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مشدادد  کدردیک کدر در یاریدار 19-در جریان پاندمی ویروس کوویدد•

شدارکت کر شدام  م)دیشرن یک سیسرک ییمنی و سالمت کار قدررمند 

و دمکدددارع مدندددادیر دو دددت ددددا، کارگرمایدددان، کدددار رین،  ویمددد  

یجرییی سالمت  مومی و کلیر مقامات در سطوح ملی و محلی مدی 

، جهددت حظا ددت یی محددیط ددداع کددارع و یددیانت یی ییمنددی و (باشددد

.سالمت کار رین بسیار حیاری یست



در جریددددان بحددددا و  ظرمددددان ددددداع •

یجرما ی یثرباش، دو ت دا و آحداد 

ر جامدددر بددر شددکلی گدارنددر، در کلیدد

منددی مریحد  گرآیندد ریدمیک  یدرع یی

.و سالمت کار مشارکت دیشرر یند



ط مهک یست کر در روند روسدر و بداینررع بدر اد•

مشی داع ییمنی و سدالمت کدار و ردارروا دداع 

در . مقرریری، ردا ش دداع جدیددع ری کشدو نمدود

ادط ویقع  ظرمان داع یجرما ی ندر رنهدا در رقویدت

مشدی دددا و یسددرریریع ددداع ییمنددی و سددالمت کددار 

یجداد دمکارع می کنند، بلکر ضرورع یست را با ی

ی ردهدددد، مسدددیر یسدددرقریر یدددک سیسدددرک یثدددرباش ر

.دمویر نمود



وجددود یددک گردنددی ییمنددی و سددالمت •

کدددار قدددوع در محدددیط کدددار یدددک حددد  

دمرددددانی در دسددددت یدددداگرن بددددر محددددیط 

کددارع ییمددن و سددا ک یسددت کددر روسدددط 

مددددددیریت و شددددداذلین یریشدددددر یرع و 

.یررقاء دید  می شود



ع یک گردنی ییمنی و سالمت کار قدو•

بددر یسدداس مشددارکت دمرددانی سدداارر و

پردیارددر مددی شددود کددر بددر ویسددطر آن، 

مشدددارکت کلیدددر سدددطوح سدددایمانی بدددر 

شدددک  مدندددادیرع بدددر من دددور رقویدددت 

ییمنددی و سددالمت در محددیط کددار جلددا 

.می شود



نی یک محیط کارع با یک گردنی ییم•

و سددالمت کددار قددوع، شدداذلین یحسدداس

ریحری در قبا  ریسدک ددا یدا اطدریت

ییمندی و سدالمت کدار دیرندد و مددیریت

بددا دمکددارع گدارنددر شدداذلین، دمددویر  

سدددی در یدداگرن ریدکاردددایی مناسددا،

.یثرباش و پایدیر می باشد



دمرنانکر کر دمر ما یمروی  با بحدرین •

ددداع بهدیشددری در دنیددا و ریسددک ددداع 

ر ییمندی و سددالمت کدار بددر طدور پیوسددر

سدت دست و پنجر نرک می کنیک، مدی بای

دمددر سددطوح در سدداارن یددک گردنددی 

.ندییمنی و سالمت کار قوع کوشا باش


