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مقررات بُذاشتی اسکان داوشجًیان در خًابگاٌ َای داوشجًیی
با استىاد تبصرٌ 2مادٌ  34آئیه وامٍ اسکان خًابگاَُای داوشجًئی يزارت بُذاشت "رعایت بُذاشت محیط
يوظافت اتاق یا ياحذ اسکان داوشجًئی ي يسایل مًجًد در آن (خصًصا یخچال )بٍ عُذٌ داوشجًیان ساکه آن
اتاق یا ياحذ خًاَذ بًدي وحًٌ وظارت بر آن بٍ عُذٌ ادارٌ امًر خًابگاَُا می باشذ"دستًر العمل مقررات
بُذاشتی بٍ شرح ریل پیشىُاد می گردد:

 .1وظافت داخل اتاق َا تشػُذٌ خًد داوطجًیان است  .ضشيسی است َشسيص اقذام تٍ جاسيی
فشش ي مًکت ي حذاقل َش دي َفتٍ یکثاس کتاب َا ي سایش يسایل اتاق جا تٍ جا ي صیش ي اطشاف
آن تمیض ضًد.
 .2مًاد غزایی ماوىذ تشوج  ،سيغه  ،قىذ ي چای دس ظشيف دستستٍ وگُذاسی ضًد.
 .3داوطجًیان تایستی سشیؼا وسثت تٍ ضستطًی ظشيف کثیف خًد اقذام ومًدٌ  ،اص وگُذاسی
ظشيف ضستٍ وطذٌ تٍ يیژٌ دس طی ضة دس داخل اتاق یا آضپضخاوٍ خًدداسی ومایىذ.
 .4اصوگُذاسی َشگًوٍ يسایل اضافٍ ماوىذ  :تطک َای اتشی يتالص َای مىذسس ي کُىٍ  ،مقًا ي
کاسته اضافی دس داخل اتاق َا ي اطشاف ي صیش تخت َا ي تشاس َاخًدداسی ضًد.
 .5داوطجًیان وثایذ تیص اص ظشفیت یخچال مًاد غزایی دس آن قشاس دَىذ.
 .6اص وگُذاسی پالستیک ي ظشيف خالی ي میًٌ َای کپک صدٌ دس یخچال پشَیض ضًد.
 .7پاکیضٌ وگُذاضته قسمتُای داخلی یخچال تشػُذٌ داوطجًیان می تاضذ .لزا الصم است َش
 15سيص یکثاس یخچال خامًش ي وظافت آن اوجام گشدد.
 .8اص وگُذاسی مًاد غزایی پختٍ ي خام آمادٌ مصشف ماوىذ  :ساالد ي تشضی دس ظشيف تذين دسب
دس یخچال جذا پشَیض ضًد.
 .9تٍ مىظًس جلًگیشی اص تیماسیُای قاسچی لثاس َای ضستٍ ضذٌ صشفا دس آفتاب پُه ضًدي اص
آيیخته لثاس َا دس ساَشيَا يساٌ پلٍ َا خًدداسی ضًد.

 .11اصسیخته وان خطک ي پسماوذَای خطک ماوىذ  :کاغز  ،پالستیک ي ضیطٍ دس سطل صتالٍ تش
خًدداسی ضًد.
 .11کاتیىت َا ي کطًَای آضپضخاوٍ َشماٌ پاکساصی ي وظافت ضًد.
 .12اص وگُذاسی سیة صمیىی ي پیاص داخل یخچال پشَیض ومًدٌ  ،تٍ مىظًس جلًگیشی اص جًاوٍ صدن
ي سثض ضذن ایه محصًالت دس َىگام خشیذ میضان مصشف َفتگی لحاظ گشدد.
 .13اص جا تٍ جایی تًسی فاضالتشيی حمام ي آضپضخاوٍ تٍ دلیل احتمال گشفتگی ي يسيد حطشات
مًری جذا پشَیض ضًد.
َ .14ش دي َفتٍ یکثاس اقذام تٍ ضستطًی سيتالطی ي سيتختی تا آب گشم ي ضًیىذٌ مىاسة ومًدٌ
ي اص وًس آفتاب جُت خطک ضذن استفادٌ ضًد.
 .15دس ساػاتی اص سيص وسثت تٍ تاصگزاضته پىجشٌ اتاق جُت تؼًیض ًَا ي تًُیٍ مطثًع اقذام
ضًد.
 .16داوطجًیان اص گزاضته لثاسُا ي سایش لًاصم ضخصی خًد دس حمامُا يسایش مکان َای ػمًمی
خًدداسی کىىذ.
 .71تا تًجٍ تٍ ایىکٍ َش خًاتگاَی ومایىذٌ تُذاضتی داسد الصم است جُت تاصدیذ ي وظاست
تُذاضتی اتاقُا ي یخچالُا تا ایطان َمکاسی گشددي مًاسد وقض رکش ضذٌ تًسط ساتط تُذاضت
دس مشاجغ تؼذی مشتفغ گشدد.

با آرزيی سالمتی ي بُريزی
ادارٌ امًر خًابگاَُا يمرکسبُذاشت ي درمان داوشجًیان

