بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1401 /04 /06 :
شماره جلسه101 :

صورتجلسه شورای بازگشایی و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه
حاضرین در جلسه:
 -1دکتر بابک کریمي ،رئیس دانشگاه
 -2دکتر رشید زارع نهندی ،معاون اداری-مالي و آموزشي -پژوهشي دانشگاه
 -3دکتر علي فروش باستاني ،معاون دانشجویي و فرهنگي-اجتماعي دانشگاه
 -4دکتر سعید عمادی ،مدیر امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه
 -5دکتر محمود شیرازی ،عضو هیات علمي دانشکده علوم رایانه و فناوری اطالعات دانشگاه
 -6عباس بیگلری ،مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه
 -7محسن امیر ،کارشناس روابط عمومي دانشگاه
مصوبات جلسه:
صد و یکمین جلسه شورای بازگشا یي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  10روز دوشنبه  6تیر  1401برگزار شد و بندهای
زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1در زمینه بیماری گوارشي پیشآمده برای جمعي از دانشجو یان دانشگاه در هفته گذشته ،موضوع به طور دقیق بررسي و
نسبت به نتایج آزمایشگاهي ارسال شده از دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،بحث و تبادل نظر صورت گرفت .همچنین نظارت بیشتر
و دقیقتر بر پیمانکار جدید سالن غذاخوری دانشگاه ،در فرآیندهای تهیه ،طبخ و سرو غذا تا پایان تیرماه ،در دستور کار قرار
گرفت .مقرر شد تا روابط عمومي دانشگاه نیز ،در زمینه بیماریهای شایع در فصل گرما ،در بخشهای مختلف دانشگاه،
اطالعرساني الزم را (هم به صورت مجازی و هم به صورت نصب و الصاق پوستر) انجام دهد.
 -2با توجه به شروع فصل تابستان و احتمال شیوع بیماریهای مرتبط با گرمای هوا ،به تمامي اعضای دانشگاه توصیه اکید
ميشود نسبت به رعایت بهداشت و نظافت شخصي (شستشوی مرتب دست و صورت ،استفاده از ماسک در صورت مشاهده
عالئم بیماری و  ) ...دقت و اهتمام بیشتری داشتهباشند .همچنین به منظور حفظ سالمت جمعي افراد ،تمامي اعضای دانشگاه
مخصوصاً دانشجویان عزیز ،موظف هستند ،در صورت مشاهده عالئم یا موارد مشکوک بیماری در دیگران ،هرچه سریعتر این
موضوع را به مسئولین خوابگاهي و یا امور دانشجویي دانشگاه ،اطالع دهند.
مصوبات جلسه صد و یکم شورای بازگشا یي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  6تیر  1401با تعداد  2بند به تصویب
اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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