
 

 

 

 

 

 نامه تکمیلی رعایت نکات بهداشتیتوصیه

 اتاق فرارهای در باشگاه
  

         

 

 

 

 

 

 

 انجمن بازی های فکری
 فدارسیون ورزشهای همگانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فدارسیون ورزشهای همگانی 

 انجمن بازی های فکری



 

 

ر اند، رعایت کلیه موارد مرتبط داین مراکز اتاق فرار و بازی های فکری، در قالب باشگاه تعریف شدهکه با توجه به 

 در کار و محیط سالمت الزامات و اجتماعی گذاریفاصله )ویروس کرونا( 19 -کووید با مبارزه دوم گام راهنمای

ه ربوطه، بل م. عالوه بر دستورالعمالزامی است )تهیه شده توسط معاونت بهداشت( شنا استخرهای و ورزشی مراکز

 :دعایت شوریر ارد زموبا توجه به شرایط خاص اتاق فرار،  شودتوصیه میهای اتاق فرار مجموعه
 

در  قل یك متر(ا)حددد عایت گرن رجعه کنند گاامرن، کنارکااز عم اد افرافاصله فیزیکی مناسب بین کلیه  ●

 د.عایت شورقل یك متر افاصله حددن صحبت کرم هنگا
 

 دد.گر ممانعتاتاق فرار کز ابه مررى به بیماك یا مشکور بیمااد فراز ورود ا ●

 می است.الزا ای کلیه مراجعینك براستفاده از ماس ●

 اجرای بازی های اتاق فرار با فاصله حداقل یك ساعت بین دو سانس باشد. ●
  

 نفره برگزار گردد( 5)بازی حداکثر  د.شوده ستفاا اراتاق فر اسمی ظرفیتکثر نصف احد ●
 

ست اخودر بازیکن، از هــعطسو رفه ــسه اهدــمشرت وــصدر موظفند  فرارى هااتاق بر رت ئولین نظاــمس ● 

 نماید.ك تررا  محل بازینمایند که 

)پرداخت به صورت کامل در هنگام رزرو از طریق  د.شوم نجاانیکی ولکتررت ابلیط به صووش فر ستورى اضر ●

 درگاه اینترنتی یا کارت به کارت انجام شود و مبادله پول نقد و دستگاه پوز انجام نشود(
 

 جتماعی.ى اشبکه ها و تلفنى از کثراحدده ستفان و اکنارکاه به چهره جهه چهرامو کاهش ●
  

ى قل فاصلهاحدو پذیرفته رت ممکن صون مازقل احددر ناگزیر باشد باید ه به چهره جهه چهراتی که موروصدر ●

 دد.عایت گرریك متر 
 

 دادنست دجمله از با یکدیگر ن کنارکاس تماب از جتناا ●

 مایند.نند تجمع ناتو می نکنارهر جایی که کاو خانه اربد، آختکن، رهاق تان در اکنارتجمع کاب از جتناا ●
 

ورى ضر دمی شوده ستفاس امینی بوس و توبواجمله ك از مشترب هاب و ذیاى ایس هاوسراز تی که رصودر  ●

ارى ا سودروى خواز  گردد و اعایت گرن، رقل یك متر( بین صندلی سرنشیناامتر )حد ٢لی ا ١ست حفظ فاصله ا

سر ون باید بده نندر راکنا بیشتر با شد )صندلیسه نفر نباید از سرنشین اد تعده نندب راحتساابا د می شوده ستفا

  نشین باشد.(

وضیح بازی، تم )هنگا بازیکنانقل فاصله یك متر بین اعایت حداى ربرزم ست مسئولین هماهنگی الورى اضر ●

 هند.م دنجا( ااتاق بازیبه ، ورود طبلیوش فر
 

قل اکه حددد تنظیم گراى باید به گونه ر ظانتى االن هاــسى ندلی هاــصروى جعین بر امرن چیدماار و تقرــسا ●



 د.عایت شورها آن فاصله یك متر بین 

 استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها. ●

رعایت فاصله ایمن حداقل یك متر در قسمت های عمومی از جمله نمازخانه، سلف سرویس و مسیر ورود و  ●

 خروج الزامی است. 

 
 

 

 د:نظر گرفته شواد درفراین اى ایر برارد زمو
 

س قل تمااکه حددد هم گرافر اىبهگونهاد فراین اى ابرر یط محیط کاارــشرى، کان دورمکام اعدرت وــصدر -١

یط تهویه ابه محیطی با شرر یا تغییر محل کارى و محیط کادر شته باشد. تغییر شغل موقت اد را دافرابا سایر 

 باشد.ه ند کمكکننداکمجمعیتتر میتوو مناسبتر 

 هم نمایند.اشاغلین فراى مرخصی برده از ستفااجهت را یطی اشرن فرمایارکا -٢

 
 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ماسك و دستکش در تمام زمان های کاری برای تمام شاغلین الزامی می باشد. ●

تعویض ماسك و دستکش در تواتر زمانی کوتاه و شستشوی دایمی دست ها و ضدعفونی دست ها با محلول  ●

 یه الکل ضروری می باشد.های بر پا

و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل از دست زدن شستن مرتب دست ها با آب و صابون مایع  ●

به دهان، بینی و چشم و بعد از دست زدن به هر سطح و اشیا و حتی گوشی تلفن و موبایل و بعد از دستشویی 

 ضروری است.

و پرداخت ها ترجیحا به صورت آنالین یا با استفاده از آپ ها و یا کارتخوان صرفا  افت وجه نقد ممنوع استدری ●

 توسط مشتری صورت گیرد. 

مدیر/ متصدی/ مالك موظف است یك جعبه دستمال کاغذی به منظور استفاده شاغلین و مشتریان در کنار  ●

 دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.

 بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد.  کوتاه ●

 

 اتتجهیزار و بزا شتابهد

وسایل موجود در اتاق فرار از جمله قفل ها، جعبه ها، کشوها، صندلی و هر وسیله ای که در طی بازی به آن  ●

 دست زده می شود، بعد از هر سانس، نظافت و گندزدایی گردد.

 د.نظر گرفته شودر فاصله  ساعتك یست بین سانس ها زم االاتاق فرار یی زداگندو نظافت م نجااى ابر ●
 



 د.یی شوزداگندده، ستفار اهر بااز سایل نظافت پس و ●
 

، هاوهر، راهر طبقهدر ب ــمناساد به تعده ندارتها با پایه نگهدــسه ددعفونیکنندــضاد مووى حاوف ظر ●

 دد.تعبیه گرآن نظیر و شتی ابهدى یس هاوسر

رت صوآن )درنظایر و پتو ، یی ملحفهزداگندو  شستشو، پرسنلاى قامت برن و اسکاامحل د جورت وصودر  ●

 .ورت داردضرده ستفار اهر بااز بعد د( جوو
 

از بعد آن نظایر و باجه ان، پیش خوس، یانه, مورد، راجمله کیبواز  صیشخ، ادارى و نمایشات یی تجهیززداگند ●

 د.گیررت صوده ستفار اهر با
 

 دد. نگرده ستفاك امشتررت به صو زیباى هاس لباو گریم ، یشی ار آرابزاست ورى اضر ●

 
 

 دارد. کامل ورت شخصی ضرده سجاو مهر ده از ستفاد( اجورت وصو)درخانه ها زنمادر  ●
 

ده و سجادر، جمله چاك از سایل م شترو و عیه ادکتب ، خانه کلیه مهرهاز نماد جورت وصودر  ●

 دد.گرآورى موقت جمع رت به صوآن نظایر 
 
 

 نساختما شتابهد
 

 ونبیرمحیط اى گی هودلوم آعدرت صودرها  هشتن پنجراگذز یا باو سیستم تهویه ده از ستفاورت اضر ●

 د.یی شوزداگند بازیبین هر سانس در  اتاق انتظارى صندلی ها ●
 

  د.یی شوزداگندا مجزرت لت( به صواتوم و شتی )حماابهدى یس هاوسر ●
 

 د(جورت وصود. )در یی شوزداگند نهرت روزاکینگ ها به صورپاى آزاد و فضان مبلما ●
 

خدماتی ى هاوکلیه نیرد و پذیررت لی صواپدى دردار سطلهادر شتی ابهده فع پسماندها باید به شیود ●

در ماند ـــپسآورى تی )جمعـــشابهدت عایت تمامی مالحظاراند مـــفع پسآورى و دجمعص وـــخصدر

 هند.ار دقرر کار ستودر دخر هر شیفت در آنشت( ون درز و پالستیکی محکم بدى کیسهها

 آب خوری ها و آب سردکن ها به صورت موقت تا اطالع ثانوی حذف شوند. ●

 دایی گردد.سطوح دارای تماس مشترك با دستمال تمیز و خشك شده و سپس گندز ●

 د.پذیررت به شکل مناسب صو اتاق های فرارتهویه  ●

با ر و گازاــناساد موار و برقدات تجهیز، کلیدهاح و طوــسزدا روى گندى هالیختن محلون و ریدــپاشاز  ●

 د.شوب جتنازى اتش سور و آنفجال احتماا
 

 دد.ترکیب نگره شوینداد موك و مونیاى آهال با محلوآب ژاول  هرگز ●
 



 دد.نگرده ستفاآب ابا ه قیق نشداز آب ژاول ریی زداگندت عملیااى بر هرگز ●
 

 دد:یی گرزداهنما گندراهمین ه در ئه شداراتکل وسپس طبق پرو نظر تمیز رد موح سطوا بتددر ا ستزم اال ●

 
 پشتی صندلی(و صندلی ى سته ها، دصندلی ها )نشیمن صندلیو  میز 

 هاه پنجر،سقف، کف، هااریود 

 م(حماو لت اتو، ستشویی)دشتی ابهدى س هایوسر 

 پریزهاو کلید ، ی تلفنــگوش، کابینتل، یخچا، کمد، پله هاده، نرت، الآیرــش، هاه درتگیرــس، دهادر ،
 آننظایر و سایل عمومی و

 اتاق فرارات تجهیزس و لبا، یشی و آراسایل گریم و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


