 ۴۱اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  /ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﯿﺮی
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﯽ
ﻣﺪت اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺣﻮزه ﻧﺎوﮔﺎن و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۱۷۷ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴ :اﺳﻔﻨﺪ ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﺎ ،ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺟﻮادﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی در ﺣﻮزه
ﻧﺎوﮔﺎن و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﺸﺮوح ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻪ  ۴۱ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﺪ را اﻋﻼم ﮐﺮد:
اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻧﺎوﮔﺎن
 -۱ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی
 -۲اﺑﻼغ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ُﻓﺮم ﮔﺰارش روزاﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان وزرات راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری
 -۳اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺑﻨﺪر) اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،ﺑﻮﺷﻬﺮ( ،ﺷﻨﺎورﻫﺎ )ﺑﻨﺪر
ﺑﻮﺷﻬﺮ( ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻨﺪر ،ﮔﻤﺮک و ارﺑﺎب رﺟﻮع
 -۴ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺮدد ﺧﺪﻣﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
 -۵ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﺰام ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮزی ) ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ( ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام راﻫﻨﻤﺎ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺗﻮرﻟﻨﺞ ﻫﺎ و ﻟﻨﺞ ﻫﺎی ﺑﺎری ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺎده ﺷﺪن
ﻣﻮارد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد(.
 -۶ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺶ
 -۷ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺑﺎری

 -۸اﻟﺰام ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﻼم اﯾﻤﻨﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎ
 -۹ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻨﺎدر
 -۱۰اﻟﺰام ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻗﻤﺎری ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
 -۱۱اﻟﺰام ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 -۱۲اﻟﺰام ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ
 -۱۳اﻣﺤﺎء دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎ و دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از ﺳﻄﻞ ﻫﺎی دردار و ﺗﺨﻠﯿﻪ روزاﻧﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در
ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﮑﯽ ﻣﺤﮑﻢ در ﻫﺮ روز ﮐﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎﻓﺖ
 -۱۴ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ادواری و اﻋﻼم ﺑﻪ اﻣﻮر اداری ) ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ(
 -۱۵ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد دارای ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪری و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ) ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ(
 -۱۶آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق اﯾﺰوﻟﻪ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪری ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ
 -۱۷آﻣﺎده ﺳﺎزی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اﯾﺰوﻟﻪ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪری ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ
 -۱۸ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺐ ﺳﻨﺞ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
 -۱۹ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺐ ﺳﻨﺞ و اﺳﺘﻔﺎده ازآن در ﺑﻨﺪر آﺳﺘﺎرا
 -۲۰ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻤﻮدن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اوﻟﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ) ﺑﻨﺪر اﻣﺎم(
 -۲۱ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ) ﺑﻨﺪر اﻣﺎم(
 -۲۲ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺐ ﺳﻨﺞ ﻟﯿﺰری ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺪﻣﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎی
وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر
 -۲۳ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﯿﺮی
 -۲۴ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ ﮔﺮوه ﭘﺎس ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری واﺣﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
 -۲۵ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ
 -۲۶ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎس ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه
اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 -۲۷اﻧﺠﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ در ﺑﻨﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻨﺪری

 -۲۸اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اداری و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی
 -۲۹ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﺑﻨﺎدر )از ﻗﺒﯿﻞ رﺳﺘﻮران
ﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ،آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ،اﻣﺎﮐﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﻮی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و (...و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 -۳۰ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 -۳۱اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی
 -۳۲ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی
 -۳۳ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺒﺎدی ورودی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﮐﯿﺶ
 -۳۴ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اداری ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﻮدروﻫﺎ
 -۳۵ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ) ﺑﻨﺪر اﻣﯿﺮآﺑﺎد(
 -۳۶اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﭘﺴﺖ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﺎس ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ )ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ(
 -۳۷ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی دوﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ(
 -۳۸ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی
 -۳۹اﻟﺰام ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 -۴۰ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺑﻨﺎدر
 -۴۱ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﻋﺪم اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﻨﺪری

