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نظافت وضدعفونی روزانه مجتمع



KHDAآماده سازي استانداردهاي فاصله اجتماعی طبق دستورات 



یآماده سازي سرویس هاي بهداشتی وتهیه پوسترهاي بهداشت



DHAو KHDAآماده سازي اتاق ایزوله طبق دستورات 



–ضدعفونی–نظافت –فاصله اجتماعی (آماده سازي کالس ها
)قرار دادن محلولهاي ضدعفونی در هر کالس



کنترل –آب مجتمع–کپسولهاي آتشنشانی (کنترل ایمنی مدرسه 
)قراردادهاي مربوط به کلینیک مجتمع



نمازخانه با رعایت KHDAطبق دستورات (آماده سازي نمازخانه مجتمع
ی متر وهمچنین سجاده وجانماز شخصی قابل استفاده م1فاصله اجتماعی 

.)باشد



KHDAو  DHAآماده سازي استانداردهاي درخواستی از طرف 



دوربین حرارتی جهت اندازه گیري دماي بدن(آماده سازي درب ورودي 
کنترل دستگاه ضدعفونی جهت–افرادي که وارد مدرسه میشوند 

زان ضدعفونی دستها وهمچنین کفش هاي مراجعه کنندگان ودانش آمو
وهمکاران



ابخانه و تهیه جدولهاي برنامه ریزي نظافت، ضدعفونی،کالسها،کت
.سرویسهاي بهداشتی



موزان ارتباط با خانواده ها جهت تشویق وپیشنهاد به واکسن زدن دانش آ
ادآور همچنین تشویق همکاران به تزریق واکسن ی. قبل از شروع مدارس

)Booster(
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