دﺳﺗوراﻟﻌﻣل وﯾژه ﺑرای ﻧظﺎﻓت ﻣﻧزل ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ )(COVID-19

ﭼرا اﯾن روزھﺎ ﺗﻣﯾز ﮐردن از ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﺳت ؟
ﺗﻣﯾزی ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ھدف ھﻣﮫ ﻣﺎ در اﯾن روزھﺎ ﮐﺎھش ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت اﺳت  ،وﯾروس ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭼﻧد روز در ﺑرﺧﯽ از ﺳطوح زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﻣﯾز ﮐردن و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﺳطوح ﻟﻣس
ﺷده ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت.

ﺑﯾن ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ و ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد
ھﻧﮕﺎم ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﻣﯾﮑروب ھﺎ  ،ﺑﮫ درک ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺗﻣﯾز ﮐردن و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾم  ،ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻋﻣل از ﺑﯾن ﺑردن
ﻣﯾﮑروب ھﺎ  ،ﺧﺎک و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ھﺎ اﺳت )ﻣﺎﻧﻧد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از اﺳﻔﻧﺞ ﺻﺎﺑوﻧﯽ ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن ﺳﯾﻧﮏ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﺟﺎق ﮔﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺿوح ﮐﺛﯾف اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد( ،اﻣﺎ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻣﯾﮑروب ھﺎ )ﻣﺎﻧﻧد
ﭘﺎﺷﯾدن ﻣﺣﻠول ﺳﻔﯾد ﮐﻧﻧده(  ،ﭘس اﺑﺗدا از ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺷروع ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت را ﮐﺎھش دھﯾد.

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑردی ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺗﻣﯾز ﮐردن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه
در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻓﺿﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن آﻣده اﺳت ،اﮔر از ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎھﺗﺎن ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﯾد  ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ از اﯾن ﻧﮑﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
 -١ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﯾز ﮐردن  ،از وﺳﺎﯾل ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﻣﺎﻧﻧد  :دﺳﺗﮑش  ،ﻟﺑﺎس و ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺻورت ﭘﺎرﭼﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد،
ﺣﺗﻣﺎً ﺑﻌد از ھر ﺗﻣﯾز ﮐردن دﺳﺗﮑش را ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد.
 -٢ﻗﺑل از ﺗﻣﯾز ﮐردن ھوای اﺗﺎق ھﺎ را ﺗﮭوﯾﮫ ﮐﻧﯾد ،اﺟﺎزه دھﯾد ﺣداﻗل  ٢٠دﻗﯾﻘﮫ ھوای ﺗﺎزه ﮔردش ﮐﻧد .در ﺻورت اﻣﮑﺎن  ،در طﯽ
ﻣراﺣل ﺗﻣﯾز ﮐردن  ،ﺗﻣﺎم ﭘﻧﺟره ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
 -٣ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺗﻣﯾز ﮐردن  ،دﺳﺗﺎن ﺧود را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺷوﯾﯾد .از ﺻﺎﺑون و آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺣداﻗل  ٢٠ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد ،اﮔر اﯾن ﮐﺎر
ﺑراﯾﺗﺎن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت  ،از ﯾﮏ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﺑﺎ ﺣداﻗل  ۶٠درﺻد اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 -۴اﺑﺗدا ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد  ،ﺳﭘس ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﮐﺛﯾﻔﯽ  ،ﭼرﺑﯽ  ،ﮔرد و ﻏﺑﺎر و ﻣﯾﮑروب ھﺎ از ﻣواد ﺷوﯾﻧده ﯾﺎ ﺻﺎﺑون
و آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﭘس از ﺗﻣﯾز ﮐردن  ،ﺑﺎ ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺳطوح را اﺳﭘری ﮐﻧﯾد ،ﺑﮕذارﯾد ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻣواد ﺑر روی ﺳطوح ﺑﻣﺎﻧد

 ،ﺑﻌد از آن ﺳطوح را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد  ،ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺣوﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد  ،ﻟطﻔﺎ ﺑرای ھر
ﻣﯾﮭﻣﺎن از ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 -۵ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﯾز ﮐردن از ﻟﻣس ﺻورت ﺧود ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد ،ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع ﻣﯾﮑروب ھﺎ  ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺻورت ،
ﺑﯾﻧﯽ و ﭼﺷم ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺷﺳﺗﮫ ﻧﺷده ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧﯾد.
 -۶از ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ ﺗوﺟﮫ وﯾژه ای ﺑﮫ ﺳطوﺣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﻟﻣس ﺷدن ھﺳﺗﻧد
ﻣﺎﻧﻧد  :ﭘﯾﺷﺧوان آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ  ،دﺳﺗﮕﯾره ھﺎی در  ،ﮐﻠﯾد ھﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ  ،ﮐﻧﺗرل از راه دور و دﺳﺗﮕﯾره ھﺎی ﺷﯾر آب …
 -٧ﻧظﺎﻓت ﻣﺑل ھﺎ  ،ﻓرش ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﺳطوح ﻧرم را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ،ھرﮔوﻧﮫ آﻟودﮔﯽ و زﺑﺎﻟﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده را ﺑﺎ دﻗت از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾد ،
ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﯾن ﺳطوح را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 -٨ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻠﺣﻔﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن دﻣﺎی ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺷوﯾﯾد  ،اﮔر روﮐش ﺗﺷﮏ ،ﭘﺗو  ،ﺣوﻟﮫ ھﺎی دﺳت وآﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ دارﯾد
ﺣﺗﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ھم ﺷﺳﺗﺷو ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم دﺳت زدن ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎ و ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﮐﺛﯾف  ،دﺳﺗﮑش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
 -٩ﺟﺎروﺑرﻗﯽ را ﺑﻌد از ھر ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ را ھم ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.
 -١٠وﺳﺎﯾل ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ﺧود را دور رﯾﺧﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﺷوﯾﯾد ،اﮔر از ﺣوﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏذی  ،دﺳﺗﻣﺎل ھﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل
ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ را ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﺧود از اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد و اﮔر از ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده و ﺳﺎﯾر
ﻣﺣﺻوﻻت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺟدد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﺣﺗﻣﺎً آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن دﻣﺎی ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺷﺳﺗﺷو دھﯾد.

ﺑرای ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﭼﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ؟
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن و داﺷﺗن ﺳطﺢ ﻧظﺎﻓت و ﺑﮭداﺷت ﺑﺎﻻﺗر ﺑﮭﺗر اﺳت ﭼﻧد ﻣورد اﺿﺎﻓﯽ را ھم ﺑرای آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ،وﺳﺎﯾﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻧد:




ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده و ﺿد ﺑﺎﮐﺗری دﺳت
دﺳﺗﮑش و ﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف
ﺻﺎﺑون ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت



دﺳﺗﻣﺎل ﺗواﻟت

ﺑﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن در ﻣورد روال ﺗﻣﯾزﮐﺎری وﯾژه ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻧﮑﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت در ﺷراﯾط ﮐروﻧﺎ ﭼﺎپ و در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﺻول ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗرﻏﯾب ﺷوﻧد.

ﺷراﯾط ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻣﺎﮐن اﻗﺎﻣﺗﯽ در دوره ﮐروﻧﺎ و راھﻧﻣﺎی درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز از وزارت ﺑﮭداﺷت

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺑﻼﻏﯾﮫ دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ﮐل ﮐﺷور ،اﻣﮑﺎن رزرو آﻧﻼﯾن ﺑرای اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ دوره ﮐروﻧﺎ را
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺟوز ﺗﻌرﯾف ﺷده از ﺳوی وزارت ﺑﮭداﺷت را ﺑﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ آﻧﻼﯾن ﻣرﺑوطﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑر روی
ﺳﺎﯾت وﯾﻼﯾﺎب ﻓراھم ﺷده اﺳت.

ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اطﻼع دارﯾد ،در ﭘﯽ اﻗداﻣﺎت ﮔﺳﺗرده ﺟﮭت ﭘﯾش ﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ در ﺳطﺢ ﮐﻼن و ﺗﺎﮐﯾد ﻣﮑرر
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑر ﺧودداری از ﺳﻔر ،وﯾﻼﯾﺎب ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﻣوطﻧﺎن و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ،ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺧود را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق درآورده ﺑود.

از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺳﺗرش اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﻣﮭﺎر ﻧﺷده و در ﺷراﯾط ﺻد در ﺻد ﻣطﻠوﺑﯽ ﻗرار ﻧدارﯾم ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ھرﮔوﻧﮫ ﺳﻔرھﺎی ﻏﯾرﺿروری ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر اﺻﻧﺎف و ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﮐم ﺧطرﺗر در ﮐﺷور و از ﺳرﮔﯾری روﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی در روزھﺎی اﺧﯾر ،اﺣﺗﻣﺎل آن ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﺳﻔرھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ اﺟﺑﺎری ﺑﺎﺷﻧد ﻗوت ﻣﯽ ﮔﯾرد.

از اﯾن رو ،وزارت ﻣﺣﺗرم ﺑﮭداﺷت اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓراھم ﮐرده اﺳت ﺗﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣطﻠوب ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب
ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺳﺗﺎد ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐروﻧﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را از ﺳرﮔﯾرﻧد.

ﻟذا ﮐﻠﯾﮫ ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن ﻣﺣﺗرم ﻻزم اﺳت ﺗﺎ از طرﯾق ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺻﻧﺎف و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐﺷور و ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم ﻣرﺑوطﮫ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درﯾﺎﻓت
ﻣﺟوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﮑﻠﯾف ﺷده ﺗوﺳط وزارت ﺑﮭداﺷت و رﻋﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﻧﮑﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﻋﻼم ﺷده اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد.

روﻧد ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ وزارت ﺑﮭداﺷت ﺷرح داده ﺷده اﺳت:
 -١ﺛﺑت ﻧﺎم ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ :
https://eoh.behdasht.gov.ir/login
وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺻﻧﺎف و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺷده و ﮔزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺟدﯾد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺻوﯾر زﯾر اطﻼﻋﺎت ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد.

در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﮐد ﺗﺎﯾﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود را وارد ﮐﻧﯾد.

 –٢ﺛﺑت واﺣد ﺟدﯾد
در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد ،ﮔزﯾﻧﮫ “ﺛﺑت ﻧﺎم واﺣد ﺟدﯾد” را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و اطﻼﻋﺎت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد.

 –٣اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻌﺎﻟﯾت
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﭘس از ﮐﻠﯾﮏ ﺑر ﮔزﯾﻧﮫ “ﺟﺳﺗﺟوی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ” ،ﻓﻌﺎﻟﯾت واﺣد اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺧود را در ﺳطﺢ  ،١ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﺎﻣﯾن ﺟﺎ وﻏذا و در ﺳطوح ﺑﻌدی ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر زﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و در اﻧﺗﮭﺎ ﺑر روی ﮔزﯾﻧﮫ “ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت” ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﻣراﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم ،ﭘﯾﺎﻣﮑﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺗن زﯾر و ﺣﺎوی دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺿروری و ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﻐل ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد
ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت آن در ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﺧود و ھﻣوطﻧﺎن ﮐوﺷﺎ ﺑﺎﺷﯾد.

ﻟطﻔﺎ ﭘس از ﺛﺑت ﻧﺎم ،ﮐد رھﮕﯾری و  QR Codeدرﯾﺎﻓت ﺷده را در ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد و در ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺧود ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑرای درﯾﺎﻓت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻠﯾن ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ،ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد:
http://EOH.behdashtcdn.ir/158.pdf

ﺑرای درﯾﺎﻓت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔﻧدزداﯾﯽ ،ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد:
http://EOH.behdashtcdn.ir/175.pdf

ﺑرای درﯾﺎﻓت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣراﮐز اﻗﺎﻣﺗﯽ ،ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد:
http://EOH.behdashtcdn.ir/134.pdf

در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻊ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﺎ ھدف ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﭘﻠﻣپ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎ ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷد ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن
ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اداره ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ و ﮔردﺷﮕری اﺳﺗﺎن ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺧود ،از آﺧرﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺗﺧذه آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ﺑﺎ آرزوی ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﮭروزی ﺑرای ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ.
www.villaayab.com

