
 و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد رسانیاطالعپروتکل مرکز 

 پیشگیری از شیوع ویروس کرونا منظوربه 

 کتابخانه و رسانیاطالع مرکزحضور امن همکاران در  منظوربهو با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع  آمدهپیشبا توجه به شرایط 

 پروتکل ذیل جهت اجرا تنظیم شده است. ،خدمات متناسب با نیاز کاربرانو نیز ارائه  مشهد فردوسی دانشگاه مرکزی

 کتابخانه هایفعالیت

 ؛کتابخانه تا اطالع ثانویخدمات حضوری تعطیلی  .1

 ؛تا اطالع ثانوی کتابخانه آموزشی هایکارگاهتعطیلی  .2

حضهور )البتهه همکهاران  اطالع ثانویتا  و مخزن امانت رسانیاطالع، مرجع، نشریات هایبخشمطالعه و  هایسالنتعطیلی  .3

 ؛را انجام خواهند داد( بخش داخلی هایفعالیتداشته و 

 ؛خرداد سومتا سیستمی  صورتبه هاکتابتمدید  .4

کتابخانهه یها ورودی  رمحلهی د در را ههاکتاب کننهدهمراجعه، حسابتسویهبه دلیل  هاکتابدر صورت ضرورت بازگشت  .5

منتقهل  هاقفسههل یک هفته بهه بهداشتی بازگشت داده شود و تا مدت حداق اصولکتاب با رعایت  کتاب قرار داده و مخزن

 را نخواهد داشت؛ هاکتابکننده اجازه ورد به مخزن مراجعه عنوانهیچبهنشود؛ لذا 

ده از و اسهتفا خهدمات حضهوری کتابخانهه کتابخانهه در خوهوت تعطیلهی هایکانالو  سایتوبگسترده در  رسانیاطالع .6

 برای این منظور؛ توجهجالبهای هشداردهنده و ایموجی

 در ساعت اداری؛ آنالین و تلفنی صورتبه کتابخانه مرجع خدمات ارائه .7

امکهان دایهورت بها اسهتفاده از   و نیز در ساعت اداری دانشجویان ایکتابخانه سؤاالتبه مناسب  دهیپاسختلفنی و  مشاوره .8

 ؛ملزم به دایورت هستند( هابخشهمراه )کلیه مسئولین کردن شماره اداره به شماره 



 کارکنهان انجهام شهود وکارکنهان  دوسهومبها  تها اطهالع ثهانوی که فعالیهت روزانهه کتابخانهه ایگونهبهکارکنان  بندینوبت .9

دورکهاری انجهام  صهورتبهرا  ههافعالیت حضهور یابنهد و  برخهی)دو روز حضور و یک روز دورکهاری( نوبتی  صورتبه

 د؛دهن

بهتهرین فرصهت  کننهدهمراجعهبرای کارکنان )با توجه بهه عهدم حضهور  هابخشجدید توسط مسئولین  هایفعالیتتعریف  .11

مختلف، امور مربوط به منابعی که نیاز بهه تهرمیم و صهحافی  هایسامانه هایدادهاصالح  ازجمله هاعالیتفبرای انجام برخی 

 وجین شدن، ..... است(؛ قابل هایکتابانتخاب خوانی، قفسهدارند، 

 اجتماعی و تلفن صورت گیرد؛ هایشبکهمجازی و  صورتبهدر صورت نیاز به برگزاری جلسات، این امر فقط  .11

 .)حضوری، دورکاری و...( شدهانجام هایفعالیتهای منظم در ارتباط با ارائه گزارش .12

 کارکنان کتابخانه

 ایجادشهده افهراد بین امن ایفاصلهبا خود و با یکدیگر. با این عمل  کنندگانمراجعهرعایت فاصله اجتماعی بین کارکنان و  .1

. به همهین باشد متر 2الی  1.5مدنظر نباید کمتر از  فاصله. یابد کاهش دیگر فرد به شخص یک از ویروس انتقال خطرات تا

 ؛ وقت این کار انجام شودمیز و یا صندلی باشد در اسرع  جاییجابهمنظور در اولین روز حضور اگر نیاز به 

 تبریک این ایام؛ خاطر بهعدم برگزاری مراسم استقبال از نوروز و بهار و عدم دست دادن افراد با یکدیگر  .2

بر کارکنان تحت سرپرستی و گزارش وضعیت حال عمومی این افراد به امور عمومی و تهذکر بهه  هابخشنظارت مسئولین  .3

 کتابخانه؛ حضور در  افرادی که حال مساعدی ندارند جهت عدم

، قبهل از حضهور اندشهدهمبهتال  19شان به بیماری کووید هر یک از همکاران که در دوره تعطیالت، خود یا دیگر نزدیکان .4

 در محل کار باید موضوع را به مسئول مستقیم خود اطالع دهنهد و در صهورت دسهتور مسهئول مسهتقیم تها اطهالع ثهانوی از

 ایند؛حضور در محل کار خودداری نم

در خانهه  حتمهاًه کتابخانهه، آمدن به جایبه ، بیماری احساس صورت در شوند تشویق کاربران و کارمندان اینکه از اطمینان .5

 بمانند.



 بهداشت فردی و اجتماعی

کارکنان و مراجعان با محلول موجود و تب سنجی همه در هنگام ورد به کتابخانهه توسهط توسط  هادست مرتبضدعفونی  .1

 درجه دارند؛ 37خدمات و ممانعت از ورد افرادی که دمای باالی  هانیروییکی از 

 با وایتکس؛ ظرفشویی تشوی مرتب سینکسرعایت نکات بهداشتی در آبدارخانه و ش .2

 ه؛ عدم ورود افراد و کارکنان متفرقه به آبدارخان .3

 عدم استفاده از استکان عمومی در هنگام توزیع چای و استفاده اجباری کارکنان از لیوان شخوی؛ .4

و چای را دریافت کننهد، لهذا  داشتهنگهبه این صورت که کارکنان خود لیوان را  با قوری و کتری با فالکس یا توزیع چای .5

 شخوی را نیز لمس نکند؛  هایلیوانحتی  متودی توزیع چای

 فاده از ماسک و دستکش توسط کارکنان؛است .6

 ؛یکدیگر ، لوازم اداری، خودکار و سایر لوازمتلفندستگاه عدم استفاده همکارن از  .7

 گرم؛ آب و مایع دستشویی به دسترسی از طمینانا .8

 دست و سطوح؛ کنندهضدعفونی مواد داشتن از اطمینان .9

 و ...؛ ، هاموس ، کلیدهاصفحه ، درها میزها، دستگیره ازجمله ، سطوح داشتننگه تمیز .11

آسانسهور و ، ههانردهضدعفونی روزانه سطوح مختلف مانند میزهای پیشهخوان، میهز و صهندلی کارکنهان، دسهتگیره درهها،  .11

 بازگشتی و سایر سطوح؛ هایکتابمحل آن،  هایدکمه

 وایتکس؛ آغشته بهکف با استفاده از تی  ضدعفونی .12

 وایهتکس و یهک نوبهت ضهدعفونی بها محلهول بهداشتی در دو نوبت، یک نوبت شستشو بها هایسرویسضدعفونی روزانه  .13

 سطوح. کنندهنیضدعفو

 

 « و مردم ایران و جهان همکارانبه امید برگزاری جشن دورهمی شکست کرونا و سال نو و سالمتی همه »


