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  هداشت و درمان دانشگاهمركز  ب

 

  :آزمايشگاه هاي تحقيقاتي برايعمومي بهداشتي الزامات 
  گردد.  ييگندزدا سو خشك شده و سپ يزتماس مشترك با دستمال تم يدارا سطوح .1
 يهتعب يبهداشت يها سيها و سرو در توالت يو دستمال كاغذ يعصابون ما يكش لوله سيستمي بايست م .2

 گردد. 

 است. يموقت ضرورت به صور يعموم يهاو آب سردكن ها يآبخور حذف .3

  گردد.  يهتعب هايشگاهو آزما هادار در تمام طبقات دانشگاه، كارگاه بزباله در سطل .4
بار در  ودداقل ه صورت مكرر و حعبور و مرور افراد ب يراهروها و محل ها ي،شتبهدا يها سيسرو ييگندزدا .5

  روز انجام شود.
  ممنوع است.  يبهداشت يها سير سروخشك كردن دست ها د يبرا يبرق ياز خشك كن ها استفاده .6
  باشد.  يو دستمال كاغذ يعمجهز به صابون ما يبهداشت يها سيسرو يهاست كل الزم .7

  
  :تحقيقاتي هايآزمايشگاه  دانشجويان جهت ورود به براي بهداشتيالزامات 

مي  شكدهاند يورود دانشجويان به دانشگاه منوط به اخذ مجوز ورود از معاونت آموزشي و تحصيالت تكميل .1
 باشد.

رونا كيروس وانشجويان ملزم هستند قبل از ورود به دانشگاه اطالعات و توصيه هاي بهداشتي در خصوص د .2
رونا به كيروس و نحوه انتقال اين ويروس را با مراجعه به سامانه بهداشت و ايمني دانشگاه بخش ويژه و

 فرمايند.مطالعه  c.ir/hsewww.usb.aآدرس 

  در هر نوبت آزمايش تنها يك دانشجو در آزمايشگاه ها حضور يابد.است  الزم .3

ا ماسك لطف يح ازكليه دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه ملزم به زدن ماسك مي باشند. براي استفاده صح .4
رونا به آدرس فايل مربوطه را در سامانه بهداشت و ايمني دانشگاه بخش ويژه ويروس ك

www.usb.ac.ir/hse .مطالعه فرماييد  
 زارتو يظهارادر سامانه خود  مرتبط با آزمايشگاه هاي تحقيقاتيو كاركنان  ياندانشجو يهاست كل الزم .5
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 سپ نموده و رپرا خود اظهاري سالمت فرم يكبار هر سه روز  وظفندتمامي دانشجويان، اساتيد و كاركنان م .6
رم در بررسي ف مدير گروه موظف است ضمن .دهند يلتحوگروه و يا استاد راهنما  يراز امضا فرم را به مد

داشت كز بهصورتي كه در فرم خود اظهاري عالئم بيماري گزارش شده است مراتب را در اسرع وقت با مر
 بهداشتي اطالع نمايد. دانشگاه جهت پيگيري هاي

  باشند. زا باهدر زمان حضور دانشجويان، تهويه آزمايشگاه هاي تحقيقاتي بايد روشن و درب ها و پنجره  .7
منوع م يقاتيآزمايشگاه هاي تحقدر داخل  يو استعمال مواد دخان يدني، آشاميهرگونه مواد خوردن مصرف .8

 است.

 ستكش،دتي استفاده از لوازم حفاظت فردي مانند در تمامي مراحل حضور در آزمايشگاه هاي تحقيقا .9
 وري مي باشد.... ضر روپوش و

و  دوو الزاما ور ود را با خود در آزمايشگاه همراه داشته باشند،دانشجويان موظفند همواره تلفن همراه خ .10
 خروج خود از آزمايشگاه را به استاد راهنماي خود اطالع دهند.

داشتي ضمن رعايت دستورات بهبه سرعت بايست مي انجام آزمايش در صورت آلوده شدن ماسك در حين  .11
 ماسك خود را تعويض نماييد.

 يدبا ودروود به خاز اتمام كار و قبل از ور سآن پ يرو نظا يخدمات يشگاهي،ماكاركنان آزدانشجويان  كليه .12
 ويضتع تكندر رخد را نشبايمحل كار خود را كه شامل لباس كار، كفش كار، كاله م يحفاظت فرد يلاوس

 .يندخود را با آب و صابون بشو ينموده و دستها

 ماتيخد اييروهن يهو كل يردورت پذص يار پدالد بدر يهاطلدر س يبهداش يوهبه ش يدماندها باپس دفع .13
 يها يسهك در پسماند يجمع آور يمالحظات بهداشت يتمام يتو دفع پسماند با رعا يآور نسبت به جمع

  .ينداقدام نما يفتدر آخر هر ش درز و نشت محكم بدون يكيپالست
نماييد.  حاصل ز بهداشت تماسدر صورت بروز هر گونه عالئم بيماري و يا هرگونه سوال با كارشناسان مرك .14
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