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ندله سازیدر کارخانجات گتوزیع دستکش التکس و محلول ضدعفونی کننده دست  بین کلیه پرسنل شاغل-1

2



حدود )ستمر رت مسطوح و نظارت بر انجام عملیات ضدعفونی و استریل کلیه واحد ها به صوکننده ساخت محلول ضدعفونی -2

(تا کنونلیتر محلول ضدعفونی کننده سطوح از ابتدای برنامه کنترل شیوع کرونا15000
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تنصب پوستر و توزیع پمفلت در نواحی مختلف سای-3
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نا در ارتباط با جلوگیری از شیوع ویروس کروTBMبرگزاری -4
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به صورت مستمر در سه شیفت کاری ( اتوبوس ها )ضدعفونی سرویس های ایاب و ذهاب -5
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به صورت روزانه( سواری ها)ضدعفونی سرویس های ایاب و ذهاب -6
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ضدعفونی وانت ها و ماشین آالت صنعتی به صورت روزانه-7
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هابمن در سرویس های ایاب و ذدور کار کردن پرسنل با بیماری های زمینه ای و رعایت فاصله گذاری ای-8

9



...(  ی و ها ،دفاتر اداراتاق کنترل ،کانکس )ضدعفونی کردن اماکن مختلف سایت -9
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کردن آشپزخانه و رستورانضدعفونی -10
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یضدعفونی کردن شیفت سرویس ها و سرویس های بهداشت-11
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(رابزار انبار تعمیرات ، انبار مرکزی، انبا)ضدعفونی کلیه انبار های موجود در سایت -12
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(کارگاه ،کارگاه پالت )ضدعفونی کارگاه تعمیرات -13
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ایتانجام تب سنجی و سنجش پارامترهای بالینی افراد قبل از ورود به س-14
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نظارت بر آماده سازی و بسته بندی غذای پرسنل شیفت-15
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ضد عفونی کردن بار ورودی به انبار-16
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(دارای حسگر)تعویض شیرآالت دستی به اتوماتیک -17
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عدد مه پاش و ارائه به شهرداری شهرستان سیرجان2طراحی و ساخت -18
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ون ریال و ارائه فوق پیشرفته به ارزش یازده میلیارد و هشتصد میلی( دستگاه تنفس مصنوعی )عدد دستگاه ونتیالتور 4خریداری -19

شهرستان سیرجان ( ع)به بیمارستان امام رضا 

سیرجان( ع)ا خریداری و تحویل اقالم بهداشتی زیر جهت ارائه به بیمارستان امام رض-20

عدد عینک محافظ چشم100* 

عدد شیلد صورت500* 

عدد ساکشن10* 

جفت کاور کفش10000* 

دست لباس محافظ بیمارستانی500*

عدد گان کاله و شلوار پزشکی1500* 

هزار جفت دستکش جراحی20بیش از * 

N95عدد ماسک 500* 



مازاد بر سهمیه ماهیانه بین تمام پرسنلFFP3توزیع ماسک تنفسی -21

(جفت 6800نزدیک به )توزیع دستکش التکس بین کلیه پرسنل موجود در سایت -22

(VT6) ضدعفونی کردن کلیه راهرو ها با مواد ضد عفونی کننده سطوح -23

ضد عفونی کردن کمپ های کارگری و شیفت سرویس ها به صورت روزانه-24

به منظور ضدعفونی کردن واحد های کاری( لیتری 20لیتری و 6لیتری ،2)عدد سم پاش 40خریداری -25

(ضدعفونی کردن واحد های تحت نظارت هنگام تعویض شیفت)
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2و 1نفر از پرسنل کارخانجات گندله سازی 48دور کار کردن تعداد -26

تهیه کارت تردد الکترونیک برای کلیه پرسنل گندله سازی-27

داشتیدر ظروف یکبار مصرف با رعایت اصول بهتعطیلی کلیه رستوران های کارخانجات گندله سازی و سرو غذای بیرون بر-28

ساعته به منظور کاهش حضور پرسنل شیفت کار در سایت12ساعته به 8تغییر شیفت های کاری از -29

داد نفرات در سرویس های ایاب و ذهابتغییر حضور پرسنل روز کار به صورت یک روز در میان به منظور کاهش تع-30
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