
 

 

 

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی های پروتکل
 

 

 :های زیرمجموعه ها و پناهگاه قرارگاهفعالیت  شرایط

اجرایی های  سیاستفدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا هم راستا با 

ورزشی های  ذیل را در خصوص شروع فعالیتهای  سیاستو ستاد کرونا در ورزش، کشور  در کرونا و استانیستاد ملی 

 ها تدوین نموده است. مختلف و فعالیت باشگاههای  در رشته و صعودهای ورزشی کوهنوردی

 

 .شودهای کوهنوردی پرهیز  الزم است از هرگونه حضور در فضاهای بسته همچون جانپناه -1.

 .پذیر است با استفاده از کیسه خواب شخصی و رعایت پروتکل بهداشتی امکانهای کوهنوردی  گاه در پناه مانی شب -2

 براییکبار مصرف جهت رعایت اصول زیست محیطی خصی نظیر لیوان، قاشق و ظروف غیر همراه داشتن لوازم ش -3

  توصیه می شود.ها  پناهگاهای  استفاده از امکانات تغذیه

 شود. کوهنوردی توصیه میهای  همراه داشتن غذای شخصی در اجرای برنامه -4

 .خواهد شدمناسب و براساس ظرفیت پناهگاه انجام  گذاری فاصلهبا رعایت  حضور در داخل سالن پناهگاه -5

 .شود میریزی منظم انجام  برنامه و ددهر هفته و در شرایط پر تر  پنجشنبه و جمعه ویژه بهوره ای ضدعفونی د -6

 .شود میبهداشتی براساس پروتکل وزرات بهداشت انجام های  ضدعفونی سطوح، سالن ها، سرویس -7

 .آید میاز حضور افراد با عالیم بالینی مشکوک جلوگیری بعمل  -8

 .شود میکنندگان تذکر داده  عایت اصول بهداشتی به مراجعهر ،های علمی صب تراکت و دستورالعملبا ن -9

های آموزشی پناهگاه  در سالن شود کنترل دمای بدن و عالیم بالینی کارآموزان قبل از حضور در کالس توصیه میـ 11

 .صورت پذیرد

 

برگزاری دوره و  مسئولاجرای دستور العمل فوق مدیر باشگاه و  مسئولاالجرا بوده و  ها الزم این پروتکل *

های تابعه  و شهرستان هیات کوهنوردی استان به عهدهنظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل همچنین 

 .است

 .باشد میقابل تجدید نظر در ورزش ستاد ملی مبارزه با کرونا های  کلیه قوانین فوق براساس دستورالعمل *

 

رسانی مراتب فوق اقدامات  اطالعنوردی و صعودهای ورزشی در اسرع وقت نسبت به  های کوه است تمامی هیأت مقتضی

 الزم را انجام دهند.

 م.ینمای گزاری می ها و... صمیمانه سپاس ها، باشگاه های استان پیشاپیش از حسن توجه و همکاری مسئولین محترم هیأت


