Жұмыс орнын қауіпсіз сақтау
Қызметкерлеріңізді ...
Жақсы гигиена жаттығыңыз
- Қол ұстасуды тоқтатыңыз - сәлемдесудің басқа байланыссыз әдістерін қолданыңыз
- Есіктен қолды тазалаңыз және қолмен жуу туралы үнемі ескертулерді электрондық поштамен жіберіңіз
- Олардың бетіне тигізбеу үшін және жөтел мен түшкіруді болдырмау үшін әдеттер мен ескертулер
жасаңыз
- Есік, үстел, үстел және тұтқалар сияқты беттерді үнемі зарарсыздандырыңыз
- Терезелерді ашу немесе ауаны баптау арқылы желдетуді көбейтіңіз

Кездесулер мен саяхаттарда абай болыңыз
- Мүмкіндігінше жиналыстар үшін бейнеконференцияны пайдаланыңыз
- Мүмкіндік болмаса, жиналыстарды ашық, жақсы желдетілетін жерлерде өткізіңіз
- Үлкен жиналыстарды немесе жиналыстарды өзгерту немесе кейінге қалдыру туралы ойланыңыз
- Іссапар тәуекелдерін бағалаңыз

Тамақты абайлап устаңыз
- Тамақтануды шектеңіз
- Кафе қызметкерлері мен олардың жақын байланыстары үшін медициналық тексеруді күшейтіңіз
- Асхана қызметкерлері мен олардың тығыз байланыстарының қатаң гигиена ережелерін сақтауын
қамтамасыз етіңіз

Үйде болыңыз, егер...
- Олар өздерін ауру сезінуде
- Олардың үйінде ауру отбасы мүшесі бар

Коронавирустыц таралуын азайту үшін қазір әрбір қащсіаніщ пен щщасщ не істей алады

Мектеп қауіпсіздігін сақтау
Профессор-оқытушылар құрамын, қызметкерлерді және студенттерді ...
Жақсы гигиена жаттығыңыз
■ Қол ұстасуды тоқтатыңыз - сәлемдесудің басқа байланыссыз әдістерін қолданыңыз
■ Қолды есіктен және мезгіл-мезгіл тазалаңыз
■ Олардың бетіне тигізбеу үшін және жөтел мен түшкіруді болдырмау үшін әдеттер мен ескертулер
жасаңыз
■ Есіктің үстелі, үстел, үстел және рельеф тәрізді беттерді үнемі зарарсыздандырыңыз
■ Терезелерді ашу немесе ауаны баптау арқылы желдетуді көбейтіңіз

Үлкен шаралар мен жиындарды қайта ұйымдастыруды қарастырыңыз
■ Сабақтар мен бағалар арасында араласатын жиналыстарды реттеу немесе кейінге қалдыру туралы
ойланыңыз
■ Сабақтар мен сыныптар арасында араласпау үшін мектептен кейінгі шараларды реттеңіз
■ Мүмкіндігінше сабақты ашық ауада немесе жақсы желдетілетін жерлерде өткізіңіз

Тамақты абайлап ұстаңыз
o

- Тамақтануды шектеңіз
- Кафе қызметкерлері мен олардың жақын байланыстары үшін медициналық тексеруді күшейтіңіз
- Асхана қызметкерлері мен олардың тығыз байланыстарының қатаң гигиена ережелерін сақтауын
қамтамасыз етіңіз

Үйде бол, егер ...
- олар өздерін ауру сезінуде
- олардың үйінде ауру отбасы мүшесі бар

Коронавирустың таралуын азайту үшін қазір әрбір қазақстандық пен қауымдастық не істей алады

Үйдің қауіпсіздігін сақтау
Отбасыңыздың мүшелерін ...
Барлық үй шаруашылықтары
■ Есікті және қолды үнемі тазартыңыз
■ Олардың бетіне тигізбеу үшін жөтел мен түшкіруді болдырмас үшін әдеттер мен ескертулер жасаңыз
■ Есіктер, үстелдер және тұтқалар тәрізді беттерді үнемі зарарсыздандырыңыз
■ Терезелерді ашу немесе ауаны баптау арқылы желдетуді көбейтіңіз

Үлкен қарттары бар немесе жағдайы төмен отбасылар бар үй шаруашылықтары
Маңызды негізгі жағдайларға жүрек, өкпе, бүйрек аурулары жатады; қант диабеті;
және иммундық жүйені басатын жағдайлар
■ Үй шаруашылығындағы салауатты адамдар өздерін олар үшін айтарлықтай қауіп төндіретіндей
ұстаңыз
негізгі жағдайлары бар адам. Мысалы, қолданар алдында қолды жиі жуыңыз
мысалы, адамды тамақтандыру немесе оған күтім жасау арқылы
■ Мүмкіндігінше үй шаруашылығының осал мүшелері үшін қорғалатын орын беріңіз
■ Барлық ыдыс-аяқ пен беттердің үнемі тазаланғанына көз жеткізіңіз

Отбасы мүшелері ауыратын үй шаруашылықтары
■ Мүмкіндігінше науқас мүшелерге өз бөлмесін беріңіз және есікті жабық ұстаңыз
■ Отбасының бір мүшесіне ғана қамқорлық жасаңыз
■ 65 жастан асқан үй шаруашылығы мүшелеріне қосымша қорғаныс немесе қарқынды терапия
ұсынуды қарастырыңыз жасы немесе негізгі шарттары бар

Коронавирустың таралуын азайту үшін қазір американдықтар мен қауымдастықтар не істей алады

Сауда мекемелері қауіпсіздігін сақтау
Өз қызметкерлеріңіз бен клиенттеріңізді ...

Жақсы гигиена жаттығыңыз
- Қол ұстасуды тоқтатыңыз - сәлемдесудің басқа байланыссыз әдістерін қолданыңыз
- Есіктен қолды тазалаңыз және қолмен жуу туралы үнемі ескертулерді электрондық
пошта арқылы жіберіңіз
- Қолма-қол ақшаны өңдеуді шектеу үшін түрту мен төлеуге ықпал етіңіз
- Есік, үстел, үстел және тұтқалар сияқты беттерді үнемі зарарсыздандырыңыз
- Терезелерді ашу немесе ауаны баптау арқылы желдетуді көбейтіңіз
Толып кетуден аулақ болыңыз
- Клиенттердің ағымын таңдандыру үшін брондауды және кестені қолданыңыз
- Мүмкіндігінше онлайн транзакцияларды пайдаланыңыз
- Үлкен жиындарға келуді шектеу туралы ойланыңыз

Тасымалдау кәсіпорнына, таксилерге және сапарға акциялар үшін
-Мүмкіндігінше терезелерді ашық ұстаңыз
- Желдетуді көбейтіңіз
- Беттерді үнемі зарарсыздандырыңыз

Коронавирустың таралуын азайту үшін қазір әрбір қазақстандық пен қауымдастық не істей алады

