
 

المپیاد  دوازدهمینهای بهداشتی برگزاری آزمون مرحله دوم پروتکل

 0011 شهریور - نانوعلوم و فناوری آموزی دانش

 

 

آموزی علوم و فناوری نانو، با توجه بهه  با آرزوی موفقیت برای داوطلبان دوازدهمین المپیاد دانش

شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ سالمتی شما  رعایت این پروتکل بهداشتی به همهه داوطلبهان،   

 گردد:  های امتحانی توصیه میاولیا، مراقبان، ناظران و مسئولین حوزه

 

 هستند هاامتحانی موظف به رعایت آن هایحوزهموارد پروتکل که 

سانتی متر  022ها با فاصله فیزیکی مصوب و صندلی باشد سالن آزمون با گنجایش مناسب در نظر گرفته شده( 1

  .باشداز هم، چیده شده 

تهویه با مالحظه وضعیت آب و هوا و آلودگی هوا، جهت بهبود وضعیت تنفس افراد، تمهیدات الزم از جمله ( 0

  .باشدها و ... اندیشیده شده مناسب، باز کردن درب و پنجره

ها، دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتی و... شود نظیر صندلیاشیاء و سطوحی که اغلب لمس می( 3

 باشد.قبال تمیز و ضدعفونی شده 

ها، حداقل یک هفته قبل از ها و شهرستانپاکسازی و گندزدائی مخازن اصلی و فرعی سواالت در استان( 4

 .برگزاری آزمون انجام شود

های به منظور مساعدت به داوطلبان و جلوگیری از ازدحام جمعیت در زمان بازرسی داوطلبان، درب حوزه( 5

 .باشدصبح باز  12:22امتحانی از ساعت 

عوامل اجرایی را به دنبال  که واکنش آلرژیک داوطلبان و باشدمواد ضدعفونی کننده مورد استفاده از نوعی ( 6 

 .نداشته باشد

در صورتی که داوطلبان در داخل حوزه امتحانی، بسته به شرایط محل برگزاری آزمون با سرویس عمومی ( 6

ها و فضای داخلی این وسایل نقلیه ضدعفونی شده شوند، صندلیمیبوس و یا سواری ون( جابجا )اتوبوس، مینی

 .شودیک چهارم ظرفیت خودرو استفاده  از یک سوم تاگذاری، و برای رعایت فاصله

به تعداد کافی سطل زباله )ترجیحاً دارای درب پدالی با پا( در قسمت ورودی و خروجی حوزه ( 7

 .باشد شده بینی پیش آزمون برگزاری محل هایکالس یا و هاسالن در ،پرتردد مسیرهای  همچنین
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به صورت سلف سرویس و ضدعفونی شده در فضای مناسبی که  قبل از شروع آزمون پذیرایی از داوطلبان( 8

 .شودباعث تجمع نشود، انجام 

کنند و مرتب امه، از ماسک و دستکش استفاده های سوال و پاسخنعوامل اجرایی در هنگام تحویل بسته( 9

 .شودعفونی های آنها ضد دست

اوطلبان )حداقل یک متر( ها با دکنند و فاصله آنکات بهداشتی، از ماسک استفاده مراقبان ضمن رعایت ن( 12

  .باشد

های بر روی زمین خودداری شده و دفترچههای سوال و پاسخنامه در جلسه آزمون دفترچه( از قرار دادن 11

 مزبور به داوطلب تحویل داده شود.

 

 هستند هاموظف به رعایت آن آزمون قبل از داوطلبانکه  یموارد

 فرم رضایت نامه والدین با امضا و اثر انگشت والدین را در روز آزمون به همراه داشته باشید.( 1

ها مداد، پاک کن و مدادتراش به تعداد کافی همراه ببرید تا مجبور به قرض کردن و ضد عفونی مجدد آن( 0

 .نباشید

دستکش یک بار مصرف برای موارد ضروری مانند رفتن به سرویس به تعداد کافی دستمال کاغذی و ( 3

 .بهداشتی با خودتان داشته باشید

 29124527621( داوطلبانی که مبتال و یا مشکوک به کرونا هستند باید حداقل دو روز قبل از آزمون با شماره 4

در غیر  ،وزه آزمون برقرار شودتماس گرفته و شرایط خود را اعالم کنند تا شرایط مناسب برای آنها در محل ح

 ناچار از ادامه آزمون ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد. هاینصورت در صورت مشاهده توسط مسئول آزمون ب

 

 هستند هاموظف به رعایت آن آزمون در محل انداوطلبکه ی موارد

 

استفاده کنید. توجه داشته باشید که های فیلتردار استفاده نکرده و حتما از ماسک معمولی سه الیه از ماسک( 1

  .تان را کامال بپوشاندماسک باید بینی و دهان
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 حتما  هنگام خروج از محل حوزهقبل از ورود به حوزه، در طول برگزاری آزمون و بعد از پایان آزمون و تا  (0

 .بزنیدماسک 

 .داوطلبان در هیچ تجمعی در داخل سالن و حیاط محل آزمون شرکت نکنید( 3

 .تان از راه دور احوالپرسی کنیدبا دیگران صحبت نکنید و با دوستان( 4

ها را در هم قالب کنید تا با جایی حرکت، دست دیگران نزنید و در طولبه سایر سطوح و صندلی دست ( 5

 .تماس پیدا نکنند

د عفونی یا پدالکلی تمیز ژل ض یا های خودتان را با محلولقبل از آزمون و بالفاصله بعد از آزمون دست( 6

 .کنید

زمان برای خوردن و آشامیدن را به حداقل برسانید تا مدت زیادی بدون ماسک نمانید. ( در هنگام پذیرایی، 7

 .ضد عفونی کنید اها را مجددقبل از خوردن و آشامیدن دست

صورت ضرورت از دستکش  ریزی کنید تا نیازمند استفاده از سرویس بهداشتی نباشید اما درطوری برنامه( 8

 .یک بار مصرف، محلول ضد عفونی و ماسک استفاده کنید

 .تان دست نزنیدهایتا پایان آزمون به صورت و چشم( 9

های آزمون، داوطلبان الزم است با حفظ خونسردی و در آرامش با ها و دفترچهآوری پاسخنامهبعد از جمع( 12

 .رای خروج از محل آزمون اقدام کنندمدیریت صحیح زمان و با فاصله مناسب، ب

 

 ندسته هاموظف به رعایت آن آزمون بعد از انداوطلبکه  یموارد

 

منزل  که به های اجتماعی، هنگامیتلفن یا شبکه آن را ترجیحا از طریقدر مورد آزمون و سواالت بحث ( 1

 .رسیدید، انجام دهید

 .نکنیدهای استفاده شده را در خیابان رها ماسک( 0

اید مراجعه بالفاصله بعداز خروج از حوزه امتحانی به مکانی که از قبل با والدین یا همراه خود هماهنگی کرده( 3

 .از تجمع در جلوی حوزه خودداری کنیدبرای حفظ سالمتی خود و دیگران و 
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 ندسته هاموظف به رعایت آن انوالدین داوطلبکه  یموارد

تا مانع تجمع فرزندان  به محل آزمون مراجعه نماییدساعات اولیه  دراز قبل محل آزمون را شناسایی کنید و ( 1

 .دیدر درب ورودی شو

ان ندارد. فقط سالمت شما و دیگران را تفرزندان المپیادایستادن جلوی درب محل آزمون، تاثیری در نتیجه ( 0

 .پس لطفا جلوی محل آزمون تجمع نکنید خواهد انداخت،به خطر 

ای دورتر از حوزه که قبالً با فرزندتان در صورت داشتن ماشین شخصی، ترجیحاً در ماشین خود در فاصله( 3

 .اید، منتظر بمانیدهماهنگ کرده

 .ها در طول آزمون جدا بپرهیزیداز تجمع در کنار سایر والدین و صحبت با آن( 4

 .تفاده کنیدحتما از ماسک اس(5

 

 عزیز: داوطلبان به پیشنهادی چند نکته 

 و ندارد ضرری شده استفاده ماسک نگهداری برای فریزری پالستیکی کیسه یک و اضافه ماسک یک بردن( 1

 .باشید داشته همراه است بهتر

 .کند می ایجاد بیشتری محافظت خروج و ورود هنگام در شیلد از استفاده( 0

 .بزنید ماسک منزل در مداوم ساعت چند روزی اکنون هم از اصلی، آزمون در ماسک بهتر تحمل برای( 3

 .باشید نداشته تماس دیگر افراد با و بروید بیرون کمتر آزمون روز تا اکنون هم از( 4

 

را رعایت کنید، حتی اگر افراد مبتال هم در بین شما باشد، احتمال انتقال  موارد پروتکلاگر 

 .رسدبیماری به حداقل ممکن می

 

 

 


