
 

 

  استفاده از نامه بهداشتیشیوه 

  ي ورزش و شرکت در تمریناتسالن ها

  )مندان و اعضاي هیئت علمیویژه کار(

  
  

شیوه نامه " رعایت کامل نکات سالمت فردي و ورزش، ملزم به امضاء تعهدنامه سالن هايکلیه همکاران متقاضی استفاده از  .1

 . باشندمی "شرکت در تمریناتبهداشتی استفاده از سالن ها و 

با توجه به اهمیت موضوع و بمنظور رعایت کلیه موارد بهداشتی و ضد عفونی نمودن سالن ها و وسایل ورزشی مورد استفاده  .2

طبق برنامه و ( نیمی از ظرفیت خودبا  ورزشی اکنورزشکاران و ایجاد شرایط ایمن براي مراجعه کنندگان، سالن ها و ام

 .عزیز خدمات رسانی خواهد کرد به همکاران) زمانبندي مشخص

 .زمان انجام تمرینات الزامیست در متري از سایر ورزشکاران در محیط سالن ها و 5/1حفظ فاصله  .3

بوده و در صورت مشاهده از ورود عزیزان به اماکن ورزشی ممنوع ... و  گیجهورود ورزشکاران با عالئم، تب، سرفه، سر .4

 .جلوگیري بعمل خواهد آمد

 همراه داشتن کفش ورزشی(شلوار یا شورت ورزشی، پیراهن ورزشی، کفش ورزشی نظیر  ،استفاده از البسه ورزشی شخصی .5

 .حوله الزامیست و )مجزا

 .نمایندورزشکاران موظفند پس از هر جلسه تمرین، البسه خود را شسته و ضد عفونی  .6

ضد عفونی کرده و در محل هاي تعبیه شده خود را  يکفش ها ،ز ورود به سالن ها و اماکن ورزشیموظفند قبل ا انورزشکار .7

ه هیچ عنوان استفاده از کفش مشترك جهت استفاده در داخل و خارج سالن ب(انجام تمرینات نمایند  سپس اقدام به ورود و

 . )دورود عزیزان جلوگیري بعمل خواهد آموجود نداشته و در صورت مشاهده از 

هاي خود را با آب و صابون شسته و از  دست ،کلیه ورزشکاران متقاضی موظفند قبل از ورود به سالن و حضور در تمرینات .8

 .محلول ضد عفونی کننده دستها استفاده نمایند

با توجه به اینکه محلول ضد عفونی کننده از طرف دانشگاه در اختیار کلیه همکاران قرار گرفته است، همراه داشتن و استفاده  .9

 .ضد عفونی کننده براي کلیه همکاران الزامی استو یا ژل از اسپري 

 .باشد الزامی می ورزشی اماکن ه داشتن بطري آب بصورت شخصی براي کلیه ورزشکاران در زمان استفاده از سالن ها وبهمرا .10

بیشترین بهره را  ،گردد، ورزشکاران به نحوي برنامه ریزي نمایند تا در کوتاهترین زمان حضور در سالن و تمریناتپیشنهاد می .11

 .رك نماینددر کوتاهترین زمان تبرده و سالن ها را 

 

  مدیریت تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف


