
به نام خداوند بخشنده مهربان



روز جهانی بهداشت حرفه ای گرامی باد( اردیبهشت9)آوریل28فرا رسیدن 

2020شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای

ایمنی و بهداشت حرفه ای می تواند جان انسان ها را نجات دهد



گزیده ی اقدامات صورت گرفته در پیشگیری از کرونا در واحد بهداشت 
حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک

 اقدامات صورت گرفته پیش از اپیدمی و با گزارش اولین موارد مشاهده
در استان19بیماری کووید 

 اقدامات صورت گرفته جهت شروع به کار مجدد صنایع پس از پایان
تعطیالت نوروزی و شروع به کار مجدد

اقدامات صورت گرفته در راستای گام دوم مقابله با کرونا



گروه هدف بهداشت حرفه ای در پیشگیری از کرونا

 (صنوف خدماتی و کارگاهی)نفر 25شاغلین کارگاههای زیر

 نفر 25شاغلین صنایع و کارخانجات باالی

کارگران ساختمانی

کارکنان ادارات

کارکنان بیمارستان ها

کارگران شهرداری

شاغلین کارگاههای روستایی

شاغلین معادن

شاغلین جایگاههای عرضه سوخت



  99/2/4بازرسی از ابتدا لغایت 2500تدوین برنامه تشدید بازرسی ها و ابالغ به بازرسان انجام

هت تهیه، تکثیر و توزیع چک لیست پایش از صنوف و صنایع در خصوص انجام اقدامات الزم در پیشگیری از کروناج
استفاده در بازرسی ها

تهیه فرم گزارش دهی اقدامات صورت گرفته در خصوص کرونا جهت جمعبندی و ارسال به استان

 الزمو توزیع اقالم آموزشی 98/ 12/ 3جلسه فوق العاده جهت رابطین سالمت ادارات در روز شنبه برگزاری



گی برنامه بازرسی از ادارات شهرستان در راستای شروع گام دوم و انجام هماهنتهیه -
99/1/30های الزم 

سازمان هایبا اداره کار،رفاه و اموراجتماعی،  جلسات آموزشی و هماهنگی برگزاری -
مردم نهاد و کارشناسان فرمانداری در راستای  جلب مشارکت و اعضای بسیج در

خدماتی صنوف بر ادارات و نظارت 
پوستر در تمامی صنایع تحت پوششپمفلت و توزیع -

مورد15:معرفی به مراجع قضایی متخلفین از اجرای ضوابط



اقدامات صورت گرفته پیش از اپیدمی و با گزارش اولین موارد مشاهده 
در استان19بیماری کووید 

تشکیل اولین جلسه هماهنگی و آموزشی جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع مورخه
98/11/14



بازرسی از صنایع و کارگاههای تحت پوشش و تکمیل چک لیست های 
مورد 2500اقدامات پیشگیری از کرونا 



تدوین برنامه کشیک و حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای در روزهای تعطیل   



روزانه  شرکت و تب سنجی 68خرید تب سنج جهت غربالگری در 
شاغل3500حداقل



نفر30000صنایع و آموزش  آموزشی در برگزاری جلسات 



حفاظتی مناسب به صورت گندزدایی سطوح و تحویل وسایل 
روزانه



گندزدایی روزانه سرویس های رفت و آمد



هره ای تغییر کاربری دستگاه ورود خروج از انگشتی به کارتی و چ
و ثبت  دستی



نصب پوستر و اطالع رسانی در گروههای مجازی و برد صنایع     



برگزاری جلسه آموزشی جهت روسای اتحادیه صنفی و هماهنگی 
در خصوص اقدامات ضروری صنوف در پیشگیری از کرونا 

98/12/10مورخه



ارگاه برگزاری جلسه فوق العاده جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع و ک
توزیع پوستر و پمفلت آموزشی98/ 12/ 4ها در روز یک شنبه 



ه بازرسی از جایگاههای عرضه سوخت و تکمیل چک لیست های مربوط
مورد103: به تعداد



جلسه هماهنگی با بازرسان اداره کار و گروههای سمن
99/1/27



نظارت بر شرکت های تخصصی طب کار



پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مقابله با کرونا در کارگاههای 
1200:تعداد شاغل آموزش دیده880:تعداد بازرسی انجام شدهروستایی  



پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مقابله با کرونا در 
کارگاههای روستایی 



پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مقابله با کرونا در کارگاههای روستایی 



و آموزش نحوه استفاده از مواد گندزدا و جلسه جهت مدیران صنایع برحسب ضرورت
نفر50همچنین ابالغ دستورالعمل های جدید به تعداد 



بازدید از ادارات شهرستان



بازدید از معادن                 



برخورد قانونی با متخلفین از اجرای ضوابط بهداشتی



برگزاری جلسه هماهنگی جهت شروع غربالگری در کارگاههای 
نفر20زیر 



نفر که فاقد تشکیالت بهداشت حرفه ای 20غربالگری شاغلین کارگاههای زیر 
تعداد شاغلین غربالگری ( شهرک صنعتی خیرآباد،شهرک شماره یک)می باشند

نفر1000:شده



حضور در تیم واکنش سریع واحد بیماریها و همچنین صنایع دارای 
مورد مشکوک



بازدید از محل اجرای پروژه های ساختمانی



برگزاری جلسه آموزشی جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای و ابالغ گام دوم 
99/1/26مقابله با کرونا  



جمعبندی و ارسال گزارشات هفتگی به مراجع ذیربط

ارسال فرم گزارش اقدامات صنایع در پیشگیری از ویروس کرونا

پیگیری و ارسال فرم موارد قطعی مبتال و گزارش واکنش سریع به استان

تهیه و ارسال لیست شروع به کار صنایع

تهیه و ارسال آمار ثبت خودمراقبتی شاغلین

اقدامات صورت گرفته جهت کشاورزان و مشاغل روستایی

گزارش اقدامات صورت گرفته جهت شاغلین پسماند



بازرسی و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مقابله با کرونا در 
شاغلین پسماند



بازدید از  بیمارستان های تحت پوشش و بررسی اقدامات صورت گرفته 
مورد7



دریافت )نظارت بر ثبت روزانه خود اظهاری شاغلین در سامانه وزارت بهداشت 
(اسکرین شات ثبت نام از کارگاهها



راه اندازی دو کانال ارتباطی جهت بارگزاری دستورالعمل های مربوطه

ت کانال کار شایسته ،کار سالم  با گروه هدف کارشناسان بهداش-1
عضو173حرفه ای صنایع با 

عضو244کانال کارو سالمت  با گروه هدف مدیران و کارفرمایان -2



تبدیل فایل های دریافتی از مرکز سالمت محیط کار از  پی دی اف به ورد 
(کارشایسته)و (کاروسالمت)جهت دستری آسان و بارگذاری در کانال 



نصب آدرس کانال اطالع رسانی در برد مراکز خدمات جامع سالمت 
روستایی



برگ نامه و دستورالعمل به 700ارسال از طریق پست و فکس بیش از 
صنایع


