
شرکت ها باز کردنمحافظت در برابر عفونت هنگام   

ین قوانین برای تجارت انحام داده شوندا  

:موارد زیر در آینده در مغازه ها و خرده فروشی ها انجام داده شوند  

بهداشت اجباری ،  مفاهیم حفظ الصحه یا متر مربع ،  20متری ، یک مشتری در هر  1.5کنترل ورود ، فاصله 

الزامات برای محافظت از دهان.پارکینگ و   

بر این اساس ، محدودیت ها در حوزه تجارت به تدریج کاهش می یابد:

  می توانند مجدداً بازگشایی شوندداری غلوازم با، فروشندگان مصالح ساختمانی و  2020 اپریل 20از.

  دوچرخه و کتاب فروشی بایسکل یا ، نمایندگی های فروش اتومبیل ، فروشگاه های  2020 اپریل 27از تاریخ

 .شوند توانند دوباره باز ها می

  متر مربع مجاز می باشد. این بدان  800فعالیت های تجاری با حداکثر مساحت  2020 اپریل 27از تاریخ

 .نفر است 40معنی است که حداکثر تعداد مشتری در هر فروشگاه 

:ن از موارد زیر انجام دهدمالک کسب و کار باید اقدامات الزم را برای اطمینا

 ، متر بین مشتری ها حفظ شود 1.5فاصله حداقل  باید  در اصل.

  تفاده کننداس  برای پوشش بینی و دهن ماسک  یککارکنان باید.

 امکانات  در محدوده صاحب کاری داشته باشند ، یا آنها را با خود بیاورند یا تمشتری ها باید ماسک های محافظ

 .دنقرار دهدر دسترس آنها خود ماسک ها را 

 ( را پوشش بینی و دهن یصاحب مشاغل باید مفهوم حفاظت و بهداشت )مثالً ورودی ، ماسک های محافظت

د و در صورت فراهم بودن مکان های پارکینگ برای اتومبیل های مشتری ، درخواست باید به نتوسعه ده

 .مرجع اداری مسئول منطقه ارسال شود

 بهداشت و پارکینگیا ، حفظ الصحه مفهوم 

عفونت را انجام  الزم برای محافظت در برابرهدف این است که هر شرکتی محافظت کافی را انجام داده و اقدامات 

بنابراین توصیه می شود که اطالعات کلی در مورد محافظت  .هیچ الزامات دقیقی برای مفهوم شما وجود ندارد .دنده

 .شرکت ها را به عنوان مشاوره و ایده های مفید برای تجارت خود ذکر کنیداز عفونت برای 

  الزامات حفاظت از دهان

بینی)ماسک( بپوشند. مغازه داران یا مشتریان مسئولیت گرفتن آنها را بر  وکارمندان و مشتریان باید روپوش دهان 

 .عهده دارند

 ت هابهداشت و کنترل عفونت: پیشنهادات کلی برای همه شرک

ل از بین برده ویا  به حداق ر هنگام بازگشایی تجارتابتال به عفونت را دهدف اصلی کلیه شرکتها  این است که خطر 

 .لیست اقدامات و پیشنهادات ممکن اولویت بندی نداردبرسانید. 

کارمند -یدرباره تماس مشتر  

  یدر مکان ها، ذیرش و اطالعات پدر مقابل میزهای پرداخت  یدر مقابل محل ها نیزم یعالمت رو کیبا قرار دادن 

 .دیکن نیمتر را تضم 1.5حد اقل  ی، مسافت رهیانتظار و غ

  رهیپرداخت ، استعالم و غ یدر محل ها ژهی( به واز تفقرار دادن سد محافظ )محافظت.

 دیکن جادیرا ا ییمسافت ، کنترل ها نیقوان تیاز رعا نانیو اطم یاز حداکثر تعداد مشتر نانیاطم یبرا

 ها یمناطق حرکت کارکنان و مشتر یو عالمت گذار کیدر صورت امکان ، تفک
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 یترج ً  دیارائه ده را پرداخت بدون تماس یروشها حا

 عنوان مثال ، به دیارائه ده یرا به مشتر یشتریاطالعات ب

o همه امن تر است یبرا ینقد ریپرداخت غ یها روش 

o کند یو کارمندان همه را محافظت م گرانیاز د یدور 

o گرانیکاهش ارتباط با د یچند روزه برا دیبرنامه خر کی

 کنند ینم تیرا رعا نیکه قوان یافراد یاقدامات در خانه برا نیآموزش در مورد ا

آنها فیبا توجه به کارگران و وظا  

 دیکن نیکارگران را تضم نیخانه ، فاصله ب وکار  های مستقر در محل برنامه قیدر صورت لزوم از طر

 ابدیتا فرکانس کاهش  دیرا کاهش ده یصورت امکان ، ساعت کار در

 مانند پر کردن قفسه ها در فروشگاه ها ، انبار کردن ،  یخود را بدون تماس با مشتر یتهایدر صورت امکان ، فعال(

 .دیجدا کن یانآنها را به صورت مک ای انجام دهید یساعات کار در خارج از( رهیو غ هیتخل

 کارمندان( دییکارگران درمورد بهداشت و رفتار )با تأ یآموزش منظم برا یاجرا

 دیکن یضد عفون ایبدون تماس باز شوند ، مرتباً آنها را باز  نکهیمگر ا،  یورود یدرها

 بدون دخالت رییتغ یزمانها یسازمانده

  تداخل نداشته  گریکدیتا دوره استراحت کارگران با  دیرا بر حسب زمان و مکان از هم جدا کن یکار یها میت ایگروه ها

  .باشد

 شود یداده م حیتا حد ممکن ترج کنفرانس ویدیوی  قیاز طر ایتلفن  قیجلسات از طر یبرگزار

 دیرا انجام دهی اجباری فقط سفرها

  دررابطه به Corona   آموزش دهیدو یک فرد مورد تماس را تعیین..

 در صورت لزوم با استفاده از . ( بدون تماس ممکن نباشد  استفاده از کاغذ اسناد )در صورت عدم  هیاگر مراحل ته ،

 یدکن هیکننده ته یمحافظ و ضد عفون یماسک ها دیامکان با نیو در صورت عدم ا یساز رهیذخ یرسانه ها

زاتی/ تجه طیتوجه به محل / مح با  

 ی، صفحه لمس دیها ، صفحه کل رهیشوند )دستگ یمنظم و کوتاه مدت از همه سطوح که اغلب لمس م یضد عفون  ،

اتصاالت(

 دستكش ، ضد عفون كننده و غیره( را در دسترس داشته باشید یا  )ماسک( مواد محافظ كافي )مانند پوشش دهان و بیني ،

آن را بدست آورید

 تیرعا یمعمول یخارج یكه در صورت لزوم در زبانها یبهداشت و اقدامات حفاظتحفظ الصحه یا  اطالعات مربوط به 

.دیارائه ده رهیكنندگان و غ نی، تأم انیشود ، به كارمندان ، مشتر

 مکرر یضد عفون یبرا انیکارکنان و مشتر یبرا لیموبا یارائه راه حل ها

 دیکن هیته مصرف / محافظ کباریهمه کارکنان دستکش  یبرا

 رو کار کارمندان س ریسا ای یکه با همان مناطق با مشتر یکارمندان هیکل ای میتماس مستق قیکه از طر یکارکنان هیکل یبرا

 و یلمس شی)به عنوان مثال اسناد ، صفحه کنترل ، صفحه نما دیارائه ده یمصرف / محافظت کباریدارند ، دستکش 

 (رهیغ

 دیارائه ده انی( دستکش را به مشتررهیو غ وهی"مربوط به لمس" )مانند لمس م یدر صورت وجود نوارها.

  تشنابها یا توالت هاضد عفونی منظم و کوتاه مدت

 هوارسانی کنیدیا  اتاق ها را به طور مرتب تهویه

  تعداد مشتری ها شلوغ )مثالً به دلیل موانع( فضای پارکینگ را قطع کنید تا یا  ازدحام در صورت امکان ، در روزهای

 تنظیم شود

 دیکن یساز ادهیبر خانه را پ یمبتن یتجار یو راه حل ها دیکردن استفاده کن یتالیجیاز د

 در صورت امکان ، پردازش آنالین معامالت تجاری ، احتماالً با گزینه های حمل و نقل ، را به صورت آنالین ارائه دهید
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