
 روسیاز کرونا و یریشگیپ ینکات آموزش

 (19)دستورالعمل شمارهبرای کارکنان بانک ها  
 

 .کنند تیرعا کارکنان بانک ها بایدکه  ینکات

 

 مراجعه پزشک به و دیبمان منزل در رهیغ و ینیب زشیآبر و تب و سرفه میعال از کیهر داشتن صورت در .1

 .دیینما

 سرکوب یداروها مصرف و یویر یها یماریب ابت،ید مانند یا نهیزم یها یماریب داشتن صورت در .2

 .دیبمان منزل در و گرفته یمرخص یمنیا ستمیس کننده

 .دیده شستشو گرید یضدعفون مواد ای صابون و آب با را خود یها دست بار کی منزل از خروج از قبل .3

 و یاضاف یخودکارها و دیسررس و حیتسب و انگشتر و یگوش و فیک مانند یضرور ریغ یشخص لیوسا .4

 .دینبر بانک به خود با را رهیغ و یاضاف یدهایکل دسته

 همراه به  ماسک و دستکش و درصد 70 الکل یحاو کننده یضدعفون محلول که دیباش داشته نانیاطم .5

 .دیباش داشته

 یبرا یمتصد نفر کی توسط تواند یم کار نیا. دینکن استفاده ابیغ و حضور یبرا انگشت ثبت ستمیس از .6

 .شود ثبت و انجام یدفتر در همه

 که بانک یعموم طیمح از دور ییفضا در را خود یاضاف لهیوس هرگونه ای لباس بانک به ورود محض  به .7

 لیاتومب در ای و. دیده قرار شود مخلوط همکاران گرید لیوسا با نکهیا بدون است شده یضدعفون قبال

 .دیبگذار خود

 .شود یضدعفون حتما بعد روز یبرا مذکور یاختصاص طیمح کار انیپا از پس .8

 ماسک به زدن دست از و دینک استفاده التکس دستکش و ماسک از بانک در حضور تمد طول در حتما .9

 .دییامن یدار خود شدته ب

 .ردیگ انجام نفر کی توسط یبانک اتیعمل هیکل رددگ یسع .10

 . دیکن تیرعا را گرانید از یمتر میون کی فاصله حال همه در .11
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 .ردیگ انجام حتما انیمشتر و کارکنان یبرا دستان کردن یضدعفون بانک یورود در .12

 .گردد نصب کننده یضدعفون محلول کی یبانک شهیگ هر کنار در .13

 (دستکش داشتن صورت در یحت).  دیینما یضدعفون را خود یها دست یبانک اقدام هر از بعد و قبل .14

 کامل صبحانه منزل در حایترج و کرده یداردخو هارن و  صبحانه خوردن از بانک طیمح در امکان حد تا .15

 .دیبخور

 .شود استفاده دنینوش و خوردن یبرا مصرف بار کی لیوسا از .16

 . دیکن حاصل نانیاطم بانک آبدارخانه مکرر کردن یعفون ضد از .17

 یگآلود از کارکنان و خود محافظت موارد هیکل  دیبا دستکش و ماسک از استفاده ضمن آبدارخانه یمتصد .18

 .ندیبب آموزش را کرونا روسیو به

 فرم  خود یبانک یمتصد ازین به بسته و شود یآور جمع عموم دسترس در طیمح از یبانک یها فرم تمام .19

 . کنند لیتکم را مربوطه یها

 یضدعفون را خود یها دست کننده یضدعفون مواد با دیبا انگشت اثر ای امضاء هرگونه یبرا انیمشتر .20

 .کنند

 در. ندینما استفاده یشخص خودکار از مراجعان و شود یآور جمع ها خوانشیپ یرو یخودکارها تمام.  .21

 خودکار سپس و کنن استفاده گذارند یم ارشانیاخت در مربوطه انیمتصد که یخودکار از لزوم صورت

 .گردد یضدعفون

 تا بماند باز کار ساعات مدت تمام در بانک یورود در دهد یم اجازه طیشرا که یدرصورت امکان حد تا  .22

 .نشود بسته و باز افراد توسط مدام

 .شود گرفته درنظر کارمندان با یمتر مین و ی یک فاصله با یصندل انیمشتر یبرا ها بانک طیمح در .23

 خودپرداز یها دستگاه قیطر از ای لیموبا یها کشنیاپل قیطر از توانند یم انیمشتر که یبانک امور از یبرخ .24

 . شود محدود االمکان یحت دهند انجام

 .دینکن لمس خود دست با را خود دهان و ینیب و ها چشم و صورت کار ساعات مدت طول در هرگز  .25
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 .دینکن لمس را آن هرگز ها دست با و دیکن استفاده آن پدال از آشغال سطل درب کردن بسته و باز یبرا  .26

 خوان شیپ و بانک کف مانند شوند یضدعفون مکررا ، روز هر بانک استفاده پر یفضاها و سطوح تمام .27

 .رهیغ و بانک عابر سطوح و ها یصندل و ها تلفن و ها رهیدستگ و ها

 .دیآ بعمل اجتناب رهیغ و ینیریش و ییغذا مواد پخش و انیمشتر یبرا ییرایپذ هرگونه از .28

 دربسته سطل را خود  یها ماسک و یها دستکش بانک از خروج از قبل کار انیپا در کارمندان تمام  .29

 .دهند شستشو صابون و آب با را خود یها دست و ندازندیب

 در انیمشتر از و گردد استفاده یکیپالست کاور کی از حایترج یمشتر به اسکناس پرداخت صورت در .30

 . ندینما یضدعفون الکل یاسپر با را یافتیدر یها پول گردد خواست

 یها اسکناس ای و نو یها اسکناس از تا دیکن دقت خودپرداز دستگاه در اسکناس یبارگذار  از قبل .31

 . دیآ عمله ب استفاده درصد 70 الکل یاسپر با شده یضدعفون

 در مختلف سطوح کردن یضدعفون به صرفا و متوقف را ییرایپذ یها تیفعال هیکل یخدمات یروهاین .32

 ای تکسیوا وانیل کی)  میسد تیپوکلریه ای و درصد 70 الکل از استفاده با کارکنان و انیمشتر با تماس

 . ندینما( آب وانیل 9 و کننده دیسف

 ای تکسیوا وانیل کی)  میسد تیپوکلریه ای و درصد 70 الکل با مکررا استفاده مورد مشترک لیوسا هیکل .33

 .گردد یعفونضد (آب وانیل 9 و کننده دیسف


