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 ندارد

 مه تعالیبس  

 )کلیه استان ها( مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

 ( در كارگاه هاي ساختمانيHSEضرورت رعايت اصول بهداشتي) موضوع:

 ،با سالم و احترام

هاي كارگاهسائل بهداشتي در و اهمیت رعايت م )كرونا( 91كويید  پیدمي ويروسسیر صعودي اپیش بیني با توجه به  

 الزم است مجريان پروژه ها و پیمانکاران كارگاه هاي ساختماني نسبت به رعايت و كاربست الزاماتساختماني سراسر كشور 

HSE  هاي آموزشنکات مرتبط با حوزه سالمت كه طي يک سال گذشته در دوره هاي بخصوصHSE   صدور، تمديد جهت

 9فصل  نکات مندرج در به ويژهشده است، داده  آموزش "اجرا  "در صالحیت  اشتغال به كار مهندسيهاي و ارتقاء پروانه

 ها،ي)باكتر کيولوژیو كنترل خطرات ب يابيارز ،يریشگی( با موضوع پHSE) ستيز طیو مح يمنيسالمت، ا يكتاب مبان

 طيشرا تيريبا موضوع مد HSE ياجرا يهاکیها و تکنكتاب روشموارد مذكور در نیو ...( و همچن هاروسيها، وقارچ

، حسن  استان با هماهنگي مراكز بهداشتينظام مهندسي ساختمان  سازمان و اهتمام و اقدام الزم را معمول و بحران، ياضطرار

. بديهي است نظارت عالیه بر اجراي اين موارد بر عهده اداره كل راه وشهرسازي استان است. نماينداجراي آن را پیگیري 

اهتمام الزم را  در محل ساختمان هاي تحت پوشش مذكوركل نیز نسبت به كاربست موارد اداره آن انتظار مي رود  همچنین

 .به عمل آورندمعمول 

 د:گردمورد نظر به شرح زير يادآوري ميو در عین حال موثرترين نکات  پاره اي از عمومي ترين، ساده تريندر اين راستا 

 صحیح اجراي بر نظارت هاي ساختماني وكارگاه محل در تنفسي هايبیماري با مقابله محیطي كنترل راهنماي نصب  -9

 توسط كاركنان آن

 هاي ساختمانيكارگاهمحل  در كافي تعداد به تنفسي هايبیماري انتقال از پیشگیري آموزشي تابلوهاي صبن -2

هاي سرويس محل در كافي تعداد به تنفسي هايبیماري انتقال از پیشگیري براي هادست شستن دستورالعمل نصب  -3

 هاي اسکان كارگري و ...هاي ساختماني، كمپ، كارگاهبهداشتي

 محل  در كافي مقدار به نظافت تجهیزات و امکانات گندزدا، شوينده، مواد وجود  -4

  بهداشتي هايسرويس مستمر گندزدايي و نظافت شستشو،  -5

 بهداشتي هايسرويس در مناسب تهويه سیستم و هواكش از استفاده  -6
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 تنفسي هايبیماري به مشکوك و بیمار كاركنان فعالیت ادامه از ممانعت -7

 هنگام در كار لباس و چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده -8

 نظافت

كف  مانند سطوح ساير و مستمر صورت به بهداشتي هايسرويس و هانرده، پله در، هايدستگیره گندزدايي و نظافت -1

 به صورت روزانه ...ها، كمپ ها و سالن راهروها، ها،اتاق

 ساير پرسنل ها ودر كارگاه مقیم فرد هر براي بهداشتي استفاده مورد لوازم كلیه بودن مجزا  -91

 جانبي هايمحل يا و آشپزخانه هايقسمت كلیه مستمر داييگندز و شستشو  -99

 هاي بهداشتيكشي صابون مايع و يا حداقل ظرف همراه با مايع دستشوئي در محل سرويسوجود سیستم لوله  -92

 و كردن سرفه يا عطسه رعايت نکات بهداشتي به هنگام و بهداشتي مسايل دلیل به يکديگر با دادن دست از پرهیز  -93

 شود(مي توصیه آب به نیاز بدون الکل پايه با هايشوينده از )استفاده .صابون و آب با ها دست مرتب شستن

 هاي ساختمانيماشین آالت كارگاهخودروها و  گندزدايي و نظافت  -94

 درجه 38 باالي تب مانند پرسنل در فصلي هايسرماخوردگي شبیه عالئم هرگونه بروز صورت دركارگران  -95

مراكز  به و نموده خودداري كار ادامه از بالفاصله نفس تنگي و تنفسي عاليم ساير و درد گلو و سرفه سلسیوس،

 دننماي مراجعه الزم هايمراقبت و درمان دوره طي جهت درماني بهداشتي

 بود خواهد پذيرامکان درماني بهداشتي مركز تائید و سالمت گواهي ارائه با فقط الذكرفوق افراد بکار شروع  -96

هر نوع استفاده از  ي،در صورت عدم دسترسو كاري  هرشیفت ه ازاءب 15 نوع از N ماسک دو در اختیار قرار دادن  -97

 ماسک موجود

 تا حد امکان  كار محیط در التکس دستکشاستفاده از   -98

 خود بیني ها وچشم بخصوص و صورتارائه آموزش هاي الزم به كاركنان براي پرهیز از لمس   -91

 تا حد امکان  همکاران از يمتر 2 فاصله رعايت  -21

 تا حد امکانمانند تلفن  مشترك ليو وسا ایاز لمس اش خودداري  -29

 ها،تلفن میزكار، رومیزي، پیشخوان،: جملهاز  درصد 71 الکل با كار محل پرتماس سطوح تمامضد عفوني كردن   -22

 بصورت روزانه و در چندين نوبت درها هايدستگیره و تبلت كیبورد،

 در محل كارگاه  مناسب تهويهاطمینان وجود   -23

 كارگاه  محل در ازدحام شرايط ايجاد ازممانعت   -24

  دست مکررشستشوي   -25
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 و يا ظروف يک بار مصرف شخصي وسايل و لیوان ازاستفاده   -26

  ابتال افراد جهت ورود به كارگاههاي ساختماني و اطمینان از عدم ثبت ورود و خروج كنترل شده به كارگاه  -27

 هاي استانداردهاي كارگري با آب گرم و شويندهكلیه لباسبه موقع شستشوي تاكید بر   -28

 هادسترسي به آب گرم در كارگاهامکان   -21

 استحمام كلیه كارگران در انتهاي شیفت كاريتاكید بر   -31

 قابل شرب بودن آب مصرفي كارگاه كنترل منابع آب بهداشتي در كارگاه و اطمینان از سالم بودن و -39

 آنهاپرونده پزشکي دستور پزشک و اي ريوي دارند مطابق هاي زمینهكارگراني كه بیماريتوجه به   -32

 هاي آلوده و تمیز كارگران به صورت مجزادر نظر گرفتن رختکن مناسب براي لباس  -33

هاي حفاظتي، كاله ها، وني كردن گوشيمانند ضدعفرعايت بهداشت فردي در استفاده از تجهیزات حفاظت فردي   -34

 عینک ها و ...

 كنترل مرتب و روزانه كارگران از لحاظ عالئم بالیني مانند تب و .... -35

 

 

 

 

 

 : رونوشت

 استحضار جهت ساختمان و مسکن محترم معاون - محمودزاده دكتر آقاي جناب

 ها استان سازمان به مقتضي دستور صدور و استحضار كشور،جهت ساختمان مهندسي نظام سازمان محترم ريیس-خرّم مهندس آقاي جناب

 الزم اقدام و آگاهي جهت مسکن معاونت حراست محترم مدير-جاللوندي مهندس آقاي جناب

 الزم اقدام و اطالع جهت ساختمان كنترل و ترويج محترم معاون-انصاري شیخ مهندس آقاي

 الزم اقدام و اطالع جهت ساختمان مهندسي نظامهاي محترم معاون-مقتدايي مهندس آقاي

 فر مانی حامد

  کنترل و ملی مقررات دفتر کل مدیر

 ساختمان
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