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  مقدمه

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

شده   ویروس هنوز به شخص ن ست ولی  طور دقیق م صل کلی ویروس بها سی به عنوان یک ا طور عمده از های تنف

 هایگردند. بر اسرراس دانسررتهطریق ریز قطرات یا از طریق سرررفه یا عطسرره و یا لمی اشرریاه آلوده منتقل می

سرفه، تنگی نفی می    شدید با عالیمی همچون تب،  ماید و تواند بروز نکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

شدی  ست منجر در موارد  شی از این بیماری     به ذاتدتر ممکن ا صد مرگ نا سایی کلیه و مرگ گردد. در الریه، نار

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

انسرران از طریق سرررفه، عطسرره، تخلیه  با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسرران به

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1تواند در فاصله میترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس  

ها، ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره در  منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست  

شیرآالت، نرده    صندلی،  ست که   پله  میز و  سایلی ا شترک  به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و طور عمومی و م

ستفاده   ست            میا شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت ا سناد و مدارک دست به دست  سکناس، ا شامل ا شود 

 آب و صابون شستشو گردد.  بابا هر فرد یا اشیاه مشکوک دست  پی از تماس

 

  کاربرد دامنه

 انبار و سرد خانه مواد غذایی

بوده و سرررایر قوانین، آیین نامه ها،     )کرونا ویروس(  19-کووید و کنترل این راهنما جهت پیشرررگیری   

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصررله گذاری اجتماعی اسررت. از آنجا که  

هسررتند و  19صررنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرب بیماری کووید و مراجعین بسرریاری از شرراغلین 

سبب انتقال بیماری گرد       شده که می تواند  سوب  سب و کار یکی از اماکن تجمع مح د و از طرفی محل های ک

حفظ سررالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار اسررت الزم اسررت مقررات ویاه ای از طریق فاصررله گذاری  

اجتماعی عالوه بر رعایت اصررول بهداشررتی برای کاهش مواجهات متناسررب با سررط  ادررطرار و درجه اهمیت  

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 موارد زیر رعایت شود: در این راستا الزم است
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  مراجعین و همچنین متر )حداقل یک متر( بین کارکنان  2الی  1رعایت فاصله ی 

 و درحداقل فاصررله ی یک متر مواجهه با رعایت  ،درصررورتی که مواجهه رهره به رهره ناگزیر باشررد 

 پذیرد.حداقل زمان ممکن صورت 

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله دست دادن 

  اجتناب از تجمع در محیط کار از جمله رختکن، آبدارخانه، انبار و یا اطراف محیط کار 

 جهت انجام سفارش و نظیر آن / تلفناستفاده از بستر اینترنت 

 صرفا  یا کارتخوان  ها واستفاده از اپ آنالین یا با صورت   به "ترجیحا هاممنوع است و پرداخت  دریافت وجه نقد

 توسط مشتری صورت گیرد.

   ممانعت از  ورود  افراد غیر مرتبط در انبار یا سردخانه 

  ممانعت از  تجمع افراد در انبار یا سرد خانه با لحاظ شیفت بندی  مناسب 

 رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در محل استراحت کارکنان و گارگران 

 ایمن حداقل یک متر در هنگام بارگیری و تخلیه رعایت فاصله 

   اخذ  "رعایت فاصررله ایمن حداقل یک متر در هنگام گرفتن سررفارش به صررورت حترروری، ترجیحا

 سفارش تلفنی و یا الکترونیکی

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتگذاری الزم است براساس طرح فاصله

با  کیوجود تماس نزد ای 19-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفسصورت  درشاغلین موظف هستند  -1

 (.1)پیوست شماره ندینما لیرا تکم یاظهار فرم خود بدو ورود به محل کار در ماریب

صررورت تصررادفی و روزانه، تا پایان   کارفرما یا مدیر شرراغلین را بهنماینده بررسرری روزانه عالئم شرراغلین:   -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفی و سرررایر عالئم تنفسررری مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین رنانچه        همه 

سامانه    ساس ارزیابی  خانگی وجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبرا

صررورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل  ری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر اینخوددا تحصرریل

 کار جلوگیری نماید.
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارده  19-کووید بیماری به ابتال معرب در که افرادی عنوان زیر با گواهی پزشک معتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  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 

 اعتاه وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

فراهم گردد که حداقل     ایگونه رایط محیط کار برای این افراد به  صرررورت عدم امکان دورکاری، شررر   در .1

ی با ر به محیطتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا 

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمشرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. .2

 

 19-غلین با سابقه کوویدبازتوانی در شا .3

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

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

ودررعیت شرراغل برای بازگشررت به کار مورد ارزیابی پزشررکی قرار  از وزارت بهداشررت مورد ارزیابی قرار گیرند و

 گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 انتقال بیماریقطع زنجیره  هدف از اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار:

 الزامی می باشد.رعایت کلیه دوابط و مقررات بهداشتی مرتبط عالوه بر راهنمای مذکور 

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 فردی )برای متصدی و شاغلین(: و حفاظت بهداشت

 گردد. پرهیزبا یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

 .استفاده از وسایل حفاظت فردی ماسک و دستکش الزامی می باشد 

 سب  مجزاو کفش  از لباس رکنان هنگام ورود به محل کار کا ستفاده نمایند و پی از اتمام کار   و منا ا

 .آن را تعویض نمایند

  .کارکنان  هنگام حمل مواد خام دامی از پیش بند دد آب استفاده نمایند  

      قبل از دست زدن به دهان، بینی و رشم و بعد از دست    مایع شستن مرتب دست ها با آب و صابون

 بعد از دستشویی دروری می باشد.اشیاه و حتی گوشی تلفن و موبایل و ، زدن به هر سط  

  از حمل مواد غذایی دست ها کامال با آب و صابون شسته شود.و بعد  قبل 

 شاهده عالیم     در سرماخوردگی   صورت م شابه  ستراحت نموده و از       م ستی در منزل ا شاغلین بای در 

 رفتن به محل کار خود داری نمایند.

   ستفاده سرفه    هنگامکاغذی از دستمال  ا شد.   کردنعطسه یا  صورتی  دروری می با که دستمال  )در 

 (.گرددموقع سرفه و عطسه استفاده خمیده وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج 

 .کوتاه بودن ناخن از دروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

   ستعمال دخانیات به ستعد نمودن افراد در ابتال      از ا ستم ایمنی بدن و م سی تعیف  دلیل تاثیر آن بر ت

 ویروس خود داری شود.به 

 کارکنان از بکار بردن  وسایل مشترک نظیر خودکار و امثال آن حتی االمکان خودداری کنند 

 

 انبار/ سردخانهغذایی بهداشت مواد .2

 خریداری گردد. مواد غذایی از مراکز معتبر و مورد تائید 

  و صنعتی دارای پروانه بهداشتی و بسته بندی سالم  باشد. مواد غذایی بسته بندی 

 .مواد غذایی غیر بسته بندی باید هنگام ذخیره سازی در ظروف مناسب نگهداری گردد 

 بسته بندی با سطوح آلوده خودداری گردد. ریاعم از بسته بندی و غ ییاز تماس مواد غذا 
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 خام و شسته نشده جدا نگهداری گردد. ییاز مواد غذا دیآماده مصرف با ییمواد غذا 

 شت  ام حمل مواد غذایی از تماس  مواد غذایی خام دامی نظیرهمگ سایر  ن ، تخم مرغ و امثال آگو با 

 .ماده سازی و طبخ مواد غذایی و سایر مواد غذایی آماده مصرف خودداری گرددسطوح آ

   سبزیجات  ظرف مدت شت و  صرف می گردد از    48 رنانچه مواد غذایی خام نظیر انواع  گو ساعت م

 درجه سلسیوس نگهداری گردد. 4فریز کردن مواد غذایی خودداری گردد و در دمای 

  درج گردد انبار مواد غذایی بر روی آنتاریخ فریز و. 

 .از ذخیره مواد غذایی خام در مجاورت با سایر مواد غذایی خودداری گردد 

    سته بندی در ا سازی مواد غذایی ب سط  آن کامال تمیز و گندزدایی    هنگام ذخیره  سرد خانه  نبار یا 

 .گردد

   هنگام گندزدایی سررط  بسررته بندی مواد غذایی از سررالم بودن بسررته بندی اطمینان حاصررل گردد

 .سوراخ و پارگی باشد(، شکستگی)بسته بندی فاقد 

          سب شش منا سته بندی یا پو سردخانه باید دارای ب سازی در انبار یا  همه مواد غذایی هنگام ذخیره 

 باشد. 

  . فریز کردن مواد غذایی با توجه به نیاز بوده و انبارش بیش از اندازه مواد غذایی خودداری گردد 

  ورود افراد بیمار و  .باشند  داشته  را غذایی مواد انبار یا سردخانه  به ورود اجازه مشخص  وافراد محدود

 مشکوک به کرونا به انبار و سردخانه ممنوع می باشد.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3
 

  سطوح ذخیره سازی مواد غذایی باید از قبل  از استفاده تمیز و گندزایی گردد کلیه 

   به طور مرتب تمیز و گندزدایی گردد.مواد غذایی و انبار  سردخانه 

      باید به ایمنی مواد غذایی توجه  ییمواد غذاهنگام گندزدایی سررردخانه و انبار و سررطوح مرتبط با

 و از تماس مواد گندزدا با مواد غذایی آماده مصرف خودداری گردد. گردد

 استفاده نمایندامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص برای گندزداییی تِ از . 

  و گندزدایی سرویی های بهداشتی باید از ابزار سایر قسمت ها مجزا باشد.ابزار و تجهیزات نظافت 

 تِی را به صرررورت مارپیر حرکت    یابد.    مقابل پایان     غاز و در طرف یا نقطه   آاز یک نقطه   باید   ظافت   ن(

 دهید(
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  ستفاده از پارره در آب داغ شسته و سپی در محلول آب      بایستی ها، دستمال نظافت و تِی،  پی از ا

 ور بماند. دقیقه غوطه 30مدت  بهدرصد  05/0ژاول 

  دد سب و قابل دسترس   ها با پکننده دست عفونیتعبیه ظروف حاوی مواد  ایه نگهدارنده به تعداد منا

 الزامی است. برای کارکنان 

 

 هداشت ساختمانب .4
 

 گردد هیدست کارکنان به تعداد مناسب و قابل دسترس تعب یشستشو یالزم برا داتیتمه 

        شتی  کلیه قسمت های مراکز صنفی به ویاه سالن سرو غذا، آشپزخانه، نمازخانه و سرویی های بهدا

 .برخوردار باشددر ساعات تعطیلی از تهویه مناسب بایستی بطور مستمر و در طول شبانه روز حتی 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با 

 در طول شبانه روز از تهویه مناسب برخوردار باشد. پرسنل محل استراحت 

 گردد.زدایی گند و مستمر  مجزاصورت  )حمام و توالت(  به های بهداشتیسرویی 

    دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده     ها، سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، در

ستگاه   هاپله شی تلفن، د ها، کلید و خوان و خودپردازها، کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گو

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپی گندزدایی گردد.  وسایل عمومیپریزها، 

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سروییکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 دار پدالی صررورت پذیرد و کلیه نیروهای  های درها باید به شرریوه بهداشررتی در سررطل ددفع پسررمان

آوری پسماند  رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع با آوری و دفع پسماند  جمعنسبت به  خدماتی 

 اقدام نمایند.های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در کیسه

 (ودصورت وج)در گرددمازخانه گندزدایی از جمله نهای تجمع محل. 

 سرویی     کنسرد ها و آب خوریآب سمت ها حذف و از  صورت موقت تا اطالع ثانوی در تمام ق ها به 

 خارج گردد.

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 

 هر  گندزدایی محل اسررتراحت شرراغلین در صررورت وجود بایسررتی بطور مسررتمر حداقل یکبار بعد از

 شیفت کاری انجام شود.

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب
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  ( وب سایت ها ،شبکه های مجازی جملهآموزش به صورت مجازی ) از  

   صورتی که سیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق  آموزش در  صله  از م رهره به رهره با رعایت فا

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

 

  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 فتای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، زر انتشار تی ،در صورت امکان 

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

 

  :موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 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 

  ماندن در خانهتوصیه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 
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 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 رگونگی انتقال بیماری کرونا 

               صا ست ها در محل کار خصو شوی د شست صحی   ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویی های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

 تبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم نصب پوستر مر 

  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 لانتقا از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،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  

 رگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازیبا 

            شکی به شت ،درمان و آموزش پز شکایات وزارت بهدا سخگویی  سامانه پا ستر  صب پو   شماره تلفن  ن

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 فرد جهت بازگشت به کار : فرم خوداظهاری1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سرررازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شرررماره............................ شررراغل

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته در -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

 

ویروس( در دو هفته  )کرونا 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 -

دقیقه در  15تماس بیش از ) مشررترک ر فتررای بسررتهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس شررغلیگونه هر  -

 □( متر 2از فاصله کمتر 

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

 

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

 

 

سی فوق، مراتب    می تعهداینجانب ..................  به کد ملی......................  صورت بروز هرگونه عالئم تنف نمایم در

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

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشرریاری، دقت و صررداقت ثبت نموده پاسررخ کلیه پرسررش ثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امتا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

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

 

  .کنید ها را مرطوبدست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمر -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

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

 .همان دستمال ببندیدشیر آب را با  -9

 .دار بیندازیددر سطل زباله دردستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ای و هوابرد بسیار  د، تماسی، قطره های استاندار ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش استفاده  PPEنوع 

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر رانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

 باشد.روی مر بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مر را کامل بپوشاند 

 کردن انتشار آلودگیمحافظت از خود و محدودبرای های کار ایمن استفاده از روش: 

  .داریدها را از رهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لمی شده کمی در تماس باشید -

 .ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوب کنیددستکش -

 .بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسرررت      های مختلفی برای درآوردن ایمن وسرررایل حفاظت فردی     روش 

شاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.   یا شیفت کاری، تمام     غ شدن از محل کار/پایان  قبل از خارج 

وسایل حفاظت فردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش جدید 

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEبعد از ترک محل کار استفاده شود.

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

 خارج کنید.

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

             ستکش دوم را نیز ست ببرید و د ست دوم در مر د ستکش د ستکش را زیر د ست بدون د شتان د انگ

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

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

 از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

کننده عفونیها را بشرویید یا از یک درد  بالفاصرله بعد  از درآوردن همه وسرایل حفاظت فردی، دسرت    (3

 .ه کنیداستفاد درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید. نکات عمومی

گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات  هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 .سوزی اجتناب شوددار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار و آتشبرق

 سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی 

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

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

 . مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 نظیر پراکسید هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان 3

 کننده. سفید4

صوص موادگندزدا   نکات مهم در خ

پایه الکل دارای      و دررردعفونی بر 

 مجوز

درصررد  70ها موثر اسررت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و بهیک میکروب

عنوان مثال سررطوح کورک )بهبهتر اسررت. الکل اغلب برای گندزدایی 

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی     درپوش السرررتیکی ویال 

سررطوح خارجی تجهیزات )مثل اسررتتوسررکوت و ونتیالتورها( اسررتفاده 

 شود.می

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

 گردد.می کورک محدود و در فتاهایی با تهویه مطلوب استفاده

به     .3 باعث    عنوان گندزدا می اسرررتفاده مکرر و طوالنی از الکل  ند  توا

های خوردگی الستیک و پالستیک  شدن و ترک تغییر رنگ، تورم، سخت 

 خاص شود.

سالن  .4 ها باید خالی از افراد بوده و درها و هنگام گندزدایی و نظافت، 

ست هواکش ن    پنجره شوند و جهت تهویه بهتر ا شته  شن ها باز گذا  یز رو

 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

شود )کارایی محلول   محلول .7 ستفاده  های گندزدا باید روزانه تهیه و ا

 ساعت کاهش می یابد(. 24پی از گذشت 

ست      امکانات الزم برا .8 شوی مرتب د ست ش سک    ی  ستفاده از ما ها و ا

ماسررک( و  2یکبار مصرررف در طول شرریفت )به ازاه هر شرریفت حداقل 
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شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم    

 شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سررردیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

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

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

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

طور گسرررترده در دسرررترس اسرررت و برای  کم و به  تماس(، با هزینه   

 ود.شگندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری  با این حال سررفیدکننده .3

ند و شرروکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسرری را تحریک می

دهند. بنابر این راحتی با سرررایر مواد شررریمیایی واکنش نشررران میبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

رعایت میزان   اسرررتفاده نادرسرررت از سرررفیدکننده از جمله عدم         .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشررتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب

 گردد.

رعایت موارد زیر شررده اسررتفاده از سررفیدکننده رقیق برای تهیه و .5

 دروری است:

برای  بند درررد آب و دسرررتکش و عینکاسرررتفاده از ماسرررک، پیش -

 شود.محافظت از رشم در برابرپاشیدن توصیه می

سفیدکننده در محل محلول - سب مخلوط نموده  های  های با تهویه منا

 و استفاده گردد.

یه            - عث تجز با با آب سررررد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سرررف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ستفاده از     - صورت ا سدیم  آن را تا    در  سفیدکننده حاوی هیپوکلریت 

 رقیق نمایید. درصد 5

همراه سرررایر مواد شررروینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سرررفیداز به -

های  تواند باعث واکنش   داده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش   

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط  شیمیایی خطرناک شود. به  

کننده با مواد شررروینده اسررریدی مانند موادی که برای         ید کردن سرررف

اند توگردد و این گاز میشررود، تولید میکردن توالت اسررتفاده میتمیز
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صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده باعث مرگ یا جراحت گردد. در

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از اسرررتفاده از سرررفید

 بشویید.

نده  سرررف به سرررطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  یدکن ند و  گرد

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شررسررته و با یک پزشررک  15گردد بالفاصررله باید به مدت 

 مشورت گردد.

د گاز گیرر مینشده وقتی در معرب نور خورشید قراکننده رقیقسفید -

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

 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شررود برای اطمینان از هیپوکلریت سرردیم با گذشررت زمان تجزیه می -

و شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید  

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سررازی قید شررود و  تازه تهیه نموده و بر روی آن بررسررب تاریخ رقیق

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

سفید  فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میدهکننشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدآغشته به مواد آلی باید تمیز

 عاری از مواد آلی گردد.

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

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصرررد  5 های سرررفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سررردیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول لولهقسمت آب سرد  99فیدکننده به س

عنوان به .برای دسررتیابی  به غلظت مناسررب هیپوکلریت سرردیم، نسرربت سررفیدکننده به آب را تنظیم کنید

هیپوکلریت سررردیم، از دو برابر بیشرررتر از  درصرررد 5/2های حاوی سرررازی سرررفیدکننده، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98فیدکننده به  قسمت س 2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصررد هیپوکلریت سرردیم یک محلول  5برای سررفیدکننده حاوی سررازی: کلر قابل دسررترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

سفید محلول شامل غلظت های  سدیم با مقادیر متف کننده  ش اوتی تهای دیگر از هیپوکلریت  د تا هیه خواهند 

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30س ز قه توصررر ها،  )برای تِی شررروددقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

شحات، خون یا دیگر مایعات   سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز نکته:  ستفراغ، تر کردن مدفوع، ا

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مر به مدت حداقل       

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کنندبه آب سالم از مواد ددعفونی  ترسی  دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسرررت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسررری و دسرررت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسرررک افراد بیمار و مشرررک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به رشرررم، بینی  از دسرررت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سررررماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرررد و خشررک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصرررف میوه و خود را سرریسررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


