ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﻗﺑل از ﻣﻼﻗﺎت در) ( RSDرﯾﻔﯾوﺟﯽ ﺳﭘورت

















ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﯾد در ﻣﻼﻗﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧد .اﮔر دﻻﯾل اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد) .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل ﺑرای ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ( اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﺑل از ﻗﺑل ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﺗﺎق ﻣﺎ ﺑﺗواﻧد ھردوی ﺷﻣﺎ را در آﻧﺟﺎ ﺟﺎی دھد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﯾﻠﻔون ﺗﻣﺎس ﺻﺣﯾﺢ ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗراردھﯾد ﺗﺎ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم ،
اﮔر ﻣﺗرﺟﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧﺻوص در واﻗﻌﺎت ﮐوﯾد  ١٩ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾم  ،ﻧﺎم ﮐﺎﻣل و ﺷﻣﺎره ﺗﯾﻠﻔون
ﺗرﺟﻣﺎن ھم ﻧﯾﺎز دارﯾم .در ﺻورت ﺑروز اﯾن ﻣوارد  ،آﻧﮭﺎ ﻣﺳوﻟﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارﻧد در ﺻورت وﻗوع ﮐدام واﻗﻌﮫ ،ﺷﺧص ﺑرای
٢١روز در در ﻧظﺎرت ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد.
ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣرﮐز اﺟﺗﻣﺎع ازدروازه ورودی در وﺳط ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد  -ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺑﮫ دروازه وﺳطﯽ .اﮔر ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺷدن در زﯾﻧﮫ
ﻣﺷﮑل دارﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد و ﻣﺎ طرﯾﻘﮫ ورودی دﯾﮕری را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗرﺗﯾب ﺧواھﯾم داد.
اﯾن ﻻزﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﮐزﻣﺎﺳﮏ ﭘوﺷﯾده ﺷود وﺑﺎﯾد در ھﻧﮕﺎم ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺷود
ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﭘذﯾراﯾﯽ )از طرﯾق ﺷﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت ﺷﻣﺎ در ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ دروازه اﺻﻠﯽ واﻗﻊ اﺳت ( ﻧﺎم ﺧود و ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت دارﯾد ﺑﮕوﯾد ﺗﺎ ان ﺷﺧص ﺷﻣﺎ را رھﻧﻣﺎی ﮐﻧد و ﺑﮫ اطﺎق ﺧود ﺑﺑرد.
ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ دروازه دﻓﺗر از ﻣﺎﯾﻊ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت در ﻣﺣل ﭘذﯾراﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ  ٢ﻣﺗر را از ﮐﺎرﻣﻧدان و دﯾﮕران در ﻣرﮐز ﻧﮕﺎه ﮐﻧد
اطﻔﺎل ﺧود را در ﺟرﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻧﯾﺎورد ﺑﮫ ﺟز در ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ )ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ واﻟدﯾن ﻣﺟرد ھﺳﺗﯾد و ھﯾﭻ ﺷﺑﮑﮫ
ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از اطﻔﺎل ﻧدارﯾد( .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از آوردن ﮐراﭼﯽ  /ﭘرم ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد
ﻣﺎ از ھﻣﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ در ﺷروع و ﺧﺗم ﻣﻼﻗﺎت ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﺳت دادن ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﯾز ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣوﺟود در دﻓﺗر ﺧودداری ﮐﻧﻧد
ھﻣﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﺎن از ﻗﻠم ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد در ﺻورت ﮐﮫ ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﻗﻠم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺗﻌﺎرف ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻗﺑل از ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ،
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﻏذا ﺑﺧرﯾد  ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎز اﺳت
ھﯾﭻ ﻏذاﯾﯽ و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ای از ﺑﯾرون ﺑرای ﺻرف در داﺧل رﯾﻔﯾوﺟﯽ ﺳﭘورت اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯾﺷود.
ﻣﺷﺗری ھﺎ ﺑﺎﯾد ھر ﻧوع زﺑﺎﻟﮫ ﮐﮫ داردﻧد ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت در طول روز ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﺷود  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻣﻼﻗﺎت دﻓﺗر را ﺗرک ﮐﻧﻧد ﻣﺎ
از ان ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم..

اﮔر ﺑﻌد از ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت در  RSDﺑﯾﻣﺎر ﺷوﯾد:

اﮔر ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎوﯾروس دارﯾد.




ﺗب ﺑﺎﻻ
ﺳرﻓﮫ ﺟدﯾد و ﻣداوم
از ﺑﯾن رﻓﺗن ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ طﻌم ﺷﻣﺎ

ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  111ﯾﺎ  119ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
ﺑرای ﻣدت  ١٠روز از ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺧﺎرج ﻧﺷوﯾد و ﮐﺳﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ھﻣﮫ اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧود را ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ) ( Covid-19ﮐوﯾد  ١٩رﯾﻔﯾوﺟﯽ ﺳﺑورت را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﻧد

