
له با ویروس کرونااقدامات پیشگیرانه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه جهت پیشگیری و مقاب

تایمنی و محیط زیس, واحد بهداشت 

98اسفند 



تشکیل جلسه ستاد مبارزه با کرونا با حضور مدیران ارشد شرکت



پرسنل (ماسک و دستکش )تدوین و ابالغ ماتریس توزیع اقالم بهداشتی 
شرکت



پرسنل برق و تاسیساتبرای آموزش مرتبط با کرونابرگزاری 



شهرک و تشکیل تیم ضد عفونی شهرکبرای پرسنل آموزش برگزاری 



آموزش نفرات در خصوص نحوه استفاده از محلول های ضدعفونی کننده و تجهیزات ضدعفونی



ضد عفونی روزانه  آشپزخانه های شرکت پاریز پیشرو



و توزیع پمفلت آموزشی کروناتدوین 



توزیع پمفلت های وزارت بهداشت



شستشوی دست برای رستوران هاتهیه و توزیع ژل 



تنفرات در محل توزیع بسته رفاهی پرسنل شرکو تب سنجی خرید دماسنج لیزری و ارزیابی 



نظارت بر توزیع بهداشتی بسته رفاهی نوروزی پرسنل شرکت



گل گهرکلیه اماکن مجتمع تهیه و نصب دست دادن ممنوع در 



سطوح بین دفاتر و پرسنل شرکتضدعفونی کننده تهیه و توزیع اسپری 



های دفاترمیزبان پرسنل خدمات و با موضوع اقدامات پیشگیرانه ابتال به کرونا برای  TBMبرگزاری 



نصب اطالعیه های کرونا درب ورودی آبدارخانه ها



ضد عفونی خودروهای شرکت پاریز پیشرو



ضد عفونی دفاتر اداری شرکت پاریز پیشرو



ضد عفونی اتاق شیفت استراحت تاسیسات و فضا سبز 



ضد عفونی خودرو های حمل بسته های رفاهی 



تهیه اسپری ضد عفونی جیبی برای پرسنل 



ضد عفونی تمامی اماکن مجتمع گل گهر



اطالع رسانی روش های پیشگیری از ابتال به کرونا از طریق اتوماسیون شرکت



نصب بنر در ساختمان مدیرعامل شرکت رکتشبنر در ورودی دفاتر منابع انسانی نصب 



نصب بنر جنب کارگاه تاسیسات شرکت نصب بنر در دفتر مرکزی شرکت



ای نصب بنر جنب محل توزیع بیرون بر غذ
نفرات شیفت نصب بنر در اتاق کنفرانس شرکت



روی سیستم های دفاتر اداری« دست دادن ممنوع»نصب بروشورهای 



ضدعفونی روزانه بانک سپه مجتمع



(ع ) امام علی داوران ورزشگاه اتاق ضدعفونی رختکن و 



ضدعفونی روزانه اماکن مجموعه ورزشی گل گهر



ضدعفونی روزانه آزمایشگاه های مجتمع گل گهر



ضدعفونی روزانه کانکس های اپراتوران باسکول ها



45آبدارخانه های ساختمان , سرویس های بهداشتی , راهروها , ضدعفونی روزانه کلیه دفاتر 



ضدعفونی روزانه کلیه آبدارخانه هاو سرویس های بهداشتی ساختمانهای مجتمع گل گهر



ضدعفونی روزانه ساختمان و آمبوالنس های اورژانس گل گهر



ضدعفونی روزانه مسجد بالل گل گهر



ضدعفونی روزانه دفاتر اداری شرکت



ضدعفونی روزانه رختکن پرسنل برق و تاسیسات



ضدعفونی روزانه کانکس های کارگری شرکت



تهیه و توزیع پک های بهداشتی برای پرسنل باسکول بندرعباس



منطقه گل گهر در راستای اقدامات پیشگیرانه و کنترولی کروناHSEشرکت در جلسه مدیران 



پیگیری خروج ماشین های حمل زباله از مجتمع به سمت سایت شهرداری•

پیگیری تهیه بنرهای آموزشی کرونا•

پیگیری تهیه دستکش و ماسک برای پرسنل خدمات و میزبان دفاتر و رستوران ها•

مربوطهلغو ثبت انگشت ورود و خروج و تایید کارکرد توسط مدیریت های •

تعطیلی پذیرش مهمانسرای شرکت و ترخیص کارکنان خانم•

, ع کلیه اماکن مجتماز محیط و حرفه ای بازرسی و سرکشی مداوم و روزانه بازرسان بهداشت •
دفتر مرکزی شرکت, مجموعه ورزشی , شهرک 

اداریدرصدی نیروهای ستادی و 50کاهش •

سایر اقدامات



,  وی کلی, قلبی عروقی , بیماری های تنفس )ترخیص نیروهای دارای بیماری های زمینه ای •
و بیماری های خاص و بانوان( دیابت 

تهیه پک بهداشتی برای پرسنل باسکول ها بندر عباس•
تهیه اسپری ضد عفونی کننده برای پرسنل باسکول•
عفونی  اماکن مجتمع گل گهر و پاریز پیشروتشکیل تیم ضد عفونی برای ضد •
لغو ماموریت های خارج از استان•
تعطیلی ابدارخانه ها و عدم سرو میوه و شیرینی در سطح شرکت•
توزیع گستره لوازم حفاظت فردی اعم از ماسک دستکش و مواد ضد عفونی دست بین•

پرسنل با مواجه باال
ممانعت از ورود نیرو های جدیداالستخدام به سایت•
سال در سایت6عدم حضور پرسنل خانم دارای فرزند کمتر از •



لغو کلیه دوره ها آموزشی ، سمینارها و همایش ها•
لغو شرکت در نمایشگاه ها و کارگاه های کشور•
جمع اوری کلیه لیوان هاو لوازم مشترک مصرفی در دفاتر و جایگزینی با لیوان و اقالم•

یک بار مصرف
تشکیل تیم ضد عفونی برای ضد عفونی  اماکن مجتمع گل گهر و پاریز پیشرو•
لغو کلیه مسا بقات و رویداد های ورزشی•
اطالع رسانی و آگاهی بخشی روزانه به صورت چاپ بنر، تراکت و آموزش های چهره به•

چهره
لیهتعطیلی رستوران ها و توزیع غذای بیرون بر صرفا بر ای نیروهای شیفتی با رعایت ک•

نکات بهداشتی اعم از حفاظت بهداشت غذایی و فردی و سرو در ظروف یک بار مصرف
الومینیومی



13:45–7کاهش ساعت کار پرسنل به صورت •
عدم تایید اضافه کار پرسنل عادی و روزکار•
اصالح و مدیریت ساعات شیفت پرسنل نوبت کار•
در سایت و( دستورالعمل وزارت بهداشت ) عدم حضور بانوان باردار و بیماران خاص •

اعمال دور کاری برای ایشان
الزام استفاده از ماسک در محل کار و داخل اتوبوس و سواری•

الزام گزارش و معرفی افراد مشکوک به بیماری به واحد های بهداشتی و درمانی• 
برگزاری اموزش های الزم در خصوص پیشگیری از بیماری• 
ارسال پیام و نکات بهداشتی در قالب سیستم پیام و پیامک•

ارزیابی و تب سنجی موارد درخواستی• 
کاهش جلسات غیر ضروری و برگزاری جلسات به صورت مجازی و حضوری با فاصله• 




