فدارسیون ورزشهای همگانی
انجمن بازی های فکری

توصیهنامه تکمیلی رعایت نکات بهداشتی

در باشگاههای اتاق فرار

انجمن بازی های فکری
فدارسیون ورزشهای همگانی

با توجه به که این مراکز اتاق فرار و بازی های فکری ،در قالب باشگاه تعریف شدهاند ،رعایت کلیه موارد مرتبط در
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید) - 19کرونا ویروس( فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در
مراکز ورزشی و استخرهای شنا (تهیه شده توسط معاونت بهداشت) الزامی است .عالوه بر دستورالعمل مربوطه ،به
مجموعههای اتاق فرار توصیه میشود با توجه به شرایط خاص اتاق فرار ،موارد زیر رعایت شود:
● فاصله فیزیکی مناسب بین کلیه افراد اعﻢ از کارکنان ،مراجعه کنند گان رعایت گردد (ﺣداقل یﻚ متر) در
هنگام صحبت کردن فاصله ﺣداقل یﻚ متر رعایت شود.
● از ورود افراد بیمار یا مﺸکوك به بیمارى به مراکز اتاق فرار ممانعت گردد.
● استفاده از ماسﻚ برای کلیه مراجعین الزامی است.
● اجرای بازی های اتاق فرار با فاصله ﺣداقل یﻚ ساعت بین دو سانس باشد.
● ﺣداکﺜر نﺼف ظرفیت اسمی اتاق فرار استفاده شود( .بازی ﺣداکﺜر  5نفره برگزار گردد)
● مﺴــﺌولین نﻈارت بر اتاق هاى فرار موظفند در صــورت مﺸــاهده ســرفه و عﻄﺴــه ،از بازیکن درخواست
نمایند که محل بازی را ترك نماید.
● ﺿرورى است فروش بلیط به صورت الکترونیکی انجام شود( .پرداخت به صورت کامل در هنگام رزرو از طریق
درگاه اینترنتی یا کارت به کارت انجام شود و مبادله پول نقد و دستگاه پوز انجام نﺸود)
● کاهﺶ مواجهه ﭼهره به ﭼهره کارکنان و استفاده ﺣداکﺜرى از تلفن و شبکه هاى اجتماعی.
● درصورتی که مواجهه ﭼهره به ﭼهره ناگزیر باشد باید در ﺣداقل زمان ممکن صورت پذیرفته و ﺣداقل فاصلهى
یﻚ متر رعایت گردد.
● اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله دست دادن
● اجتناب از تجمﻊ کارکنان در اتاق ها ،رختکن ،آبدارخانه و هر جایی که کارکنان می توانند تجمﻊ نمایند.
● در صورتی که از سرویس هاى ایاب و ذهاب مﺸترك از جمله اتوبوس و مینی بوس استفاده می شود ﺿرورى
است ﺣفﻆ فاصله  ١الی  ٢متر (ﺣداقل یﻚ متر) بین صندلی سرنﺸینان ،رعایت گردد و اگر از خودروى سوارى ا
ستفاده می شود با اﺣتﺴاب راننده تعداد سرنﺸین از سه نفر نباید بیﺸتر با شد (صندلی کنار راننده باید بدون سر
نﺸین باشد).
● ﺿرورى است مﺴﺌولین هماهنگی ﻻزم براى رعایت ﺣداقل فاصله یﻚ متر بین بازیکنان (هنگام توﺿیح بازی،
فروش بلیط ،ورود به اتاق بازی) انجام دهند.
● اســتقرار و ﭼیدمان مراجعین بر روى صــندلی هاى ســالن هاى انتﻈار باید به گونه اى تنﻈیﻢ گردد که ﺣداقل

فاصله یﻚ متر بین آن ها رعایت شود.
● استفاده از سیﺴتﻢ تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها.
● رعایت فاصله ایمن ﺣداقل یﻚ متر در قﺴمت های عمومی از جمله نمازخانه ،سلف سرویس و مﺴیر ورود و
خروج الزامی است.

موارد زیر براى این افراد درنﻈر گرفته شود:
 -١درصــورت عدم امکان دورکارى ،شــرایط محیط کار براى این افراد بهگونهاى فراهﻢ گردد که ﺣداقل تماس
با سایر افراد را داشته باشد .تﻐییر شﻐل موقت در محیط کارى و یا تﻐییر محل کار به محیﻄی با شرایط تهویه
مناسبتر و کﻢجمعیتتر میتواند کمﻚکننده باشد.
 -٢کارفرمایان شرایﻄی را جهت استفاده از مرخﺼی براى شاﻏلین فراهﻢ نمایند.
● استفاده از وسایل ﺣفاظت فردی ماسﻚ و دستکﺶ در تمام زمان های کاری برای تمام شاﻏلین الزامی می باشد.
● تعویض ماسﻚ و دستکﺶ در تواتر زمانی کوتاه و شﺴتﺸوی دایمی دست ها و ﺿدعفونی دست ها با محلول
های بر پایه الکل ﺿروری می باشد.
● شﺴتن مرتب دست ها با آب و صابون مایﻊ و یا استفاده از مواد ﺿدعفونی کننده بر پایه الکل قبل از دست زدن
به دهان ،بینی و ﭼﺸﻢ و بعد از دست زدن به هر سﻄح و اشیا و ﺣتی گوشی تلفن و موبایل و بعد از دستﺸویی
ﺿروری است.
● دریافت وجه نقد ممنوع است و پرداخت ها ترجیحا به صورت آنالین یا با استفاده از آپ ها و یا کارتخوان صرفا
توسط مﺸتری صورت گیرد.
● مدیر /متﺼدی /مالﻚ موظف است یﻚ جعبه دستمال کاﻏذی به منﻈور استفاده شاﻏلین و مﺸتریان در کنار
دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.
● کوتاه بودن ناخن از ﺿروریات رعایت بهداشت فردی می باشد.
بهداشت ابزار و تجهیزات

● وسایل موجود در اتاق فرار از جمله قفل ها ،جعبه ها ،کﺸوها ،صندلی و هر وسیله ای که در طی بازی به آن
دست زده می شود ،بعد از هر سانس ،نﻈافت و گندزدایی گردد.
● براى انجام نﻈافت و گندزدایی اتاق فرار ﻻزم است بین سانس ها یﻚ ساعت فاصله در نﻈر گرفته شود.

● وسایل نﻈافت پس از هر بار استفاده ،گندزدایی شود.
● ظروف ﺣاوى مواد ﺿــدعفونیکننده دســتها با پایه نگهدارنده به تعداد مناســب در هر طبقه ،راهروها،
سرویس هاى بهداشتی و نﻈیر آن تعبیه گردد.
● در صورت وجود محل اسکان و اقامت براى پرسنل ،شﺴتﺸو و گندزدایی ملحفه ،پتو و نﻈایر آن (درصورت
وجود) بعد از هر بار استفاده ﺿرورت دارد.
● گندزدایی تجهیزات نمایﺶ ،ادارى و شخﺼی از جمله کیبورد ،رایانه ,موس ،پیﺶ خوان ،باجه و نﻈایر آن بعد از
هر بار استفاده صورت گیرد.
● ﺿرورى است ابزار آرایﺸی  ،گریﻢ و لباس هاى بازی به صورت مﺸترك استفاده نگردد.
● در نمازخانه ها (درصورت وجود) استفاده از مهر و سجاده شخﺼی ﺿرورت کامل دارد.
● در صورت وجود نماز خانه کلیه مهرها ،کتب ادعیه و و سایل م ﺸترك از جمله ﭼادر ،سجاده و
نﻈایر آن به صورت موقت جمﻊ آورى گردد.
بهداشت ساختمان

● ﺿرورت استفاده از سیﺴتﻢ تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها درصورت عدم آلودگی هواى محیط بیرون
● صندلی هاى اتاق انتﻈار در بین هر سانس بازی گندزدایی شود.
● سرویس هاى بهداشتی (ﺣمام و توالت) به صورت مجزا گندزدایی شود.
● مبلمان فﻀاى آزاد و پارکینﮓ ها به صورت روزانه گندزدایی شود( .در صورت وجود)
● دفﻊ پﺴماندها باید به شیوه بهداشتی در سﻄلهاى دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهاى خدماتی
درخﺼـــوص جمﻊآورى و دفﻊ پﺴـــماند رعایت تمامی مالﺣﻈات بهداشـــتی (جمﻊآورى پﺴـــماند در
کیﺴههاى پالستیکی محکﻢ بدون درز و نﺸت) در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند.
● آب خوری ها و آب سردکن ها به صورت موقت تا اطالع ثانوی ﺣذف شوند.
● سﻄوح دارای تماس مﺸترك با دستمال تمیز و خﺸﻚ شده و سپس گندزدایی گردد.
● تهویه اتاق های فرار به شکل مناسب صورت پذیرد.
● از پاشــیدن و ریختن محلولهاى گندزدا روى ســﻄوح و کلیدها ،تجهیزات برقدار و مواد ناســازگار و با
اﺣتمال انفجار و آتﺶ سوزى اجتناب شود.
● هرگز آب ژاول با محلول هاى آمونیاك و مواد شوینده ترکیب نگردد.

● هرگز براى عملیات گندزدایی از آب ژاول رقیق نﺸده با آب استفاده نگردد.
● ﻻزم است در ابتدا سﻄوح مورد نﻈر تمیز و سپس طبق پروتکل اراﺋه شده در همین راهنما گندزدایی گردد:






میز و صندلی ها (نﺸیمن صندلی ،دسته هاى صندلی و پﺸتی صندلی)
دیوارها ،کف ،سقف،پنجره ها
سرویس هاى بهداشتی (دستﺸویی ،توالت و ﺣمام)
درها ،دســتگیره درها ،شــیرآﻻت ،نرده ،پله ها ،کمد ،یخﭽال ،کابینت ،گوشــی تلفن ،کلید و پریزها،
وسایل عمومی و نﻈایر آن
وسایل گریﻢ و آرایﺸی  ،لباس و تجهیزات اتاق فرار

