از دستورات پزشکی نباید تخطی کرد

جلوگیری از شیوع
این بیماری «حسنه»
و کمک به شیوع
این بیماری «سیئه»
است.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

اقدامات اجرایی شهرداری کمیجان در حوزه پیشگیری  ،آمادگی و مقابله با شیوع ویروس کرونا

کارگران شهرداری مدافعان نامرئی سالمت؛
سایه سیاه کرونا بر سر کارگران شهرداری

اهم اقدامات صورت پذیرفته :
)1ضد عفونی  ،نظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی  ،مبلمان شهری  ،ست های ورزشی  ،لوازم بازی کودکان  ،سطل های زباله ،
کشتارگاه ،غسالخانه ها  ،تابلوهای شهری  ،معابر  ،ماشین آالت  ،نمازخانه ها  ،مصالی نماز جمعه ،جایگاه  cngو ....به صورت مستمر
)2ضد عفونی سطح شهر به صورت روزانه و در ساعات پایانی شب با استفاده از مواد استاندارد و مورد تأیید وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی
)3تشکیل تیم عملیاتی در شهرداری بمنظور مدیریت بحران در خصوص ویروس کرونا
)4چاپ و نصب بنر اطالع رسانی در مورد مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا در سطح شهر
)5اطالع رسانی در خصوص کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با توزیع بروشورهای آموزشی و نصب در تابلوی اعالنات و فضای
مجازی
)6استفاده از سطل زباله درب دار در سرویس های بهداشتی
)7مجهز نمودن پرسنل خدماتی به لباس کار  ،دستکش  ،چکمه  ،ماسک فیلتر دار و محلول پراکسید هیدروژن
)8برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل  ،قصابان  ،و کارگران خدماتی جهت کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا
)9تهیه دستورالعمل و چک لیست پایش جهت ضدعفونی و رعایت نکات بهداشتی مقابله با ویروس کرونا مطابق دستورالعمل وزارت
بهداشت و نصب در اماکن عمومی
)10تهیه ماسک  ،دستکش و محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست به پرسنل شهرداری
)11شارژ مایع دستشویی و دستمال کاغذی در سرویس های بهداشتی به صورت مستمر
)12تقدیر از کادر درمانی بیمارستان امام علی(ع)
)13پیگیری جهت کنترل عبور و مرور در ورودی های شهر
)14ضد عفونی ادارات با محلول پراکسید هیدروژن (کالنتری  ،دادگستری  ،جهاد کشاورزی  ،برق ،راه و ترابری )
)15تعویق توزیع عوارض سالیانه زباله و بهای خدمات منازل مسکونی شهرکمیجان
)16نصب بنر در کشتارگاه و توزیع مواد ضدعفونی و لوازم بهداشتی به قصاب ها
)17پایش مرتب کارکنان و ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماریهای تنفسی
)18مکاتبه و پیگیری از طریق نمایندگان مجلس و هالل احمر و جلسه با خیرین و سپاه جهت توزیع پک های بهداشتی در بین شهروندان

در خانه
می مانیم

و در برابر کرونا همچون کوه می ایستیم

 #انسان_سالم _شهر_سالم

تا سالم
بمانیم

 #باهم_به سالمت_می رسیم
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اقدامات اجرایی شهرداری کمیجان در حوزه پیشگیری  ،آمادگی و مقابله با شیوع ویروس کرونا-شماره 2
اخطار کتبی به دستفروشان ،وانت بارهای میوه و تره بار و...مستقر در سطح شهر با همکاری پلیس راهور  10 :مورد

جلوگیری از فعالیت زباله گردها و خرید و فروش ضایعات در سطح شهر
با اخطار کتبی 5 :مورد

ممنوعیت  13فروردین

تعطیلی بازار روز

اعالم ممنوعیت حضور و تجمع در پارکها  ،بوستانهای شهری و مناطق گردشگری و تفریحی با نصب بنر و فضای مجازی

برگزاری مستمر جلسات مدیریت بحران کارکنان و مسئولین شهرستان جهت کنترل شیوع ویروس کرونا
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اقدامات اجرایی شهرداری کمیجان در حوزه مقابله با شیوع ویروس کرونا وطرح فاصله گذاری -شماره 3
در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و با هدف کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا با رویکرد کاهش تماسها  ،جایگاه تشکیل صف در
برخی صنوف پرتردد از جمله  ،سوپرمارکت ها  ،نانوایی ها  ،قنادی ها ،دفاتر خدمات کامپیوتر و ...اجرائی و مکان های حضور مشتریان عالمت گذاری شد .رعایت
حداقل فاصله مکانی مابین دو فرد در صفوف میتواند ضریب اطمینان خاطر شهروندان را افزایش دهد تا با خیال آسودهتری مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند.

کارواش سالمت
جهت ضد عفونی خودروها

ادامه عملیات ضد عفونی شهر و
توزیع پک های بهداشتی در بین شهروندان

شهروند گرامی

ضدعفونی دست و کفش های مراجعه
کنندگان قبل از ورود به شهرداری

با رها کردن هر ماسک یا دستکش در سطح شهر  ،قامت یک انسان خم خواهد شد  .بیایید با رعایت اصول بهداشتی
دردفع زباله ها  ،عالوه بر پاکیزگی شهر ،رنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم .
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گزارش اقدامات گام دوم مبارزه با کووید ( 19کرونا ویروس) -شماره4
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات محیط و کار در محیط های اداری

رعایت نکات بهداشتی مربوط به کارکنان شهرداری :
-1استفاده از سیستم حضور و غیاب تشخیص چهره
-2توزیع لوازم حفاظت شخصی ا زجمله ماسک  ،دستکش و مایع ضد عفونی کننده در بین
کارکنان
-3انجام آزمایشات و معاینات دوره دوره ای کارگران شهرداری توسط کارشناسان شبکه بهداشت
در محل شهرداری کمیجان

موارد مربوط به آموزش کارکنان :
-1آموزش کلیه مطالب آموزشی وزارت بهداشت مربوط به فاصله
گذاری و نکات مهم در پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس در گروه
مجازی کارکنان شهرداری
-2آموزش چهره به چهره کارکنان شهرداری توسط کارشناس شبکه
بهداشت
-3نصب آموزش صحیح شستن دست ها در سرویس های بهداشتی
شهرداری
-4نصب پوسترهای آموزشی و هشدار دهنده در برد اداره
-5توزیع بروشورهای آموزشی مقابله با ویروس کرونا در بین کارکنان
شهرداری
موارد مربوط به بهداشت ساختمان :
-1تهویه مناسب سالن جلسات و اتاق های کارکنان

-2حذف کلیه آب خوری ها و آب سردکن ها به صورت موقت

-3قراردادن سطل های زباله پدالی با نایلون در اتاق ها و دفع محتویات
آنها به صورت بهداشتی در پایان وقت اداری

-4قراردادن محلول ضد عفونی در محل های مشخص در اداره

-5گندزدایی منظم کلیه لوازم و تجیزات داخل محوطه و اتاق کارکنان

-6قراردادن مایع دستشویی  ،سطل های زباله پدالی و شیرآب پدالی در
سرویس های بهداشتی

رعایت نکات بهداشتی مربوط به مراجعه کنندگان:
-1کاهش موجهه چهره به چهره کارکنان و ارباب رجوع با قراردادن میز
در ورودی اتاق کارکنان و صندلی مراجعان در فواصل الزم به دور از
کارکنان
-2جلوگیری از تجمع کارکنان و مراجعه کنندگان در محل کار
-3ضد عفونی کفش و دست های مراجعه کنندگان قبل از ورود به
شهرداری
-4جلوگیری از دریافت پول نقدی و استفاده از کارت جهت پرداخت
های مراجعه کنندگان

-4موافقت با مرخصی استعالجی کارکنان در صورت بروز عالئم مشکوک به بیماری کووید 19
-5تهیه لباس های مخصوص جهت کارگران خدمات شهری و وسایل حفاظت فردی
-6ضد عفونی کلیه ماشین آالت به صورت مستمر
-7ثبت نام کلیه کارکنان شهرداری در سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا (غربالگری فردی و ثبت
عالئم بیماری )

