
 اقدامات انجام شده جهت
پیشگیری از شیوع ویروس کرنا   

 شرکت پتروشیمی دماوند



لیتر آب ژاول جهت گندزدایی دفاتر و اماکن عمومی شامل  20000تهیه 
(شامل مخازن و پمپ ) کمپ ها ، رستوران و کارگاه های شرکت   

تشکیل کمیته سالمت جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا 
 بالفاصله پس از ابالغ



تهیه و نصب یک دستگاه اسکنر ترموگراف جهت 
 کنترل دمای بدن پرسنل در گیت نیروگاه

تهیه دستگاه های تب سنج پرتابل و استقرار در 
 ورودی های سایر واحد های شرکت

آموزش های چهره به چهره با اعزام پزشک به 
 واحد های شرکت



 ضد عفونی خوابگاه ها بصورت روزانه ضد عفونی خودروها بصورت روزانه



 ضد عفونی با ماده پرسیدین جهت کلیه دفاتر و خوابگاه ها ، انبار و کارگاه های عملیاتی



 تهیه سه دستگاه پمپ گندزدائی



 ضد عفونی خوابگاه اتباع خارجه



 تهیه و توزیع غذای یکبار مصرف



 برگزاری مستمر جلسات کمیته سالمت 



 تهیه و نصب پوستر و بنر های آموزشی به سه زبان فارسی ، چینی وانگلیسی

 اطالع رسانی پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی از طریق فضای مجازی برای کلیه کارکنان



 به حداقل رساندن نفرات واحدها و ادارات شرکت و ایاب و ذهاب و تشدید کنترل های مربوطه

MEDICAL SERVICE 3 GOES HERE 
This is a sample text. You simply add your own text and 
description here. This text is fully editable.  

MEDICAL SERVICE 4 GOES HERE 
This is a sample text. You simply add your own text and 
description here. This text is fully editable.  

 مدیریت پرواز از استان های با ریسک باال

 ترخیص کارکنان اناث و دورکاری پرسنل در معرض ریسک باال

 حذف اثر انگشت جهت ورود و خروج کارکنان 

 لغو ماموریت های غیرضروری ، جلسات و گردهمایی های شرکت

 ممانعت از ورود کارکنان از استان های اعالم با ریسک باالی شیوع ویروس

 نظارت بر توزیع مواد ضد عفونی جهت شرکت های منطقه

 پشتیبانی از شرکت های پیمانکاری و الزام مجریان طرح به مقابله همگانی در مقابل شیوع

 ممنوعیت استفاده از تاکسی سرویس جهت تردد 

 ترخیص نفرات پیمانکاران و دستگاه های نظارت مربوط به فعالیت های اجرایی پروژه
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