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پروتکل ملی برای تامين سالمتی و امنيت کارمندان در شرکت در مقابل اپيدمی 
 19-کوويد

 
   پوشيدن ماسک را به صورت سيستماتيک در فضاھای مشترک و بسته الزامی می سازد.  پروتکل

 
اين حال، با توجه به تنوع سازمان ھا و محيط ھای کاری از يک سو، و تفاوت درجه گسترش ويروس در مناطق مختلف، حکومت با 

خواست معافيت ھا و تطابق با محيط را در مورد اصل عمومی پوشيدن سيستماتيک ماسک در فضای مشتر و بسته، امتحان کند. 
  گست اعالم کرد. آ 28) نظر خواست که اين نھاد نظرش را در HCSPامه (به ھمين منظور، حکومت از شورای عالی صحت ع

  
مطابق به نظر شورای عالی صحت عامه، پروتکل جديد دو مورد را که می تواند از پوشيدن سيستماتيک ماسک معاف شوند، 

  مشخص می کند : 
  .زمانی که کارمند در دفترش تنھا کار می کند  
  کارمندان مجبور ھستند تالش فزيکی بيشتر از حد متوسط را انجام دھند، در صورتی که شرايط در کارگاه، به اين دليل که

، تعداد کارمندان در محل کار محدود باشد، و اين اشخاص بيشترين تھويه و تبديل ھوا درست کار کند و مطابق به مقررات باشد
 ی برای صورت ھم داشته باشد را بپوشند. فاصله ممکن بين شان را رعايت کنند و کاله ايمنی که قسمت محافظت

  
) را فراھم می open spaceنظر شورای عالی صحت عامه امکان انعطاف بيشتر در دفاتر مشترک، بخصوص در فضای باز (

  سازد : 
  

در پست کاری اش کار می کند، در صورتی که يک سلسله شاخص ھا که تعداد اين شاخص ھا نظر به شدت گردش کارمندی که 
روس در شھرستان مربوطه تغيير می کند، رعايت شود، می تواند موقتا ماسک اش را بردارد. اما، برداشتن ماسک به صورت وي

  دايم و در تمام جريان روز امکان ندارد. 
  

(به عنوان مثال، برای صحبت کردن شفاھی، يا سخنرانی  برای مشاغلی که تشخيص داده شده با پوشيدن ماسک مطابقت ندارد
رعايت مقررات سازماندھی تعيين شده)، وزارت گفتگوھا  اب ودن در جمع که زمان محدودی داشته باشد، در محيط ھای بسته کر

  را با ھمکاران اجتماعی ادامه می دھد تا اين اقدام را عملی سازد و راه حل ھای الزم را تعريف کند. 
  

شرکت ھا تشويق می شوند که در چارچوب ديالوگ اجتماعی، نحوه تطبيق پروتکل را با در نظرداشت شرايط خاص ھر شغل، 
  مشخص سازند. 

  
) می شود و به صورت تدريجی در شرکت ھا به déconfinementبرداشتن قرنطين (زمان اين پروتکل جايگزين پروتکل ملی 

  اجرا گذاشته خواھد شد. 
 
 
 
 

  


