
 

 

 

مات پیشگیری و مق   بله با کروان اگزارش اهم اقدا
 
 

 شرکت آب منطقه ای آرذبایجان شرقی ستاد پیشگیری از وریوس کروان رد
 1399بهار 



 

 

 پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقیاهم اقدامات           

 

 خالصه شرح اهم فعالیت یا اقدامات ردیف

  تشکیل ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در شرکت 1

  تب سنجی و تست روزانه کلیه همکاران و مراجعه کنندگان به شرکت  2

  شیفت بندی همکاران با ظرفیت حداکثر یک سوم پرسنل  و اجرای دور کاری  3

  ضدعفونی کلیه سطوح)عرصه و اعیانی( در سطح شرکت  4

  برچیدن کلیه دستگاه های انگشت زنی ورود و خروج پرسنل و رفع الزام ثبت اثر انگشت  5

  و ادارات تابعه در کلیه شهرستان هاالزام به ضدعفونی روزانه کلیه ساختمان های اداری  امور  6

  نصب مایع ضد عفونی کننده در راهروهای اصلی شرکت 7

  نفر در آسانسورها و نصب دستمال کاغذی در آسانسورها 2ممنوعیت استفاده بیش از  8

 سه نوبت تحویل ماسک ضد عفونی کلیه خودروها و تحویل ماسک و مایع ضد عفونی کننده به راننده ها 9

  حذف کلیه ماموریت های غیر ضروری 10

  ممنوعیت مراجعات همکاران ادارات شهرستانی به ستاد)تبریز( مگر در موارد استثنایی و ضروری 11

  تعطیلی غذا خوری شرکت به صورت موقت 12

  لغو جلسات غیر ضروری تا حد امکان 13

  ممنوعیت استفاده از استکانهای عمومی و اجبار به استفاده از لیوان شخصی یا یکبار مصرف تعطیلی آبدارخانه ها و فقط تحویل آب جوش به همکاران و 14

  تعطیلی کلیه مهمانسراهای شرکت  و عدم پذیرش مهمان تا اطالع ثانوی 15

  تعطیلی کانون بازنشستگان شرکت و درخواست از همکاران بازنشسته به جهت عدم مراجعه به اداره 16



 

 

 اهم اقدامات پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی         

 
 خالصه شرح اهم فعالیت یا اقدامات ردیف

  ابالغ مرخصی استعالجی به همکاران دارای بیماری زمینه ای و تاکید به عدم حضور آنها در سطح شرکت 17

   (اول)نوبت       توزیع پک بهداشتی بین همکاران  18
 ماده ضدعفونی کننده 

 )نوبت دوم(  توزیع پک بهداشتی بین همکاران خدماتی آبدارچی ، نامه رسان و ... 19
 ماسک معمولی و دستکش -ماسک فیلتر دار 

 (سوم)نوبت                      توزیع پک بهداشتی 20
کننده،دستمال کاغذی بین ژل ضدعفونی 

 کلیه همکاران

  (چهارم)نوبت  برای ادارات تابعه در سطح شهرستانها            توزیع پک بهداشتی 21

  (پنجم)نوبت توزیع دستکش و ماسک بین هماران ستادی                               22

  مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون اداریممانعت از انجام مکاتبات بصورت فیزیکی و انجام کلیه  23

  فراهم نمودن زیرساخت های الزم جهت انجام دورکاری پرسنل و تسهیل مرخصی برای همکاران 24

  ابالغ به واحدهای خدمات رسان به منظور ضرورت تعیین پرسنل جانشین جهت استمرار خدمات تامین آب درصورت بروز بیماری در پرسنل اصلی 25

  اطالع رسانی مستمرکلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی  یا استانی پشگیری از کرونا به تمامی پرسنل 26

  ابالغ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به کلیه پیمانکاران طرحهای عمرانی شرکت جهت  27

  سد و تصفیه خانه نهند جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانهابالغ به پیمانکاران بهره بردار خطوط آبرسانی زرینه رود به تبریز و  28

 HSEافند غیرعامل و پد،  تهیه و تنظیم: گروه مدرییت بحران


