
 

 

 

    

 

 

 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

145/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 یو درمان یدر مراکز بهداشت گذاری اجتماعیفاصله



 
 معاونت بهداشت           

 درمانیمراکز بهداشتی در  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

2 

 

 فهرست

 3 ............................................................................................................................................................................................ مقدمه

 3 .................................................................................................................................................................................. کاربرد دامنه

 3 ................................................................................................................................................................. یاجتماع یگذارفاصله

 5 ................................................................................................................................................... یبازتوان و مراقبت ،یگرغربال

 5 ....................................................................................................... 19-دیکوو یریگهمه در نیشاغل یغربالگر .1

 5 ............................................................................................................................. ریپذبیآس یهاگروه از مراقبت .2

 6 .............................................................................................................. 19-دیکوو سابقه با نیشاغل در یبازتوان .3

 6 ...................................................................................................................................... کار و طیمح سالمت یکنترل اقدامات

 6 ....................................................................................................................................... یفرد حفاظت و بهداشت .1

 8 ................................................................................................................................................. ییغذامواد بهداشت .2

 9 ........................................................................................................................................ زاتیتجه و ابزار بهداشت .3

 9 ................................................................................................................................................... ساختمان بهداشت .4

 11 ......................................................................................................................................................... اقدامات ریسا .5

 11 ................................................................................................................................................................................... مهم نکات

 11 ............................................................................ تماس و یتنفس ترشحات مورد در استاندارد یاطیاحت اقدامات انجام

 13 ........................................................................................................................................................................ بهداشت آموزش

 15 ...................................................................................................................................................................................ها وستیپ

 15 ..................................................................................... لیتحص/ کار به بازگشت جهت فرد یخوداظهار فرم: 1 وستیپ

 16 ........................................................................................................................ هادست یشستشو درست روش: 2 وستیپ

 18 ................................................................................................. یفرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش:  3 وستیپ

 18 ............................................................................................ شدههیتوص( PPE)  یفرد حفاظت لیوسا دنیپوش مراحل

 20 ....................................................................................... شدههیتوص( PPE)  یفرد حفاظت زاتیتجه درآوردن مراحل

 23 ............................................................................................................................................................ گندزدا مواد: 4 وستیپ

 25 .................................................................................................................................................................... سطوح یگندزداها

 26 .......................................................................................................... سرویو کرونا از یریشگیپ در مهم نکات: 5 وستیپ

 

 

 

 



 
 معاونت بهداشت           

 درمانیمراکز بهداشتی در  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

3 

 

 

  مقدمه

کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این های انتقال عامل ایجادشناسایی راه  

از  عمدهطور های تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

سرفه، تنگی نفس می    شدید با عالیمی همچون تب،  ز نماید تواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

ه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این الریه، نارسددایی کلیبه ذاتو در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره درب  شیرآالت، نرده  د صندلی،  ست که  پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

شده و نظایر آن. بنابراین  شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست        عمومی و مشترک استفاده می  

 آب و صابون شستشو گردد.  حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  کاربرد دامنه

 های بهداشتی، و مراکز جراحی محدود  مع سالمت، پایگاهها ، مراکز خدمات جا درمانگاه

، آیین نامه ها، سددایر قوانین بوده و )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشددگیری و کنترل 

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از آنجا که     صله گذاری اجتماعی ا یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

سیاری  صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید     ب شاغلین  ستند و محل های   19از  ه

کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

ری اجتماعی سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذا

عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 
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 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 داسازی مسیر  ورود و خروج افراد رعایت گردد. ج 

  .فاصله افراد در هنگام ورود و خروج با خط کشی مشخص گردد 

      هو فاصدددله ایمن بین مراجع    از ورود بیمار به قسدددمت  اداری پذیرش و ترخیص جلوگیری شدددود 

 ر رعایت شود. کنندگان  در محل های مذکو

  نحوه نوبت دهی به بیماران به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضددور داشددته

 باشند بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد رعایت گردد.

  .نوبت دهی حتی االمکان بصورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد 

  ) فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار  رعایت گردد )حداقل یک متر 

 شده   امکان، صورت  در صی    به طور  دیبا کارکنان معین  صا شکوک  برای  اخت  شده  دییتأ ایموارد م

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند مراقبت 

 است . حتی االمکان بیمارانی پذیرش گردند که حضور آنها دروری 

   متر، استفاده از   کیدر فاصله کمتر از   ماریبه امور ب یدگیخدمت و رس  هیارا یدر صورت درورت برا

 است. یکامل الزام یحفاظت فرد زاتیتجه

 استفاده  یکیپنجره پالست ای شهیمانند ش یکیزیاز موانع ف روسیکاهش قرار گرفتن در معرض و یبرا

،  اژیابتدا در آنها حضدددور دارند ، مانند مناطق تر مارانیکه ب یتواند در مناطق   یم کردیرو نی. ادی کن

 شود. یدارو ، عمل لیپنجره داروخانه در زمان تحو ایدر بخش اورژانس   رشیپذ

 رندیهستند در کنار هم قرار نگ 19 دیکه مشکوک به کوو یبا افراد 19 دیافراد مبتال به کوو. 

 در  19 دیمبتال به کوو مارانیاز ب زین زایماریعوامل ب ریاز سا  یناش  یتنفس  یهامبتال به عفونت افراد

 .رندیکنار هم قرار نگ

 متر با فاصله از هم قرار داده شود. 2حداقل  یبستر یتخت ها 

 اشد.ب یدرور یاز نظر پزشک نکهیگردد  مگر ا یخوددار یاز اتاق بستر رونیبه ب مارانیانتقال ب از 

  شدده اسدتفاده شدود و از ماسدک      نییتع شیانتقال از پ یرهایاز مسد  مار،یبه انتقال ب ازیدرصدورت ن

 استفاده گردد. ماریب یانتقال برا نیدر ح  یپزشک

 مشکوک  مارانی)در صورت لزوم( در تماس با ب ماریو همراهان ب یبهداشت یهاکارکنان مراقبت تعداد

 محدود گردد. 19 دیشده با کوو دییتأ ای
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 یخودرو برا نیسددرنشدد  تیو ذهاب کارکنان، از نصددف ظرف ابیا سیصددورت فعال بودن سددرو  در 

 کارکنان استفاده شود. ییجابجا

 کارکنان    ییدر جابجا   منیا یفاصدددله گذار    تی رعا  یو ذهاب برا  ابی ا یها  سیتعداد سدددرو  شیافزا

 . ردیصورت پذ

 گردد و از  یخوددار یآموزشددد یها دوره  و کارگاه ،یجلسدددات حضدددور یاالمکان از بر گزار یحت

 استفاده گردد . نظایرآنکنفرانس و  دئویو رینظ یامکانات

 اجتناب گردد  ند،یتوانند تجمع نما یکه کارکنان م ییتجمع در اتاق کار ،آبدارخانه ، و هرجا از. 

 گردد .  تیباشد حداقل زمان ممکن رعا ریکه مواجهه چهره به چهره ناگز یصورت در 

 شود یریگردد که از تجمع جلوگ یزیبرنامه ر یاستراحت به گونه ا یها زمان. 

 ه انجام شدود  ک  یصدورت ه ب ندینما یم تیفعال یکه بصدورت اقمار  یکارکنانکردش کار  یزیر برنامه

  .ابدیممکن کاهش  زانیتعداد سفرها به محل کار و منزل به حداقل م

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم    به محل کار/ تحصدددیل    موظف هسدددتند در بدو ورود    همه  -1

  .(1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید

 HSE ای/ کارشددناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشددناس بهداشددت حرفهبررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم  صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همه  صنعت شاغلین را به  

 به نیاز salamat.gov.irتنفسدددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسددداس ارزیابی سدددامانه 

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع  خانگی وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار یا تحصدددیل       قرنطینه 

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.نماید. در غیر این

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ده  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 
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  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

 صورت امکان، فعالیت های شغلی این افراد تا پایان همه گیری، به صورت دورکاری صورت پذیرد. در -1

در صددورت عدم امکان دورکاری، شددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -2

تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی 

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند.کارفرمایان شرایطی  -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  19-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

ابالغی  "19-ابتال به کووید راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

رار ق از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 گیرد.

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  پوشاندن دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عطسه و انداختن  دستمال استفاده شده بالفاصله در

دستمال وجود نداشت از قسمت که  در صورتی ها با آب و صابون دست شستنسطل زباله دردار و 

 .داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده گردد
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  بطور مرتب دست ها به روش صحی  با آب و صابون شسته شود یا از محلول ها یا ژل های ددعفونی

 (  .ثانیه می باشد 20استفاده گردد.)مدت زمان الزم برای شستشوی صحی  دست ها حداقل 

 ناب گردد . از دست دادن و روبوسی اجت 

   از خوردن غذا در محیط های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده و فست فود تا حد امکان

 اجتناب کرده و مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده گردد . 

  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحی  از ماسک استفاده و در

 مراجعه گردد. پزشک صورت شدید شدن عالیم به

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

 ( :1رعایت بهداشت دست در موارد زیر دروری است)شکل 

 قبل از تماس با بیمار؛ 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه با، بعد از  گندزدایی ای پاک سازی اقدامات قبل از انجام هرگونه 

 ؛ماریپس از تماس با ب 

  تماس با محیط بیمار.پس از 

  و یا هندراب با محلول های ددعفونی بر پایه  صابون و دست با آبشستشوی بهداشت دست شامل

 (  ABHR)الکل است 

 .اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود 

  کارکنان  رعایت از اینکه  شیوه کار ایمن و روش های مناسب حفاظت فردی  از طریق  نانیاطمحصول

  .می گردد

 مظنون به آلودگی افراد  یو جداساز عیسر ییشناسا 

 ه عطس ایدر هنگام سرفه  دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن ناناطمی

 پوشانند. یم

  الزامی است 19کووید  مشکوک به عفونت مارانیباستفاده از ماسک برای. 

 رعایت گردد. دست بهداشت ،تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

 دستکش، جمله و نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز از (3فردی)پیوست  حفاظت تامین  تجهیزات 

 ددعفونی لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن ژل و ماسک

 ها نآو نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده صحی  از  کارکنان برای
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  کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا

 افراد خودداری نمایند.

 هآبدارخان و نظافتچی کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم فردی استفاده از وسایل حفاظت 

 باشند داشته ماسک  است بهتر می کنند استفاده ذهاب و ایاب رویسس از که افرادی. 

  عدم استفاده افراد بیمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سرفه، تنگی نفس و یا سایر عالئم شبیه

 سرماخوردگی هستند از وسایل حمل و نقل عمومی 

 

 غذاییموادبهداشت  .2

  محدود گردد. حتی االمکان سالن های سرو غذااستفاده از 

 زدایی شود.ز صرف وعده غذایی تمامی سالن گندقبل و بعد ا 

  سرویس الزامی می باشد.استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری در سلف 

 علوم ها / دانشکده های   های بهداشت دانشگاه   معاونت تایید مورد و مجاز مراکز از باید بیماران ایغذ

 .گرددپزشکی سراسر کشور تهیه 

 در خصوص حمل و نقل و  توزیع غذا در مرکز توجه به موارد زیر دروریست :

 حمل غذا با خودروی مناسب حمل و نقل مواد غذایی 

  مرکزحف  زنجیره سرد و گرم در انتقال مواد غذایی به 

  مرکزکنترل دمای غذا در زمان تحویل به 

  نمونه برداری تصادفی مواد غذایی برای کنترل کیفیت غذا  دوره ای وانجام کنترل های 

       شد جمع آوری و صورتیکه امکان پذیر نبا صرف برای بیماران و در  ستفاده از ظروف یکبار م ترجیحا ا

 شستشو و گندزدایی ظروف 

      شت فردی و همچنین با رعایت حفاظت فردی دمن رعایت بهدا سئول توزیع مواد غذایی  کارکنان م

 به توزیع غذا اقدام نمایند . کامل نسبت

 به عنوان پسددماند عفونی در نظر گرفته شددده و وارد  مشددکوک یا مبتال باقیمانده مواد غذایی بیماران

 چرخه مدیریت پسماندهای عفونی گردد.

 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیسرو نمک، فلفل، سماق ، آب آشامیدنی و غیره در بسته 

  قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند.مواد غذایی سلف سرویس 

 باشد.عرده مواد غذایی روباز و فله ای بدون پوشش ممنوع می 

 می باشد. پروانه ساخت عرده ساالد بایستی از ساالد بسته بندی دارای 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  ض هر بار استفاده تعویشود باید پس از چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می

 گردد؛

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی درورت کامل دارد و کلیه مهر و سجاده، چادر و عبا  در نمازخانه

 آوری گردد؛ و حوله مشترک جمع

 صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی دروری است؛ در 

 آوری و یا استفاده نشوند؛طالع ثانوی جمعکن و آبخوری تا اسردهای آب کلیه دستگاه 

  وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

 سیم و مواردی نظیر ها، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد، موس، بی کلیه تجهیزات از قبیل دستگاه

 تمیز و گندزدایی شوند؛ و وسایل و ابزار  پزشکی بعد از هر بار استفاده آن در پایان شیفت کاری

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 

  در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و

شحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و اقالم از مواد آلی پاک نشوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،تر

 سطوح قابل گندزدایی نیستند .

 ،دیریت گندزداها در نظر زمان تماس و م الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی

 .گرفته شود

 شت ساختمانابهد .4

 

 نظافت محیط مراقبت بیمار 

 به ویژه روی سطوحی که بیمار  ،کنید ها و فضاهای ایزوله را  تمیز و گندزدایی سطوح افقی در اتاق

و بالفاصله اطراف  بستر بیمار  به طور مرتب و موقع یا اغلب اوقات با آنها تماس دارد در آن قرار گرفته 

 .شودتخلیه یا مرخص کردن بیمار نظافت و گندزدایی 

 میز کردن برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی ، از ت

 مرطوب )پارچه مرطوب ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید . 

  استفاده از تجهیزات نظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رعایت

 انجام گیرد. حفاظت فردی
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 مدیریت پسماند

  و مقررات ملی انجام گردد.)بر اساس دوابط مدیریت پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین

 و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و دستورالعمل های مرتبط  ( 

  وازین مبا رعایت ، عفونی ، تیز و برنده ، پسماند شیمیایی و دارویی در مبدأ تولید، پسماندهای عادی

 گردد.و بسته بندی  جمع آوری، ، تفکیکبهداشتی بصورت جداگانه

 اوم زرد رنگ ) واقع در  سطل های زردرنگ (جمع آوری گردد   قپسماندهای عفونی در کیسه های م

چنانچه احتمال آلودگی خارج کیسه ، پاره شدن و سوراخ شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی  در 

  .دو کیسه قرار گیرد

  مخازن پالستیکی ایمن کلیه پسماندهای تیز و برنده در(Safety Box)   جمع آوری گردد  و این

  .ظروف نزدیک به محلی که اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار می گیرند ، قرار داده شوند

 از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده  خودداری گردد.  

 گونه دستکاری انجام نشود سوزن های استفاده شده را از سرنگ های یکبار مصرف جدا نکنید و هیچ

 ) خم شدن  شکستن و یا هرگونه دستکاری ( 

  در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری

سازی و دفع ،  کارکنان باید از تجهیزات  موقت در مرکز  و تحویل به مراکز دارای مجوز برای بی خطر

تجهیزات استفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه صحی  استفاده از  مناسبحفاظت فردی 

  .را دریافت کرده باشندحفاظت فردی 

 .از اختالط پسماندهای عفونی تولید شده در مراکز با پسماند عادی خودداری گردد 

  خودداری از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا

   .گردد

 تواند پسماندهای عفونی و تیز و برنده را  چنانچه مرکز فاقد تجهیزات بی خطر ساز پسماند است می

های مجاور  در سایت های منطقه ای یا مرکزی بی خطر نماید و یا از امکانات بی خطر ساز بیمارستان

عقد  دمنو تیز و برنده، ونی استفاده نماید در غیر اینصورت در بسته بندی ایمن و با بر چسب عف

  .، تحویل شهرداری نمایدقرارداد
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 ویژگی های ظروف و کیسه های تفکیک پسماند های پزشکی

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد 1کیسه پالستیکی مقاوم  عفونی 1

 تیز و برنده 2
Safety box 2 

 استاندارد
 دارای خطر زیستیتیز و برنده  زرد با در قرمز

 شیمیایی و دارویی سفید یا قهوه ای 3کیسه پالستیکی مقاوم  شیمیایی و دارویی 3

 عادی سیاه 4کیسه پالستیکی مقاوم  عادی 4

  .الزم است کیسه های فوق در سطل های زرد رنگ نگهداری شوند .1

 .موسسه استاندارد ، استاندارد این ظروف را تدوین کرده است .2

  .شوند ینگهدار پالستیکی سفید یا قهوه ای  یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .3

  .شوند ینگهدار آبی رنگ یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .4

 

 سایر اقدامات .5

 یبهداشت یمربوط به کارکنان مراقبت ها اداری اقدامات

 یبهداشت یکارکنان مراقبت هاکافی  آموزش 

 تعداد کارکنان به تعداد بیماران و مراجعه کنندگان   یاز نسبت کاف نانیاطم 

 یبهداشت یکارکنان مراقبت هابرای  19کووید از ناشی   یتنفس حاد یها عفونت ینظارت برا ندیفرآ جادیا 

  کارکنان مراکز توسددط  بهبود  یها سددمیاسددتاندارد و فراهم آوردن مکان یاطینکات احت تیرعابر نظارت

 بهداشتی و درمانی

 مهمنکات 

 ترشحات تنفسی و تماسمورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام 

 ارانمیقبل از ورود به اتاق که در آن ب دیافراد با هیاسددتاندارد ، کل یاطاحتی اقدامات از اسددتفاده بر عالوه 

 د.کنناستفاده به ویژه  ماسک  و  یاطیاز اقدامات احتوجود دارند،  کرونا ویروس شده  دییتأ ایمشکوک 

 رندیمناسب قرار بگ هیبا تهو جداگانه  یها در اتاق دیبا مارانبی. 

 در نظر  هیدر ثان تریل 60 ماریهر ببرای  یکاف هیهسددتند ، تهو یعیطب هیتهو یکه دارا یبخش عموم یبرا

 .گرفته شده است

 کرونا مظنون به عفونت  نکهیا صدددرف نظر از  )در صدددورت وجود تخت بسدددتری(مارانیتختخواب همه ب

 فاصله داشته باشند .متر از هم  1حداقل  دیبا هستند.ویروس 
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 ک موارد مشکوبرای  اختصاصی به طور  دیاز کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی با یمتی ، امکان صورت در

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند شده مراقبت  دییتأ ای

 یاز آلودگاسددتفاده نمایند تا  صددورت و حفاظ  چشددم  از محاف  دیکارکنان مراکز بهداشددتی و درمانی با 

 شود. یریجلوگ یمخاط یغشاها

 ند.بلند استفاده کن نیآست دارای و لیراستریو غ زیاز لباس تم دیکارکنان مراکز بهداشتی و درمانی با 

  شتی و درمانی با ستفاده     دیکارکنان مراکز بهدا ستکش ا ستفاده نمایند . از د س از چکمه ،  ا و  ه رلباس یک

 لزومی ندارد.مراقبت روزمره  نیبند در ح شیپ

 ست نیز            ،  ماریبعد از مراقبت از ب شت د صحی  دفع و بهدا شده به نحو  ستفاده  سایل حفاظتی ا کلیه و

 رعایت گردد.

 فشار  )به عنوان مثالمورد استفاده قرار گیرد.  یاختصاصیا بصورت   و بوده  مصرف کباریا ی دیبا زاتیتجه

سنج ها(  سنج ها و   ستفاده از   به ازیاگر ندما شترک   زاتیتجه ا  بعد از وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور م

 ٪70)به عنوان مثال ، با اسددتفاده از  دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یاسددتفاده برا

 الکل(. لاتی

    شم ، ب شتی و درمانی از لمس چ ست ها  ای ینیکارکنان مراکز بهدا  یخوددارباید آلوده  یدهان خود با د

 کنند.

 انتقال  بیماران را انجام میدهند که  ییکه کارکنان مراکز بهداشددتی و درمانی ها دیحاصددل کن نانیاطم

 .استفاده می نمایندمناسب تجهیزات حفاظت فردی  ازورعایت نموده بهداشت دست را 

 به محل انتقال   ماریب دنیزمان ممکن قبل از رسدد نیرعتیالزم در سددر یاطیدر مورد هرگونه اقدامات احت

 .بیمار اطالع رسانی گردد

  نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است ، تمبا آن   ماریبسطوحی که به طور مرتب 

  در کلیه اتاق های معاینه روشویی با شرایط بهداشتی و تسهیالت شستشوی دست وجود داشته باشد. 

  احتیاطات الزم در خصوص خطر برق گرفتگی و حریق را ورد توجه قرار گیرد.در هنگام گند زدایی 
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 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

 ( و ... وب سایت ها ،آموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی 

  چهره به چهره با رعایت فاصله از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صورتی که

 بالمانع است. حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف

 

 )موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.( رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان 

 در فضای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 

 

)نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 ... در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 سایل حفاظت فردیآشنایی با زمان و نحوه استفاده از و 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 
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  فاصله گذاری اجتماعیآموزش 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

 ر خانه در صورت وجود عالئم نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن د 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  نصب پوستر 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی بارگذاری 

 190  شماره تلفن نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 پیوست ها

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

تحصددیل در )واحد   حال/ دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و دعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب  می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهسددشپاسددک کلیه پرثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسک نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  مورد تایید است(بار مصرف نیز ذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سط  پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 

 روپوش .1

 
  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود. را از گردن تا زانوها، بازوها راتنه 

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 رسپیراتورماسک یا  .2

 

 

 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 
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 عینک یا شیلد صورت .3

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

  باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که روی مچ را کامل بپوشاندتا 

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست. 

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید. 

 را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید هادستکش. 

 بهداشت دست را رعایت کنید. 
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 شده( توصیهPPEحفاظت فردی  ) تجهیزاتراحل درآوردن م

لوده کردن لباس، پوسدددت یا  غشددداهای     بدون آ تجهیزات حفاظت فردی    های مختلفی برای درآوردن  شرو

است. قبل از خارج شدن از اتاق بیمار،   ارد. در اینجا یک مثال آورده شده مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د

است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و   ردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   تمام وسایل حفاظت ف 

 بستن درب، از صورت خود خارج کنید.

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را بهتجهیزات حفاظت فردی  

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 اول از سمت چپ( دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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   درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید        حیناگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر دربرای بازیافت مجدد قرار دهید. شده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ددعفونی   هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د  اگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس     هاباز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  هنگام ر

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ددعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 دست حاوی الکل بشویید. کننده

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    درآوردید. فقط قسدددمت داخلی   طور همزمان دسدددتکش را نیز  آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

با ه کنندعفونیها را بشویید یا از یک دد   بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست    (6

 .استفاده کنید درصد 70ل الکپایه 
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 مواد گندزدا :4 پیوست

(  می شوند توسط طیف وسیعی  ARISویروس و باکتری هایی که باعث عفونت های حاد تنفسی )

از مواد گندزدا غیر فعال می گردند . با این حال در برخی از کشورها سازمانهای نظارتی انواع مواد گندزدای 

 :ستانی شامل موارد زیر استموجود برای استفاده در مراکز  را کنترل می کنند . گندزداهای بیمار

 ) سدیم هیپوکلریت )سفید کننده خانگی 

 الکل 

 ترکیبات فنلی 

 ترکیبات کواترنری آمونیوم 

 ترکیبات پراکسیژن 

الزم به ذکر است سدیم هیپوکلریت و الکل در بسیاری از کشورها  به راحتی در دسترس است .و دارای قیمت "

 "مناسب می باشد

 

 استفاده از مواد گندزدا

  کشورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و دد عفونی مختلفی دارند. مراکز بهداشتی درمانی با منابع

محدود ممکن است به انواع مواد گندزدا و دد عفونی دسترسی نداشته باشد. اما الکل و سفید کننده در 

 صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی قابل قبولی هستند.

 دزدای دیگر سطوح کثیف ابتدا باید با آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تمیز شود و مانند هر ماده  گن

 سپس گند زدایی گردد.

  در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی  برای سطوح محل های:  اورژانس، آندوسکوپی، 1توجه .

در آن انجام می شود، اتاق ایزوله بعد از   COVID-19که آزمایش  برونکوسکپی، آزمایشگاه تشخیص طبی

( و  آمبوالنس،  در صورت فقدان ترکیبات آمونیوم کواترنر و Changeهر بار ترخیص کامل بیماران اتاق )

 %5قسمت هیپوکلریت سدیم  یک  (5000ppm) % 0.5با هیپوکلریت سدیم  مجاز، گندزداهایو سایر 

 (1د.)جدول گندزدایی گرد قسمت آب 9و 
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 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول

(  PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % 

 کلر قابل دسترس است

قسمت سفید  1توصیه می شود  استفاده از  5از هیپوکلیت سدیم %  1:9محلول توصیه شده : محلول 

 برای گند زدایی سطوح (  1:9قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی : برای سفید کننده حاوی 

 پی پی ام خواهد بود   5000در صد یا  0.5دسترس در حدود ، کلر قابل  1:9

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد 

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

 ستفراغ، ترشحات ،خون یا دیگر مایعاتنکته:  سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، ا

 بدن قبل از گندزدایی( 
  %0.05محیط های اداری، با هیپوکلریت سدددیم  نظیر. برای سددایر سددطوح در بیمارسددتان و مراکز بهداشددتی درمانی  2توجه 

(500ppm =1 2قسمت آب( گندزدایی شوند.)جدول  99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم) 

 

 هیپوکلریت سدیم :غلظت و مصرف  -2جدول

(  کلر قابل   PPM) 50000معادل   5محلول اولیه :عمده محلولهای سدددفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سددددیم %           

 دسترس است

شده : محلول     صیه  سدیم %   1:100محلول تو ستفاده از       5از هیپوکلیت  شود  ا صیه می  سفید کننده به     1تو سمت   99ق

 برای گند زدایی سطوح (  1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول 

رای آماده  به عنوان مثال ، ب .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ، نسبت سفید کننده به آب را تنظیم کنید     

سفید کننده های حاوی     صد   2.5سازی  ستفاده کنید )یعنی        در  سفید کننده ا شتر از  سدیم ، از دو برابر بی  2هیپوکلریت 

 قسمت آب( 98قسمت سفید کننده به  

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سدیم یک محلول    5کلر قابل دسترس بعد از رقیق  صد هیپوکلریت  ، کلر قابل   1:100در 

 پی پی ام خواهد بود   500در صد یا  0.05دسترس در حدود 

د نظر ورمحلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت م     

 حاصل گردد  

 زمان تماس برای کاربرد های متفاوت:  

 زمان تماس برای سطوح غیر متخلخل : بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد  

 دقیقه توصیه می شود . 30زمان الزم  گندزدایی برای غوطه ور کردن اقالم : زمان تماس  

یز کردن مدفوع ، اسددتفراغ، ترشددحات ،خون یا دیگر مایعات بدن قبل از نکته:  سددطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تم

 گندزدایی یا غوطه وری ( 
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 گندزداهای سطوح 

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشددد یدها،      های از  گندزدا روی سدددطوح و کل

سدددوزی مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش      دار وتجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 ددعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم. مواد گندزدا و 2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به     کشیک میکروب  کل  طوربا طیف گسدددترده اسدددت و  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش السدددتیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

شتعال به .2 ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح    دلیل قابلیت ا الکل ا

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

اید خالی از افراد بوده و درها ها بهنگام گندزدایی و نظافت، سددالن .4

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

ه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول های گندزدا باید روزانمحلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدددیم در از  .1 مهم در خصوص سفیدکنندهنکات 

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است 

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سدددفیدکننده      .2

طور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای کم و به نهتماس(، با هزی

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

ن یدهند. بنابر اراحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و دعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

سفیدکننده     .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  رقیقبرای تهیه و ا

 دروری است:

بند دددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

عث ت         - با با آب سدددرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن یه  سدددف جز

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا       -

 رقیق نمایید.درصد 5

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایکنشتواند باعث واداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید
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گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

کننده برای نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

و با یک پزشددک دقیقه با آب شددسددته 15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شت زمان تجزیه می    - سدیم با گذ طمینان از شود برای ا هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریک رقیق

ستفاده را بعد از  شده بال های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24 ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - ورت امکان ص شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5یوست پ

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 

     ،سرفه سه و  دهان و بینی خود هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

دارند و باید هوای محیط مرطوب  تریسریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


