اطﻼﻋﺎت ﮐووﯾد 19-ﺿروری از ﺳوی PCC
ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻣﻧﯽ ﺗﻣﺎم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن PCC ،دارای روشھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19-در ﻣﺣل اﺳت.
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﻣﺣوطﮫ ﯾﺎ ﻣرﮐز  PCCﺣﺿور داﺷﺗﯾد و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره 971-722-1919
ﯾﺎ اﯾﻣﯾل  covidreporting@pcc.eduﺗﯾم ﮔزارش ﮐووﯾد 19-را ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻣﺣوطﮫھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی  PCCﻓﻘط ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن در دورهھﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده و ﻣﺷﺎﻏل رﺳﻣﯽ داﻧﺷﮑده ﺑﺎز اﺳت.
ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣوطﮫھﺎی  PCCﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر:
● آﻣوزش ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود.
● ﺧودآزﻣﺎﯾﯽھﺎی روزاﻧﮫ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ Home tab | COVID-19 Info | MyPCC
 daily self check for students | channelﭘﯾدا ﻣﯽﺷود.
○ ﭘذﯾرش ﻗواﻧﯾن و ﺧطر را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﺧودآزﻣﺎﯾﯾﺗﺎن ﻣﯽآﯾد.
○ ﻋدم ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی ﺧودآزﻣﺎﯾﯽھﺎی روزاﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺗﯾم اﻧﺿﺑﺎط داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷود.
ھر روز

●
●
●
●

ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ  PCCﻣﯽروﯾد:
ﺧودآزﻣﺎﯾﯽھﺎی روزاﻧﮫ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ Home tab | COVID-19 Info | MyPCC
 daily self check for students | channelﭘﯾدا ﻣﯽﺷود.
ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد.
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺎ دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ را ﭘﯾش از ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ روزاﻧﮫ
ھر روز ﮐﮫ ﺑﮫ  PCCﻣﯽآﯾﯾد ،ﺑﺎﯾد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-را در ﺧود ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑررﺳﯽ روزاﻧﮫ درﺟﮫ
ﺣرارت ﺑدن .اﮔر ﺷﻣﺎ اﺧﯾرا ً ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻧﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده ﺑﯾﺎﯾﯾد .ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ
PCCﺑﺑﯾﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷﯾد و طﯽ  5روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﺎﻟم ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ روزاﻧﮫ ،وارد  MyPCCﺷوﯾد و ﻟﯾﻧﮏ ﻣوﺟود در زﺑﺎﻧﮫ "ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ" در ﮐﺎﻧﺎل اطﻼﻋﺎت ﮐووﯾد 19-را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ روزاﻧﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﭘرﺳشھﺎ "ﺑﻠﯽ" ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده دور
ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﭘرﺳشھﺎ "ﺧﯾر" ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد وارد ﻣﺣوطﮫ ﺷوﯾد .ﭘرﺳشھﺎی ﻣوﺟود در ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
 .1آﯾﺎ در  5روز اﺧﯾر ﺟواب آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد 19-دادهاﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ھﻧوز در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﺳت؟
 .2آﯾﺎ ھﯾﭼﯾﮏ از اﯾن ﻋﻼﺋم را دارﯾد؟
● ﺗب ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﺗب )ﻣﺎﻧﻧد ﻟرز ،ﺗﻌرﯾﻖ(
● ﺳرﻓﮫ
● ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس ﺑﮫ ﺻورت ﺧﻔﯾف ﯾﺎ ﻣﺗوﺳط
● ﮔﻠودرد

●
●
●
●
●

درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﺑدن درد
ﺳردرد
اﺳﺗﻔراغ ﯾﺎ اﺳﮭﺎل
از دﺳت دادن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﺟدﯾد
ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ

 .3آﯾﺎ در ﺑراﺑر ﮐووﯾد 19-ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﯾد؟

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
 PCCﺗﻣﺎم اﻓراد در ﻣﺣل  ،PCCﺣﺗﯽ در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ،را ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ھم در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ﻻزم اﺳت در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد.
●
●
●
●

ﻗﺑل از زدن ﻣﺎﺳﮏ دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد.
آن را روی ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود ﺑﮕذارﯾد و زﯾر ﭼﺎﻧﮫﺗﺎن ﻗرار دھﯾد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻧﺎرهھﺎی ﺻورت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﭘوﺷﺎﻧد.
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻧﺣوه اﻧﺗﺧﺎب ،اﺳﺗﻔﺎده ،و ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت ﻧزد  CDCدر دﺳﺗرس اﺳت.

رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺎ از ھﻣﮫ اﻓراد در ﻣﺣل  PCCﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از ھم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﻧد و ﺗﺟﻣﻊ ﻧﮑﻧﻧد.
در ﺟﻠﺳﺎت ﺣﺿوری ،ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎ ،روﯾدادھﺎ ،و ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ در  PCCﺑﺎﯾد از  Google Meetﯾﺎ  Zoomاﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﯾز راھﻧﻣﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ) (student help deskﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را درﺑﺎره اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﺑزارھﺎ
ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.

ﺷﺳﺗﺷوی دﺳتھﺎی ﺧود
ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻣﺣل  ،PCCﯾﺎ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺣداﻗل  20ﺛﺎﻧﯾﮫ دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﯾﮏ
ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده دﺳت ﺣﺎوی اﻟﮑل  ٪60ﺑﮫ ﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
آب و ﺻﺎﺑون در ﺗﻣﺎم ﺳروﯾسھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣوﺟود اﺳت ،و اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده دﺳت ﻧﯾز ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در ﻗﺳﻣتھﺎی ﭘرﺗردد
ﻣﺎﻧﻧد ورودی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ و ﮐﻼسھﺎی درس وﺟود دارﻧد.
رﻋﺎﯾت آداب ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ آرﻧﺞ ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﻣﺎﺳﮏ ﻧزدهاﯾد .ﺑﺎﯾد ﻓورا ً دﺳﺗﻣﺎل را دور ﺑﯾﺎﻧدازﯾد و دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.

آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﺿﺎ و ﺗﺎﺑﻠوی اﻋﻼﻧﺎت
اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎﯾﯽ در ورودی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﻣﻧﺎطﻖ ﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،و ﺳروﯾسھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧﺻب ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ اﻟزاﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ
ﮐووﯾد 19-را ﺑﮫ اﻓراد ﯾﺎدآوری ﮐﻧﻧد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت و ﻏﯾره.

ﺑﮫ ﻋﻼوه اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣوارد زﯾر روی زﻣﯾن و دﯾوارھﺎ ﻧﺻب ﻣﯽﺷوﻧد
● ﻣﺳﯾر ﺗردد ﻋﺎﺑران
● اﻟزاﻣﺎت ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
● ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﺷﻐﺎل ﻓﺿﺎ
● اﺻﻼح ﭼﯾدﻣﺎن ﻣﺑﻠﻣﺎن و ﺻﻧدﻟﯽھﺎ
● ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از آﺳﺎﻧﺳور

ﺗطﺎﺑﻖ
اﮔر ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻗواﻧﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19-را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗطﺎﺑﻖ درﺧواﺳت دھﯾد.
ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو درﺑﺎره ﮔزﯾﻧﮫھﺎی در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ  disability.services@pcc.eduﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺧطر
ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد )"ﮐووﯾد ("19-ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫﮔﯾر ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻓورﯾت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﮔز ﻋﻼﺋم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻣدت ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻧدھﻧد،
ﮐووﯾد 19-ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺷﻧده ﺑﺎﺷد .اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﮐووﯾد 19-در اﯾن وﺑﺳﺎﯾت  CDC COVID-19در دﺳﺗرس اﺳت.
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ
ﮐﺎھش ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-در داﻧﺷﮑده ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘورﺗﻠﻧد )" ("PCCﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﺗرک ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده
ﺑﺎزﮔردﻧد و در دورهھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،و روﯾدادھﺎی ﺣﺿوری ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .طﺑﻖ ﺳﯾﺎﺳت ھﯾﺋت ﻣدﯾره ) 3506از ﺳرﮔﯾری ﮐﻼسھﺎ و ﺧدﻣﺎت
ﺣﺿوری و در ﻣﺣل( PCC ،ﺗﻌدادی ﻗواﻧﯾن ،ﭘروﺗﮑل ،و روﯾﮫھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19-را )ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع" ،ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد "19-ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷوﻧد(
اﺟرا ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺧطر ﺗﻣﺎس داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﺑران ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده ﺑﺎ ﮐووﯾد 19-و اﻧﺗﻘﺎل آن در  PCCﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرط دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﺣوطﮫ)ھﺎی(  PCCو ﺷرﮐت در ھر ﯾﮏ از دورهھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﯾﺎ روﯾدادھﺎی ﺣﺿوری در اﯾن دوره )اﻋم از داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺣوطﮫ(،
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19-ﻣوﺟود را در ﺗﻣﺎم ﻣدت رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19-از ﻗﺎﻧون ﺣﺎﮐم و
ﻣﻘررات ﻣﻘﺎم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷوﻧد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﻣﮭم ﺑرای
ﯾﺎدآوری در ﺳراﺳر ﻣﺣوطﮫ ﻧﺻب ﺷدهاﻧد و ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19 PCC-ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣلﺗر در ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐروﻧﺎوﯾروس ) Coronavirus
 ((COVID-19) resourcesدر وﺑﺳﺎﯾت  PCCدر دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود آن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ،ﻣن ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19-ﺣﺎﮐم ﺑر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده ﯾﺎ
ﺷرﮐت در ھر ﯾﮏ از دورهھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﯾﺎ روﯾدادھﺎی ﺣﺿوری را )اﻋم از داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده( رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧم .اﯾن
ﻗواﻧﯾن و اﻟزاﻣﺎت ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ،و ﻣﯽﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را در وﺑﺳﺎﯾت ﮐووﯾد 19-ﮐﮫ ﻟﯾﻧﮏ آن در ﺑﺎﻻ آﻣده اﺳت،
ﺑﯾﺎﺑﯾد PCC .ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭم در ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19-ﻣوﺟود را از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ،از طرﯾﻖ ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل  PCCداﻧﺷﺟوﯾﺎن،
ﺑﮫ اطﻼع آﻧﮭﺎ ﺧواھد رﺳﺎﻧد .ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت اﯾزوﻟﮫﺳﺎزی/ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ،طﺑﻖ دﺳﺗور  ،PCCرﻋﺎﯾت ﮐﻧم.
ﺑﮫ ﻋﻼوه از داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  PCCدر ﺧﺎرج از ﻣﺣوطﮫ  PCCﺷرﮐت
ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ آن ﻣﺣل ﯾﺎ ﻣﯾزﺑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19 PCC-ﯾﮏ روش ﻣﮭم ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ،در
ﺳطﺢ وﺳﯾﻊﺗر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ  PCCﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت از طرﯾﻖ آﻣوزش ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎی ﻏﯾراﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﻣوارد ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن
اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19 PCC-رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود ،اﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از طرﯾﻖ روشھﺎی ﻣدﯾرﯾت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻧدرج در
ﻣﻧﺷور اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود.

ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺧطر
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرط دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ)ھﺎی(  PCCو ﺷرﮐت در ھر ﯾﮏ از دورهھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﯾﺎ روﯾدادھﺎی ﺣﺿوری )اﻋم از داﺧل ﯾﺎ
ﺧﺎرج از ﻣﺣوطﮫ( ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  ،PCCﻣن ﻣوارد زﯾر را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم:
●

ﻣن ﻣﯽداﻧم و ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط  PCCﺑرای ﮐﺎھش ﺷﯾوع ﮐووﯾد ،19-اﻋم از اﺟرای
ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد 19، PCC-ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺧطر را ﮐﮫ ﻣن ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده ﯾﺎ ﺷرﮐت در دوره،
ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﯾﺎ روﯾداد ﺣﺿوری )اﻋم از داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده( در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19-ﻗرار دارم ،از ﺑﯾن ﺑﺑرد.

●

ﻣن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ،و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ،ﺑﺎ درک ﮐﺎﻣل و ﺗﺎﯾﯾد ﺧطرات ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐووﯾد ،19-اﻋم از ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﻣرگ ،ﮐﮫ ﻣن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫام در دورهھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﯾﺎ روﯾدادھﺎی ﺣﺿوری ﮐﮫ
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ  PCCدر آﻧﺟﺎ ﺣﺿور دارم ،ﺷرﮐت ﮐﻧم.

ﺑﺎ اﻣﺿﺎی زﯾر ،ﻣن ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺧطر ﮐووﯾد 19-را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردهام .ﻣن ﻣﯽداﻧم و ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم ﺑﺎ وﺟود ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﮐووﯾد-
 19ﮐﮫ  PCCاﺟرا ﻣﯽﮐﻧد PCC ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺧطر را ﮐﮫ ﻣن ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﻣﺣوطﮫ)ھﺎی(  PCCﯾﺎ ﺷرﮐت در دورهھﺎ،
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﯾﺎ روﯾدادھﺎی ﺣﺿوری )اﻋم از داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺣوطﮫ داﻧﺷﮑده( در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19-ﻗرار دارم ،از ﺑﯾن ﺑﺑرد .ﺑﮫ ﻋﻼوه
ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧم .ﻣن از اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣطﻠﻊ ﺑوده و ﺑﺎ اﯾن ﺷراﯾط ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗم.

