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خود مراقبتیوی بهداشتاقدامات-1
شدار دهنده   .1 صورت برخورداري از عالئم ه شیوع ویروس تامل نموده  تا زماویروس کرونا		در  هنگام و ن رفع خطر 

.، از ماسک استفاده کنیدمرکز تعویض پالكمراجعه به 
.و دهان خود خودداري نماییداز تماس دست قبل از شستن، به چشم،بینی.2
کاغذي یا از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید.عطسه یا سرفه کردن از دستمال هنگام.3
.کردن دستمال،دستکش و ماسک استفاده شده در محیط خودداري نماییداز رها .4
ها و سایر مراکز پر تردد، فاصله خود را با دیگران   مرکز تعویض پالك و صف انتظار خودپرداز سالن اداري  در داخل .5

.ایت کنیدرعحداقل به میزان یک متر 
ستگاه دریافت نوبت    .6 ستگاه خودپرداز و یا د ستفاده از د پرداخت ورودي پارکینگ مرکز تعویض پالك ودهیهنگام ا

.استفاده کنیدکاغذي ستمال دها اجتناب و ضرورتا از دستکش یا از تماس مستقیم با دکمه
از کارت خوان ها استفاده گردد."از تبادل پول نقد تا حد امکان خود داري شود و ترجیحا.7
به کرونا استعمال نگردد.ابتالدرافرادنمودنمستعدوبدنایمنیسیستمتضعیفبرآنتاثیردلیلبهدخانیات.8
از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید."براي ثبت حضور و غیاب، ترجیحا.9

براي تماس با دکمه هاي آسانسور ، از دستمال کاغذي استفاده نمایید..10
گردد.گند زداییمراجعین توالت و روشویی مورد استفاده .11
استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد.ها در نمازخانه.12
.دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.13
غذایی هاي عمومی و همچنین خوردن غذاهاي آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد از خوردن غذا در محیط .14

استفاده کنیدپخته "صورت کامالبه
پرسنل از خوردن و آشامیدن در زمان حضور در شیفت کاري خود داري نمایند..15

مراکز شماره گذاري خودروحفاظت از شاغلین در-2
شماره گذاري پالك خودرو  .1 سنل مرکز  سک ازپر ستکش وما ستفاده د برضدعفونی کننده موادترجیحاونمایندا

.باشندداشتههمراهبهالکلپایه
.از فعالیت پرسنل بیمار و مشکوك به بیماري هاي تنفسی جلوگیري شود.2
محلول هاي ضد عفونی کننده در سالن پذیرش مراجعین و پرسنل نصب گردد و بطور مرتب پر شوند..3
پوسترهاي رعایت اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه از ابتالء به بیماري کرونا را در معرض دید عموم نصب شود..4
شاغل  و نیمکتها ي   میزسطوح  .5 سنل   شتن مراجعین   ها و غرفه هاي محل کار  پر س بطور مرتب گندزدایی محل ن

شود.



:بهداشت مواد غذایی-3
ام هاي یکبار مصرف انجبنديسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی (در صورت مصرف ) در بسته.1

گیرد.
ظروف یکبار مصرف باشند."داراي پوشش بهداشتی و ترجیحامواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید .2
عرضه مواد غذایی به ویژه مواد غذایی آماده مصرف از جمله آجیل، ساندویج و تخم مرغ و سیب زمینی پخته و .3

باشد.ینظایر آن به صورت روباز در مراکز شماره گذاري خودرو و مجاور آنها ممنوع م
ضواب .4 سایل حفاظت فردي از        توزیع مواد غذایی برابر با  صدیان توزیع داراي و صورت گرفته و مت شتی   ط بهدا

جمله ماسک و دستکش باشند.
ــتفروش مواد.5 ــماره گذاري خودرو جلوگیري به عمل از افراد دوره گرد و دس غذایی در داخل و اطراف مراکز ش

آورند.

ابزار و تجهیزات:بهداشت -4
بهداشتی عمومی و نظایر آن بایستی بطور مستمر گندزدایی گردند.کلیه سطوح و اتاق ها و سرویس هاي .1
صفحه کلید دستگاه کارت خوان یا تجهیزات نظیر آن ها به طور مستمر یا حداقل بعد از هر شیفت کاري گند .2

زدایی گردند.
آمادهدهی کلیه ظروف طبخ و هاي سرو غذا (در صورت وجود) موظفند پس از سرویسها و محلآشپزخانه.3

درجه 75غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظایر آن را با آب باالي سازي مواد
هاي جایگزین دهی به افراد جدید از سرویسکشی نمایند و براي سرویسگراد بشویید، سپس گندزدایی و  آبسانتی

استفاده کنند.



شود (در صورت وجود سلف سرویس و آبدارخانه)  میز غذاخوري استفاده میچنانچه از پوشش یکبار مصرف براي .4
باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.

وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود..5
در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري است..6
صورت موقت ها بهجمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترك از.7

آوري گردد.جمع
فرش هاي نمازخانه ها بطور مستمر گند زدایی گردند. (حداقل بعد از هر شیفت کاري ) در صورت تشخیص .8

درب نمازخانه بسته شود.
در محل هاي مناسب و سرویس ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب کننده دستعفونیظروف حاوي مواد ضد.9

هاي بهداشتی و مواردي نظیر آن جانمایی و تعبیه گردند.
قرار داده شوند.مراکز شماره گذاريسطل هاي زباله درپوش دار به تعداد کافی در .10

بهداشت ساختمان:-5
ه منظور تهویه هاي اتاق ها و ساختمان اداري  و استراحت باستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره.1

مطبوع ضروري می باشد. 
.ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب.2
، هادستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهها، سطوح داراي تماس مشترك شامل: دیوار و کف، درب.3

سایل وها، کلید و پریزها، خوان و خودپردازها، کف پوشهاي کارتتخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه
و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. عمومی

هاي بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتسیستم لوله.4
خصوص هاي دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهاي خدماتی درها باید به شیوه بهداشتی در سطلددفع پسمان.5

هاي پالستیکی محکمآوري پسماند در کیسهآوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (جمعجمع
بدون درز و نشت) در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند.

شود.گندزداییداشته باشد و مرتبا مناسبهیتهودیآسانسور بايهوا.6
ها به صورت موقت حذف گردد.کنسردها و آب خوريآب.7

هاي ورزشی ، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاري گندزدایی شوند.در صورت وجود سالن.8



: نکات مهم
ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه درها و پنجرهها باید خالی از افراد بوده وهنگام گندزدایی و نظافت، سالن.1

بهتر هواکش نیز روشن باشد.
گرفته شود.در نظربرق گرفتگیمنظور جلوگیري از خطر در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به .2
گردد. تهیهمعمولیگندزداها باید با آب سرد یا .3
هش می یابد).ساعت کا24یی محلول پس از گذشت (کاراگندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول.4
اء هر (به ازصرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست.5

باید فراهم شود.ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی 2شیفت حداقل 
. استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی تاز.6
هاي بهداشتی باید از وسایلی که براي سرویسگندزداییوسائل نظافت و ، تی،هادستمالزباله،سطل.7

.مجزا باشدشود،هاي دیگر استفاده میمکان

آسیب نبیند و در د و وماسک مخصوصتان پاره نشدر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و.8
. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت هبالزم  است سطوح گندزدایی شده.9
(تی را به صورت مارپیچ حرکت دهید)مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن.10
.اضافی باشند"رس"شود باید داراي چنداستفاده میها و غیره ها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییتی".11
آب ژاول شسته و سپس در محلولمیبایست در آب داغها، دستمال نظافت و تی،پارچهپس از استفاده از.12

و براي استفاده آماده باشد.شدهخشکور بماند. بعد از آن در دماي اتاق دقیقه غوطه30مدت هب

هاي سطوح:گندزدا

گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز . مواد1

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهدرصد یک میکروب70ها موثر است. اتیل الکل الکل براي از بین بردن ویروس
هاي عنوان مثال درپوش الستیکی ویالاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (به

شود.و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها) استفاده میلتیپل دوز، ترمومترها)دارویی مو

وب و در فضاهایی با تهویه مطلشدهدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گندزدایی سطوح کوچک محدود به
ن و شدتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختزدا میعنوان گنداستفاده مکرر و طوالنی از الکل بهگردد.استفاده می

هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترك



. مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کنندهمطابق 

کننده.سفید4

گندزدایی قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از جمله ویروس 
شود.فعال میغیرآنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس است و کم و به)، با هزینهدقیقه زمان تماس60تا 10با هاي خانگی (گندزداها و سفیدکننده
شود.براي گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه ها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده
رف گردند.ها باید با احتیاط مصدهند. بنابر این سفیدکنندهمیایی واکنش نشان میراحتی با سایر مواد شیشوند و بهمی

اند اثرات آن توتر) میتر و ضعیفشده (قويتوصیهسازيرقیقاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان
دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.را براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

شده  رعایت موارد زیر ضروري است:راي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیقب

شود.بند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میاستفاده از ماسک، پیش

هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.هاي سفیدکننده در محلمحلول

نماید)گردد و آن را ناکارآمد میمخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میسفیدکننده با آب سرد

 رقیق نمایید.%0,05آن را تا %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوي هیپوکلریت سدیم



هیپوکلریت سدیم راهنماي غلظت و مصرف -1جدول

)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5هاي سفیدکننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % عمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99قسمت سفیدکننده به 1شود استفاده از توصیه می5از هیپوکلریت سدیم % 1:100محلول شده:محلول توصیه
براي گندزدایی سطوح)1:100لوله کشی (محلول 

عنوان مثال ، براي به.دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنیدبراي 
قسمت سفیدکننده 2هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید (یعنی در صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده
قسمت آب)98به  

، کلر قابل دسترس در 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول 5براي سفیدکننده حاوي سازي:از رقیقکلر قابل دسترس بعد 
پی پی ام خواهد بود500درصد یا 0,05حدود 

هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددکننده شامل غلظتهاي سفیدمحلول

زمان تماس براي کاربردهاي متفاوت: 

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر
شود(براي تیدقیقه توصیه می30زمان تماس کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه	ها، دستمال، لباس، دستکش و 

نظایر آن)
کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند 

وري)غوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 

نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیازردیف

پی پی ام یا 500کلر قابل دسترسی 1
درصد0,05

ام پی پی50000درصد (5آب ژاول 
کلر قابل دسترس دارد)

واحد آب 99واحد گندزدا 1
سرد



ها:الزم براي استفاده از سفیدکنندههاياحتیاط

زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده.
دقیقه با آب 15باید به مدت کننده به چشم وارد گردد بالفاصله از تماس با چشم باید خودداري گردد اگر سفید

شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
ده و داهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشها بهکنندهکار بردن سفیداز به

عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلوط کردن هاي شیمیایی خطرناك شود. بهتواند باعث واکنشمی
گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدي مانند موادي که براي تمیزدسفی

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می
کننده براي گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

ها کنندهدنماید؛ بنابراین سفیگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید
باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا کنندهشود براي اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می
شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.تولید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روي آن برچسب تاریخ کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید
ریخته بریزید. مواد آلی موجب ساعت دور 24شده بال استفاده را بعد از هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق
ه و قبل از گندزدایی شدگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.با ماده سفید
ان رنگ و دور از دسترس کودکصورت امکان در ظروف تیرهشده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید

نگهداري گردد

خودرو تدوین شده است، جهت کسب اطالعات عمومی و گذاري نکته: این راهنماي اختصاصی براي کارکنان شماره 
بر روي سایت مرکز سالمت محیط و کاربه آدرس زیر بارگزاري گردیده تخصصی بیشتر به راهنماهاي تدوین شده 

مراجعه شود.
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir


