مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه سمنان

پروتکل بهداشتی حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی در آزمایشگاهها و کارگاهها
 -1ثبت نام در سامانه سالمت( ) salamat.gov.irو تکمیل فرم خود اظهاری بازگشت به تحصیل در سامانه
گلستان و تحویل آن به مدیر گروه /استاد راهنما/امور عمومی دانشکده و یا مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه
 -2دانشجویان و کارکنان آزمایشگاهها موظفند لوازم شخصی خودرا در کمد های اختصاصی و یا اتاق استراحت
دانشجویان تحصیالت تکمیلی گذاشته و از آوردن لوازم غیر ضروری به داخل آزمایشگاهها و کارگاهها
خودداری نمایند(.در غیر اینصورت ل وازم را در کیسه نایلونی گذاشته و در داخل آزمایشگاه و کارگاه در
فضایی که مسئولین مشخص نموده اند قرار دهند).
 -3هنگام کار در آزمایشگاه/کارگاه حتما از وسایل حفاظت فردی مانند دستکش یکبار مصرف ،ماسک استاندارد
استفاده گردد .
 -4هر دانشجو ملزم است قبل از ورود به آزمایشگاه ماسک خود را با ماسک تمیز و استریلی که به همراه دارد
تعویض نماید.
 -5از تردد دانشجویان با روپوش آزمایشگاهی در خارج از آزمایشگاه جلوگیری به عمل آید.
 -6دانشجو موظف است در ابتدای ورود به آزمایشگاه/کارگاه نسبت به شستشوی دست های خود با آب و
صابون مایع و یا ضد عفونی با محلول های برپایه الکل اقدام نماید.
 -7هر دانشجو موظف است رو پوش کار خود را در محلی مجزا و با فاصله از روپوش سایرین قرار دهد.
 -8الزم است هنگام انجام کار عملی و یا تئوری در کارگاه و آزمایشگاه فاصله افراد از یکدیگر از هر سمت 2
متر باشد .بهتر است در هر آزمایشگاه  12متری و کمتر از آن صرفا یک نفر)استاد ،کارشناس آزمایشگاه
یا دانشجو(از فضا و امکانات آزمایشگاهی استفاده نماید .ولی با این وجود با رعایت فاصله  2متری از هر
سمت می توان تعداد افراد را افزایش داد.
 -9وجود سیستم تهویه در محل کارگاه و آزمایشگاه ضروری است و هنگام فعالیت عالوه بر روشن بودن
سیستم تهویه درب ها و پنجره ها در صورت امکان باز باشند.

 -10الزم ا ست از ماژیک اختصا صی برای تخته وایت برد ا ستفاده شود ) عدم ا ستفاده دانشجویان از ماژیک
و تخته پاکن مشترک)
 -11دانشجویان موظفند هنگام کار با تجهیزات آزمایشگاهی از دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند.
 -12تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بایستی توسط یک نفر استفاده گردند در غیر این صورت با رعایت نکات
ایمنی و با نظارت مسئول آزمایشگاه سطوحی که با دست در تماس اند گندزدایی گردند .همچنین لوازم
آزمایشگاهی مانند پیپت ،پوآر و  ......و ابزار کارگاهی پس از شستشو و گندزدایی توسط افراد دیگر استفاده
گردند.
-13استفاده افراد از محل کارگاه و آزمایشگاه جهت انجام کارهای اداری ممنوع است.
 -14پس از هر نوبت استفاده افراد سطوح دارای تماس مشترک با دستمال تمیز و خشک شده و سپس
گندزدایی گردد.
 -15به همراه آوردن افراد دیگر) دانشجویان ،دوستان یا خویشاوندان (اکیدا ممنوع و از ورود آنها جلوگیری
شود.
 -16مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در محل آزمایشگاه/کارگاه ممنوع است.
 -17دانشجو موظف است در صورت بروز عالئم کرونا) و یا حتی بیماری های دارای عالئم مشابه بیماری Covid
 19در یکی از اعضای خانواده و یا افرادی که با خانواده معاشرت و رفت و آمد داشته اند ،ازحضور در
آزمایشگاه و دانشگاه اکیدا خودداری نموده و عدم حضور خود را در اسرع زمان به اطالع استاد راهنما /
مدیر گروه و یا مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه برساند.
 -18ظروف حاوی مواد ضدعفونی به تعداد مناسب در محل آزمایشگاه/کارگاه وجود داشته باشد.
 -19درب ها و پنجره ها وسطوح دارای تماس مشترک پس از اتمام کار هر دانشجو بایستی مجددا ضدعفونی
شوند.
 -20یخچال و فریزرهای مورد استفاده به طور مداوم ضدعفونی شوند.
 -21دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی در سطل های درب دار پدالی صورت پذیرد.

