽ اﺟﺎره ای ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
•

ﺗﺟﮭﯾزات اﺟــﺎره ای ﺑــﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘــس از ھــر ﺑــﺎر اﺳــﺗﻔﺎده ﺿــد ﻋــﻔوﻧﯽ ﺷــوﻧــد ،ﺗــوﺟــﮫ وﯾژه ای ﺑــﮫ
رﮔﻼﺗورھﺎ BCD ،ھﺎ ،اﺳﻧورﮐل ھﺎ و ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﻣـﺎﺳﮏ ھـﺎی اﺟـﺎره ای ﺑـﺎﯾد ﻗـﺑل از اﺳـﺗﻔﺎده ﺗـوﺳـط ھـر ﻏـواص اﻣـﺗﺣﺎن ﺷـوﻧـد ،ﮐﮫ ﺑـﻌد از اﯾن ﮐﺎر
ﺑـﺎﯾﺳﺗﯽ ﺿـد ﻋـﻔوﻧﯽ ﺷـوﻧـد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻣﮑن اﺳـت ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﺷـراﯾط ﻓـوق ﺗـﺷوﯾق ﺷـوﻧـد
ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﺷﺎن را ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـرای درﯾﺎﻓـت ﺗﺟﮭﯾزات اﺟـﺎره ای ،ﺟـدا از ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺿـد ﻋـﻔوﻧﯽ ﺷـده در آن
ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻓراھم ﺷود.

•

ﺑــﺎﯾد از ورود ﻣﺷــﺗرﯾﺎن ﺑــﮫ ﻣﺣــﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺿــد ﻋــﻔوﻧﯽ ﺷــده در آﻧــﺟﺎ ﻧﮕﮭــداری ﻣﯽ ﺷــود
ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود  .ﺧودﺗﺎن ﺗﺟﮭﯾزات را ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑدھﯾد.

•

ﺗﺟﮭﯾزات اﺟـﺎره ای را در ﻣـﺣﻔظﮫ ھـﺎی ﻣﺟـزا ﻗـرار دھﯾد ﮐﮫ ﺑـﮫ اﺳـم ﻣﺷـﺗری ﻋـﻼﻣـت ﮔـزاری ﺷـده
و ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

ﺑـﻌد از آﻧﮑﮫ ﻓـراﯾﻧد ﺿـد ﻋـﻔوﻧﯽ اﻧـﺟﺎم ﺷـد ،ﺗﺟﮭﯾزات را ﺑـﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺟـﺎﺑـﺟﺎ ﮐﻧﯾد ،ﺑـرای ﻣـﺛﺎل ﻗـرار
دادن ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ،رﮔﻼﺗورھﺎ و اﺳﻧورﮐل ھﺎ در ﮐﯾﺳﮫ در ﺑﺳﺗﮫ.

•

ﺑـﮫ ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ﺗـوﺻﯾﮫ ﻧـﻣﺎﯾﯾد ﺗـﺎ از ﻟـﻣس ﮐردن ﺷﯾر ﺧـروﺟﯽ ﺳﯾﻠﻧدر و ﯾﺎ ورودی رﮔـﻼﺗـور در
زﻣﺎن ﻣوﻧﺗﺎژ و ﺟداﺳﺎزی واﺣد ﺗﺟﮭﯾزات ﻏواﺻﯽ ،اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد.

•

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﭘس از ﻏواﺻﯽ از ﺳطل ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑرای ﺷﺳﺗﺷوی ﺗﺟﮭﯾزات اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.

•

اراﺋـﮫ  Mouth Pieceﯾﮑﺑﺎر ﻣـﺻرف ﺑـﮫ ﻏـواﺻـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭـت درﯾﺎﻓـت ﺧـدﻣـﺎت )ﺑـرﮔـزاری دوره(
ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﺗﻔرﯾﺣﺎت آﺑﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

•

ﻓـراھـم ﻧـﻣودن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣـﻧﺎﺳـب ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾت ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﭘـروﺗﮑل ھـﺎی ﺑﮭـداﺷـﺗﯽ ﺟﮭـت ﺷﺳـﺗﺷو و ﺧﺷﮏ
ﻧﻣودن ﺗﺟﮭﯾزات )  ،Wet Suitرﮔﻼﺗور ،BCD ،ﻣﺎﺳﮏ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد(.
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❖ اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر روی ﻗﺎﯾق ھﺎ رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•

اﺳﺗﻔﺎده از  Face Shiledو ﻣﺎﺳﮏ ﺗوﺳط ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻗﺎﯾق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﺟﺑﺎری اﺳت.

•

ﺗﺟﮭﯾزات اﺟﺎره ای ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻗﺎﯾق ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

•

ﭘــس از اﺗــﻣﺎم ﻏــواﺻﯽ و ﺑــﺎزﮔﺷــت ﺑــﮫ ﺧﺷﮑﯽ ،ﺟــﺎﺑــﺟﺎﯾﯽ ﺗــﻣﺎﻣﯽ ﺗﺟﮭﯾزات اﺟــﺎره ای ﺗــوﺳــط
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﮭت ﺷﺳﺗﺷو و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.

•

ﻗـﺑل از ورود ﻏـواﺻـﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻗـﺎﯾق ،ﻧـوﺷﯾدﻧﯽ ﺑـﮫ ھـر ﺷـﺧص ﺟـداﮔـﺎﻧـﮫ اراﺋـﮫ ﺷـود ) ﻗـرار
ﮔرﻓﺗن ﺑرﭼﺳب ﺑر روی ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھر ﺷﺧص ﺑﺎ درج ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓردی(.

•

از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﺑﯾن اﻓراد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

اطﻣﯾﻧﺎن ﺣـﺎﺻـل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣـﺎﺳﮏ ھـﺎ ،اﺳـﻧورﮐل ھـﺎ و ﻗـﺳﻣت دوم ﺗﺟﮭﯾزات از ﻗـﺑل ﻣـوﻧـﺗﺎژ ﺷـده و
ﻣـﺣﻔوظ ھﺳـﺗﻧد .ﺑـرای ﻣـﺛﺎل :آﻧـﮭﺎ را در ﮐﯾﺳﮫ ھـﺎ )ﮐﯾف ھـﺎی ﻣـﺧﺻوص( ﻧﮕﮭـداری ﮐﻧﯾد ،ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد از ﺗﺟﮭﯾزات اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

ﺟﮭـت ﺷﺳـﺗﺷوی ﻣـﺎﺳﮏ از ﺳـطل اﺳـﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد :آﻧـﮭﺎ را در آب آزاد ﺑـﺷوﯾﯾد .از ﺑـزاق ﺑـرای رﻓـﻊ
ﺑﺧﺎر ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ﺧودداری ﮐﻧﯾد )از ﻣﺣﺻوﻻت ﺿد ﺑﺧﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد(.

•

اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﺿدﻋﻔوﻧﯽ در ﻗﺎﯾق ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

❖ ﮐﻣﭘرﺳـورھـﺎی ﻏـواﺻﯽ و روﻧـد ﭘـر ﮐردن ﺳﯾﻠﻧدرھـﺎ :ﺑـﮫ طـور ﻋﻣﻠﯽ وﯾروس ﻣﯾﺗوﻧـد از طـرﯾق ورودی
ھــوا وارد ﮐﻣﭘرﺳــور ﺷــود ،و ﺑــﮫ اﯾن ﺧــﺎطــر اﺳــت ﮐﮫ ورودی ﻓﯾﺎﺗــر ﻗــﺎدر ﻧﻣﯽ ﺑــﺎﺷــد از ورود ذرات
ﮐوﭼﮑﺗر ﺟـﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .ﻓﯾﻠﺗرھـﺎی ﺗـﻧﻔس ھـوا ﺑـﻌد از ﻓـﺷﺎر ﮔـذاری ﻗـﺎدر ﻧـﺧواھـﻧد ﺑـود ﮐﮫ ﺗظﻣﯾﻧﯽ ﺟﮭـت
ﺟـﻠوﮔﯾری از ورود ذرات ﮐوﭼﮑﺗر داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷـﻧد .ﺑـﻧﺎﺑـراﯾن ﻻزم اﺳـت ﮐﮫ ﮐﻣﭘرﺳـور در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻣن ﺟﮭـت
ﺟـﻠوﮔﯾری از آﻟـودﮔﯽ ﻧﮕﮭـداری ﺷـود .وﯾروس ﺑﺳﯾﺎر ﺣـﺳﺎس ﺑـﮫ دﻣـﺎی ﺑـﺎﻻ اﺳـت ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻣﭘرﺳـور
ﮔـرم ﺷـود ﻣﯾﺗواﻧـد دﻣـﺎی ﮔـﺎز را ﺗـﺎ ﺳـطﺢ ﺑﯾش از  120درﺟـﮫ ﺳـﺎﻧﺗﯽ ﮔـراد ﺑـﺎﻻ ﺑـﺑرد و ﻋـﻼوه ﺑـر اﯾن ،دﻣـﺎ
ھـﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑـﺎﻻﺗـری در اوج ﻣـرﺣـﻠﮫ ﻓـﺷﺎر ﮔـذاری ﺑـﮫ دﺳـت ﻣﯽ آﯾد ،ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑـﺎﻻﺗـر از آﺳـﺗﺎﻧـﮫ ﺗﺣـﻣل و
ﻣـﻘﺎوﻣـت وﯾروس ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﺑـﻧﺎﺑـرای ﯾﮏ وﯾروس ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑـﺗواﻧـد ﺑـﮫ ﺻـورت ﻓـﻌﺎل ﭘـس از ﮔـذﺷـﺗن از
ﻣرﺣﻠﮫ ﻓﺷﺎر ﺳﺎزی زﻧده ﺑﻣﺎﻧد
ﺑـﺎ اﯾن وﺟـود ﺧـطر دﺳـت زدن ﺑـﮫ ﺷﯾرھـﺎی ﺳﯾﻠﻧدر و ﺷـﻠﻧﮕﮭﺎ ﺟﮭـت ﭘـر ﮐردن ﺳﯾﻠﻧدرھـﺎ ،از طـرﯾق اﺣـﺗﻣﺎل
آﻟـودﮔﯽ ﺗـوﺳـط اﭘـراﺗـورھـﺎی آﻟـوده وﺟـود دارد .ﺑـﻧﺎﺑـراﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣـﮭم اﺳـت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻓـرادی ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘـر
ﮐردن ﺳﯾﻠﻧدرھـﺎ را اﻧـﺟﺎم ﻣﯽ دھـﻧد از اﻗـداﻣـﺎت ﺑﮭـداﺷـت ﻓـردی ﺻﺣﯾﺢ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ  PPEﺗـوﺻﯾﮫ
ﺷده )ﻣﺎﺳﮏ  ،دﺳﺗﮑش( را ﭘوﺷﯾده ﺑﺎﺷﻧد.

 .2ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻏواﺻﺎن )ﻣﺷﺗرﯾﺎن( ﺷﺎﻣل ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻏﻮاﺻﺎن و ﮐﻠﻮپ ھﺎی ﻏﻮاﺻﯽ
❖ ﺑﮭداﺷت ﺷﺧﺻﯽ:
•

دﺳﺗﮭﺎ را ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﻧد.

•

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣداﻗل  1،5ﻣﺗر رﻋﺎﯾت ﺷود.

•

اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻣﺣﺎﻓظ ﺷﺧﺻﯽ اﺟﺑﺎری ﺷود.

❖ ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺧﺻﯽ و ﻧﺣوه ﻣراﻗﺑت از ﺗﺟﮭﯾزات در ﺑراﺑر وﯾروس:
•

ﭘس از ھر دوره ﻏواﺻﯽ ،ﻓرآﯾﻧد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ و ﺷﺳﺗﺷوی ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم ﺷود.

•

ﭼــﻧﺎﻧــﭼﮫ ﺷــراﯾط ﻣــرﮐز ﺗــﻔرﯾﺣﺎت آﺑﯽ )ﮐﻠوپ ھــﺎی ﻏــواﺻﯽ( ﺟﮭــت ﺷﺳــﺗﺷوی ﺗﮏ ﺑــﮫ ﺗﮏ
ﺗﺟﮭﯾزات طـﺑق ﭘـروﺗﮑل ھـﺎی ﺑﮭـداﺷـﺗﯽ ﻓـراھـم ﻧـﺑود ،ﺑـﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺟﮭﯾزات را ﺑـﺎ ﺧـود ﺑـﮫ ﻣـﻧزل ،ﺟﮭـت
ﺷﺳﺗﺷو و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ک ﻧﻣﺎﯾﻧد.

•

ﺷﺳـﺗﺷو و ﺿـدﻋـﻔوﻧﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﭼـﻧﺎﻧـﭼﮫ ﺑـﮫ طـور ﮐﺎﻣـﻼ ﺑﮭـداﺷـﺗﯽ در ﻣـراﮐز ﻧـﺎم ﺑـرده ﺷـده اﻧـﺟﺎم
ﺷد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ،ﺗوﺳط ﻏواص از آن ﻣﺣل ﺧﺎرج ﺷود.

•

ﭘـس از اﺗـﻣﺎم ﻏـواﺻﯽ ،در ﺳـطﺢ آب ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾت ﻓـﺎﺻـﻠﮫ ﮔـذاری از ﺧـود و ﺳـﺎﯾر ﻏـواﺻـﺎن ﻣـﺣﺎﻓـظت
ﻧﻣﺎﯾﻧد.

