
 

 

 پروتکل مربوط به خوابگاه دانشجویی دانشکده پرستاری الرستان        

 به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس                             

 

 مفاد پروتکل

 اماکن  این از استلااه  بکا  میباشتد  عمومی و مشتلک  فضتاها  از استلااه  مستلزم  خوابگاهی زندگی اینکه به توجه با

  امکان هم باز تدابیک این تما  با چند هک. بکاهد  ککونا بیمار  پیشتتگیک  روند از  تا استت  شتتد  اندیشتتید  تدابیک 

 .اس  زیاه بسیار ها  مشلک مکان این هرهگی لوآ

 خوابگا  عمومی اماکن و راهکوها هر ضکور  غیک تکهه عد  .1

 باشد.المامی می عمومیها  اسلااه  از ماسک و هسلکش هر تمامی مکان. 2

 .باشدمی ممنوع  تزویمیون ورزش  اتاق از اسلااه . 3

 .باشدمی ممنوع  هانشجویی تجمعات و هاجشن و هامکاسم بکگمار . 4

 موز  واره فضا  خوابگا  شوه.آوجه نباید با روپوش کار. هانشجو به هیچ5

ها  خوابگا   باید مناست  با استلاندارهها   همچنین با ناظمهگذار  بین هانشتجویان با یکدیگک و . بکخوره و فاصتزه6

 گاله شد  باشد.

 

 مکان های عمومی .1

 کتابخانه 1-1

  یکدیگک از فاصزه رعای  با مطالعه سالن ها صندلی و میم ساز  جدا. 1

 مطالعه سالن هر حضور بکا  هسلکش و ماسک از اسلااه . 2

 

 آشپزخانه 2-1

 ضکور  اس . هنگا  حضور هر آشپمخانه بکا  پخ  غذا و شسلن ظکوف اجلماعی فاصزه رعای  .1

 و ... عد  اسلااه  از وسایل مشلک  مانند کلک   اسکاج  ظکوف پخ  غذا .2

 به شدت پکهیم شوه. از تجمع ظکوف شسله نشد  رو  سینک آشپمخانه .3



 اکیم  نماید.شپمخانه را پآهک هانشجو موظف اس  پس از شسلشو  ظکوف خوه سینک و سبد  .4

 ها را از آشپمخانه به اتاق شخصی خوه منلقل کند.پس از شسلشو  ظکوف  بالفاصزه آن .5

 

 بهداشتی سرویس  3-1

 .بهداشلی سکویس از اسلااه  جه  اجلماعی فاصزه ایجاه .1

 .. عد  حضور همممان هانشجویان هر محل سکویس بهداشلی2

 .هار هر هک سکویس به طور جداگانهاسلااه  از سطل هرباشلی از جمزه . رعای  مواره بهد3

 هر کف سکویس بهداشلی و راهکو.ها ها و پکهیم از انداخلن آن. هفع صحیح زباله4

 

 حمام 4-1

جا به لیف  لباس و ستایک لواز  شتخصتی را هر حما  و محین آنبه هیچ وجه وستایل حما  از جمزه حوله   .1

 جا  نگذارند.

 غیکبهداشلی هر کف و محین بیکون از حما . جا  گذاشلن هک نوع زبالهپکهیم از به  .2

 ککهن لباس اسلااه  نکنند.پهن هانشجویان سعی کنند از بند رخ  مشلک  بکا   .3

 .باشدمینبه هیچ وجه بهداشلی هر این شکاین اسلااه  از لباسشویی مشلک   .4

 لباستش  مشلک  بکا  شسلشو  عد  اسلااه  از  .5

 

 نمازخانه 5-1

 پذیکه. صورت با کملکین تعداه افکاه وحاظ شوه  اجلماعی فاصزه نماز بکگمار  جه  .1

 باشد.اسلااه  از لواز  شخصی مثل مهک و سجاه  المامی می .2

 


