
 ""Covid-19ضوابط  استفاده از ميهمانسرا در ايام شيوع ويروس 

از آنجا که کلیه مراجعه کنندگان از جمله میهمانان میهمانسرا در هنگام هر بار ورود به پژوهشگاه  (1

گیرند، در قرار میو در صورت ضرورت اندازه گیری اکسیژن خون توسط نگهبانی مورد تب سنجی 

میهمان به پژوهشگاه جلوگیری خواهد شد. نگهبانی موظف به اطالع  صورت وجود عالیم از ورود

 رسانی موضوع به مسئول میهمانسرا است.

ود به نحوی که حداکثر در نظر گرفته شمیهمان  6رای اقامت مجموعا  بدر هر طبقه اتاق   3حداکثر (2

 ها در هر طبقه در نظر گرفته شود.فاصله بین اتاق

 .به طور مستمر یا غیر مستمر است شب 45انسرا حداکثر زمان اقامت در میهم (3

 .استدر این ایام استفاده از اماکن عمومی میهمانسرا ممنوع  (4

 مالقات مراجعه کنندگان با میهمانان در میهمانسرا ممنوع است. (5

بطری آب معدنی برای شرب و کتری برقی برای تهیه آب جوش، در هر اتاق قرار داده خواهد شد و  (6

 ارایه نخواهد شد. تهیه سایر مایحتاج مورد نیاز بر عهده میهمان است.خدمات دیگری 

به تعداد مورد با توجه به بسته بودن اماکن عمومی میهمانسرا، لیوان و سایر ظروف یک بار مصرف  (7

 . نیاز در اختیار قرار داده خواهد شد

عهده  نظافت اتاقها برهمکاران خدماتی مجاز به ورود به اتاق میهمانان نیستند و گند زدایی و   (8

 لوازم نظافت در اتاق قرار داده خواهد شد.میهمانان است. 

زمان عدم حضور در یک بار درهفته و میهمانسرا همکاران خدماتی اقامتهای بیش از یک هفته ، در  (9

را تعویض حوله و ملحفه و همچنین اتاق گندزدایی همه فضاها و تجهیزات میهمان گردگیری و 
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جهت شارژ آب معدنی و صابون و شامپو و ظرف یکبار مصرف همه روزه عصر ها یا صبح قبل از  (10

به شارژ اقالم خروج میهمان ، پرسنل میهمانسرا به اتاق میهمانان مراجعه کرده و از ایشان در مورد نیاز 

اتاق را از ایشان کیسه زباله تمیز به ایشان تحویل و کیسه زباله پر شده داخل سوال کرده و ضمنا 

 تحویل می گیرند.

 


