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 مقدمه

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

شده   ویروس هنوز به شخص ن ست ولی به طور دقیق م صل کلی ویروس ا سی ب عنوان یک ا   طور عمدهههای تنف

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

سرفه، تنگی نفس می  کنونی  شدید با عالیمی همچون تب،  وز نماید تواند براین بیماری از یک طیف مالیم تا 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این به ذات و در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجر

 هاز انسان ب  ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  است. طور دقیق مشخص نشده  بیماری هنوز به

شد.         سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان می با سان از طریق  صله  در  تواندویروس میاین ان  2تا  ۱فا

آلوده به  و سددطوح ها با محیطتماس دسددت، متری از طریق سددرفه یا عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال 

 ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده  پله، لی، شیرآالت میز و صند ، ها دستگیره درب تجهیزات،  ویروس مانند

 اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و. )شودطور عمومی و مشترک استفاده می هب کهاست وسایلی 

آب و صابون   بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با     نظایر آن( 

 .گردد.)مطابق دستورالعمل شستشوی دست(شستشو مایع 

درصددد(  50به  کیسددهم بزرگی از کل نیروی کار را )نزدو مشدداغل صددنفی کارگران صددنایع کوچک 

صنایع آن   شوند یشامل م  سبب اندازه این  صنایع بزرگ محرومند که از جمله    . به  سیاری از مزایایی  ها از ب

شت     آن سی ناکافی به خدمات بهدا ستر ست. ها د شور را   شاغالن کل این کارگران جمع بزرگی از  در ی ا هر ک

شکیل م  شکیل م     ب دهندیت صنایع کوچک ت شور ما را نیز  صنایع ک و در نتیجه  دهندیه طوریکه بخش عمده 

شکیل م      شاغل را ت سانی  سهم بزرگی از نیروی ان صنایع   . دهندیکارکنان آن نیز  صنایع کوچک از مهم ترین 

شور بوده و به دلیل اهمیتی   ست تا با تمام توان به فعالیت خود      ک صنعت دارند نیاز ا صاد و  که در بخش اقت

ادامه دهند. با این حال با توجه به گسترش جهانی کرونا این عامل می تواند منجر به بیماری شاغالن شده و     

بار ناشی از   های موجود در این راهنما می توانبقای این صنعت را به خطر اندازد. با این حال با اجرای توصیه  

 این بیماری را به حداقل رساند و در نتیجه با حداقل آسیب به کار و فعالیت ادامه داد.

 

 کاربرد دامنه

که پس از  کوچک عیصنا نیشاغل نیدر ب ۱9-دیکوو یماریو کنترل ب یریشگیکمک به پ یراهنما برا نیا

 نیکاربرد دارد. همچن اندخود بازگشتهکار  به محل یاجتماع یاتمام طرح فاصله گذار ای یمرخص الت،یتعط

 روسیه وگسترد وعیاز ش یریشگیپ نهیدر زم یزریبرنامه یبراو پیمانکاران  انیبه کارفرما تواندیراهنما م نیا

 .دیو جامعه کمک نما یکار یطهایکرونا در مح
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 گذاری اجتماعیفاصله

کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس  -۱

 برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند.

 تهویه و یا باز گذاشتن پنجره های ساختماناستفاده از سیستم  -2

متر( رعایت  2فاصله ) حداقلزمان ممکن و  کمترینزیر باشد درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگ -3

 گردد.

 اجتناب از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن  -4

 محل کاراجتناب از تجمع در  -5

 مایع ثانیه با آب و صابون 20دستها به مدت حداقل مکرر شستشوی  -6

و در غیر این صورت  های شخصیودرصورت امکان حذف سرویسهای ایاب و ذهاب و استفاده از خودر -7

 رعایت فاصله در موقع نشستن در سرویس

 

 گری و بازتوانیبیماریابی، غربال

 :19-گیری کوویدگری شاغلین در همهغربال -1

شاغلین از تعطیالت نوروزی یا اقماری و فعالیت واحد صنعتی، تولیدی یا خدمات  تالزم است بعد از بازگش

 های زیر انجام گیردهای کاری، فعالیتاجتماعی، پیش از ورود به محل گذاریبر اساس طرح فاصله

 8/37صورت روزانه در ورودی محل کار برای کلیه شاغلین انجام پذیرد )درجه حرارت باالی به سنجی:تب -۱

را تب محسوب کنند و توجه شود افراد سالمند یا نقص ایمنی ممکن است علی رغم وجود بیماری تب نداشته 

 (.باشند

طور روزانه باید توسط نماینده کارفرما/ کارشناس بهداشت کلیه شاغلین به بررسی روزانه عالئم شاغلین: -2

 ویژه عالئمای از نظر عالئم بیماری )بهصنعت، یا سایر تشکیالت بهداشت حرفه HSEای/ کارشناس حرفه

داشت. صورت روزانه ادامه خواهدگیری بهتنفسی(، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه

بایست عالئم فرد در سامانه وزارت بهداشت به آدرس که شاغل دارای عالمت باشد، میدرصورتی

salamat.gov.ir  ثبت گردد و درصورت وجود هشدار مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت منتخب و

عمل آید و درصورت عدم کار ممانعت بهپس از تایید این مراکز منتخب از ادامه فعالیت شاغل در محل 

گانه  ۱6دسترسی به سامانه فوق فرد دارای عالیم جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع سالمت 

به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را مطابق با های مربوطشود. این افراد باید پروسهارجاع داده می

  ت طی کنند.های وزارت بهداشآخرین پروتکل
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 دارعارضه۱9-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانبهبا گواهی تاییدیه پزشک معتمد  زیر گروه دو

 است:شده گرفته درنظر دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الفگروه 

 عروقی –یقلب یماریب -

 فشارخون  -

 ابتید -

 یانهیزم یتنفس یهایماریب -

- BMI> 40  
 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن mg5/۱2 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت -

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:

صورت دورکاری های شغلی بهگیری فعالیتهمهدرصورت امکان و با نظر مدیر مربوطه، این افراد تا پایان  -

 صورت پذیرد.

درصورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با سایر  -

افراد را داشته باشد. تقلیل ساعات یا روزهای کار، تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به 

 ده باشد.کننتواند کمکتر با تامین وسایل حفاظت فردی میتر و کم جمعیتشرایط تهویه مناسب محیطی با

گری این افراد پرسش از به اینکه تب در بیماران دارای نقص ایمنی عالمت شایعی نیست، در غربالباتوجه -

متی جهت ارزیابی بیشتر از اهمیت زیادی برخوردار است و با وجود هرگونه عال ۱9-سایر عالئم بیماری کووید

 به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.

:19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید -3  

با الزم اسددت پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  ۱9-تمامی شدداغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

 "۱9-احتمال ابتال به کووید راهنمای بازگشددت به کار شدداغلین با"بازگشددت به کار براسدداس آخرین نسددخه 

ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی      

 قرار گیرد.
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 اقدامات کنترل بهداشتی

 ای داشت حرفهبه

انجام دهد کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد معمول را  .۱

 تا لطمه ای به کار وارد نشود.

برنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتوب و مشخص و البته انعطاف پذیر  .2

 باشد تا بدین وسیله نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.

مفید بوده است آن را با دیگر صنایع و محیط های کاری در صورتیکه که برنامه ریزی انجام شده  .3

 مجاور یا مشابه به اشتراک بگذارید.

انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال، سیاست های الزم را پیش بینی و جو  به منظور جلوگیری از .4

 ترس را از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید.

های مرتبط با کرونا ویروس و بهداشت پس از شناسایی و ارزیابی ریسکطبق الگوی معمول ایمنی  .5

 باید به کنترل آن بپردازید. کنترل بایستی طبق سلسه مراتب کنترل باشد یعنی :

 مشکوک ایبه کارکنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یبا انجام دور کار خطر: ینیگزیجا ای حذف ،

ا هریزی به منظور تقسیم کار در شیفتمنظور عدم تجمع شاغلین، در صورت امکان برنامه به همچنین

ر به های کاری بیشتهای قابل تغییر انجام شود به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفتو ساعت

 طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

 کارکنان تا حد امکان بوسیله موانع فیزیکی یجداساز :یمهندس و یفن یها کنترل 

 فاصله، کم  تیمثل رعا مرتبط یها دستورالعمل یاجرا آموزش،استفاده از  :یسازمان یها کنترل

 .رهیمصرف و غ کباری لیکردن مالقات ها، استفاده از وسا

 رهیغ و مخصوص لباس دستکش، نک،یع ای چشم محافظ ماسک، از استفاده: یفرد حفاظت لیوسا .

وسایل حفاظت فردی مورد استفاده باید صرفاً به صورت شخصی استفاده شود. حتی کاله های ایمنی 

 مورد استفاده صرفاً باید به صورت شخصی استفاده شوند.)مثالً با نام گذاری یا شماره گذاری(.

 بهداشت محیط

ز سوی مرکز سالمت براساس دستورالعمل های ابالغی اگندزدایی محیط و تجهیزات موجود در محل کار  -۱

  محیط و کار قبل از بازگشت به کار شاغلین انجام گردد.

 2محیط کار به صورتی که برای انجام کار فاصله ایمن )حداقل  ده سازی محیط کار و تغییر شرایطآما -2

 متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد.

 در محل کار ایجاد شود. امکان تهویه و جابجایی بیشتر هوا -3

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. زمانهای استراحت به گونه -4
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 شود. ییپس از هر بار استفاده گندزدا و ابزارهای با استفاده مشترک نظافت لیوسا -5

ه الکلی تمیز پای کنندهماده ضد عفونی با بشویید یا  مایع از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بعد -6

 با صورت خودداری نمایید ییکنید از تماس دست قبل از شستشو و گندزدا

 تمیز کردن سطوح از هوای فشرده استفاده نکنید. برای -7

ها باز گذاشته شوند و جهت از افراد بوده و درها و پنجره یخال دیها باو نظافت، سالن ییگندزدا هنگام -8

 باشد. روشن زیبهتر هواکش ن هیتهو

 یساعت کاهش م 24محلول پس از گذشت  ییو استفاده شود )کارا هیروزانه ته دیگندزدا با یهامحلول -9

 (.ابدی

رچسب آن ب ینموده و بر رو هیرا روزانه و تازه ته شدهقیمحلول رق دیاستفاده کن قیرق کنندهدیاز سف اگر -۱0

. مواد دیزیبر ختهیساعت دور ر 24بال استفاده را بعد از  شده هیته یهاشود و محلول دیق یسازقیرق خیتار

و  هشدزیتم دیبا یآغشته به مواد آل وحابتدا سط نیبنابرا گرددیم هاکنندهدیسف شدنفعالریموجب غ یآل

 گردد. یاز مواد آل یعار کنندهدیبا ماده سف ییقبل از گندزدا

الزم است احتیاطات و الزامات الزم برای پیشگیری و کنترل بیماری در محیط کار، سرویس ایاب و  -۱۱

بر اساس دیگر راهنماهای ابالغی از مرکز سالمت محیط و کار  غیرهذهاب، محل استراحت و غذاخوری و 

، "صنعتی(-کاری )اداری )کرونا ویروس( در محیطهای ۱9 -راهنمای پیشگیری وکنترل کوید "از جمله  

راهنمای پیشگیری "، ")کرونا ویروس( در محیط کار ۱9 -راهنمای عمومی پیشگیری وکنترل کوید "

)کرونا ویروس( در سرویسهای ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان ادارات/ سازمانها/  ۱9 -وکنترل کوید 

 در نظر گرفته شود.     غیرهو  "شرکتها و کارگران کارگاهها و کارخانجات

 ها. سالن یهافاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاست -۱2

 و آسانسورها یبهداشت یهاسیاقامت، سرو یهامناسب محل هیتهو -۱3

 صورت مجزا .)حمام و توالت( را به یبهداشت یهاسیسرو ییگندزدا -۱4

 بصورت مستمر . یادار یموقت و قسمت ها ینگهدار یبخش ها ییگندزدا -۱5

 ها در هوا.  کروبیاز پخش م یری، جهت جلوگ فونیس دنیقبل از کش یدرب توالت فرنگ بستن -۱6

 . یبهداشت یهاسیها و سرودر توالت یو دستمال کاغذ عیصابون ما یکشلوله ستمیس هیتعب -۱7

 . یدربدار پدال یهادر سطل یبهداشت وهیها به شپسماند دفع -۱8

 یمالحظات بهداشت یتمام تیو دفع پسماند رعا یآورخصوص جمعدر یخدمات یروهاین تمام -۱9

در دستور کار  فتیمحکم بدون درز و نشت( در آخر هر ش یکیپالست یهاسهیپسماند در ک یآور)جمع

 قرار دهند.

 سرو غذا  یبار مصرف برا کیاستفاده از ظروف  حایترج -20
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ظروف طبخ و  هیکل یدهسیسرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از سرو یهاو محل هاآشپزخانه -2۱

 گرمآن را با آب  ریچنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظا وان،یل ،ییرایظروف پذ ،ییغذامواد یسازادهآم

 نیگزیجا یهاسیاز سرو دیبه افراد جد یدهسیسرو یو برا ندینما یکِشآبو  ییسپس گندزدا ،شسته

 استفاده کنند.

 د.شو ییداشته و پس از هر بار استفاده گندزدا یشخص یغذاخور لیوسا دیدر محل با میافراد مق تمام -22

 ضیپس از هر بار استفاده تعو دیبا شودیاستفاده م یغذاخور زیم یمصرف برا کباریاز پوشش  چنانچه -23

 گردد.

 شود. ییمورد استفاده به طور مستمر گندزدا یها زریو فر خچالی -24

 .ردیمصرف انجام گ کباری یهایبنددر بسته حایترج یدنینمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشام سرو -25

 باشند. یپوشش بهداشت یدارا دیقبل از سرو با سیسلف سرو ییغذا مواد -26

 .باشدیمراکز فعال ممنوع م یروباز در تمام ییمواد غذا عرضه -27

آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و از  یخوردن غذاها نیو همچن یعموم یهاطیخوردن غذا در مح از -28

 د؛یصورت کامال پخته استفاده کنبه ییذاغمواد

 مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت جاتیو سبز وهیم ییگندزدا شستشو -29

 آن بعد از هر بار استفاده  ریملحفه، پتو، و نظا ییشستشو و گندزدا ضرورت -30

استفاده  االمکانیشوند )حت ییطور مستمر گندزداکودکان، به یو باز یورزش لیوجود وسا درصورت -3۱

 نشود(.

 شود. یینظافت پس از هر بار استفاده گندزدا لیوسا -32

 )درصورت وجود( هیبعد از هر بار تخل ییحمل نقل مواد غذا یها نیشستشو ماش ضرورت -33

 شود. ییگندزدا فتیهر ش انیمشترک در پا یآموزش لیوسا -34

 است. یضرور یشخص یبهداشت لیرختکن و حمام مورد استفاده از وسا در -35

صورت موقت ها بهآن از نمازخانه ریمشترک از جمله چادر، سجاده و نظا لیو وسا هیمهرها، کتب ادع تمام -36

 گردد. یآورجمع

 شود. ییگندزدا کیمورد استفاده پرسنل کش زاتیها، تشک ها و تمام تجه تخت -37

 شود )در صورت وجود( ییآزاد و سبز به صورت روزانه گندزدا یموجود در فضا لیوسا -38

 شود ییحمل و نقل و تردد افراد مستقر بصورت روزانه و مستمر گندزدا یها ناوگان -39

نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، راهروها،  هیها با پادست کنندهیعفونمواد ضد یظروف حاو هیتعب -40

 آن. رینظ یو موارد یبهداشت یها سیآسانسورها، سرو

 ده مطمئن شوید                                                کنن ییتماس کافی سطوح با ماده گندزدا از -4۱
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 صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید .                در -42

 ریختن دستکش ها در کیسه زباله دور -43

 زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید کیسه -44

بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی  مایع از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بعد -45

 با صورت خودداری نمایید ییتمیز کنید از تماس دست قبل از شستشو و گندزدا

 تمیز کردن سطوح از هوای فشرده استفاده نکنید. برای -46

 د؛یینما افتیو مشاوره در ییراهنما ۱90به مشاوره از تلفن تماس  ازین درصورت -47

 38 یو پرسنل مانند: تب باال میدر افراد مق یفصل یسرماخوردگ هیعالئم شب بروز هرگونه درصورت -48

بدن  یعضاا ییاسهال، نارسا لیاز قب ینفس، عالئم گوارش یو تنگ یتنفس ییدرجه، سرفه و گلودرد، نارسا

/ خدمات جامع سالمت یبالفاصله از ادامه کار منع و به مراکز درمان دیبا یو شوک عفون هاهیخصوص کلب

 این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند. یرسم هیدییارجاع داده شود و فقط با تا

 

 آموزش بهداشت

 بایستی در ارتباط با عالئم، شیوه های انتقال کرونا، نکات پیشگیری و کنترل آموزش الزم به شاغلین ارائه شود.

 پمفلت و غیره صورت پذیرد.آموزش می تواند از طریق چهره به چهره، سخنرانی، ویدئو، پوستر، 

ها و راهنماهای شغلی و محیطی پیشگیری و کنترل بیماری الزم به ذکر است کلیه دستورالعملدر نهایت 

 در سایت مرکز سالمت محیط و کار به آدرس زیر در دسترس همگان می باشد.   ۱9 -کووید
                                           /rhttp://markazsalamat.behdasht.gov.i 

 منابع
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-building-facility.html 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-

final-report.pdf 

 

 
 

 

http://markazsalamat.behdasht.gov.i/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-building-facility.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
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 هاپیوست 

 هادست شویشست نحوه: 1 وستیپ

 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 ها را مرطوب کنیددست-۱

 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

 با دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -۱0
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی2پیوست
 

 ( توصیه شدهPPEوسایل حفاظت فردی  )مراحل پوشیدن 

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

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

 ماسک یا رسپیراتور .۱

 

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 .بر روی صورت و چشم ها و متناسب با آنها قرار بگیرد 
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 دستکش ها .3

 

 

 

 

 

  مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد.تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی 

 استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی 

  دست ها را از چهره خود دور نگه دارید 

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید 

 دستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید 

  کنیدبهداشت دست را رعایت 
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 ( توصیه شده PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  ) 

 PPE آورید: را به ترتیب مراحل زیر در 

 دستکش (۱

 

 

 .بیرون دستکش آلوده است 

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

 دست استفاده کنید. کنندهضدعفونی

           ستفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست با ا

 خارج کنید.

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

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

 کنید. )شکل وسط(خارج 

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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  اگر دست شما در حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 ماسک  (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

  شت ست       اگر در 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.ضدعفونی

     ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

صله بعد    (4 سایل حفاظ بالفا ستها از درآوردن همه و ضد    ت فردی، د شویید یا از یک  کننده عفونیرا ب

 .الکی استفاده کنید

 
رد شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و مبتال به ویروس کرونا   هیکل یبرا اختصاصی   یراهنما نیا

.استشدهنظر گرفته
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 گندزداهای سطوح :3پیوست

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

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  ۱0زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای ۱ مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

صوص موادگندزدا   نکات مهم در خ

یه الکل دارای      پا و ضددددعفونی بر 

 مجوز

درصددد  70ها موثر اسددت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .۱

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و به  کروبیک می

عنوان مثال بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک )به

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

سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوت و ونتیالتورها( اسددتفاده  

 شود.می

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

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

یر تواند باعث تغیعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

 های خاصخوردگی الستیک و پالستیک  شدن و ترک رنگ، تورم، سخت 

 شود.

سا  .4 ها باید خالی از افراد بوده و درها و لنهنگام گندزدایی و نظافت، 

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

 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     هایمحلول .7 ستفاده  گندزدا باید روزانه تهیه و ا

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

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

ماسددک( و  2یکبار مصددرف در طول شددیفت )به ازاء هر شددیفت حداقل 
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راهم فشستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید    

 شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سددددیم در از      .۱ نکات مهم در خصوص سفیدکننده

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

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

ها و سدددفیدکننده      .2 با    گندزدا مان  دقیقه ز  60تا   ۱0های خانگی )

طور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای  کم و به  تماس(، با هزینه   

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشددداهای مخاطی، پوسدددت و مجاری با این حال سدددفیدکننده .3

د و شددونکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسددی را تحریک می

دهند. بنابر این می راحتی با سدددایر مواد شدددیمیایی واکنش نشدددانبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان           .4

صیه  رقیق ضعیف شده )قوی سازی تو تواند اثرات آن را برای تر( میتر و 

دیدگی کارکنان مراقب بهداشدددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسدددیب

 گردد.

شددده  رعایت موارد زیر ده از سددفیدکننده رقیقبرای تهیه و اسددتفا .5

 ضروری است:

بند ضدددد آب و دسدددتکش و عینک برای اسدددتفاده از ماسدددک، پیش -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

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

 رقیق نمایید. 5%

همراه سدددایر مواد شدددوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سدددفید از به  -

های  تواند باعث واکنش   میداده و اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش   

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

کننده با مواد شدددوینده اسدددیدی مانند موادی که برای         کردن سدددفید 
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ند تواگردد و این گاز میشددود، تولید می کردن توالت اسددتفاده می تمیز

شوینده استفاده  صورت لزوم ابتدا از موادباعث مرگ یا جراحت گردد. در

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید

 بشویید.

ده شگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.صدمه می

سفید    - شم باید خودداری گردد. اگر  شم وارد  از تماس با چ کننده به چ

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک  ۱5گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

گاز  گیردنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده 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.

شددود برای اطمینان از یه میهیپوکلریت سدددیم با گذشددت زمان تجز -

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

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

 شددده را روزانه وکننده رقیق اسددتفاده کنید محلول رقیقاگر از سددفید -

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

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

سفید   فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میکنندهشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

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

 عاری از مواد آلی گردد.

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

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

(  PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

قسددمت  ۱شددود اسددتفاده از توصددیه می 5از هیپوکلریت سدددیم %  ۱:۱00محلول شددده: محلول توصددیه

  برای گندزدایی سطوح( ۱:۱00قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  99سفیدکننده به 

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید         سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از  در صددد  2.5حاوی های سددازی سددفیدکنندهمثال ، برای آماده

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

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

   خواهد بودپی پی ام  500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود ۱:۱00

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

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه ها،  شدددود)برای تِیدقیقه توصدددیه می    30س زمان ت

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  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 دسددترسددی  

 درصد 0.05پی ام یا 

پی پی  50000درصدددد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  ۱
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس4پیوست 

 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     

دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده 

 بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 

  که مریض     از با افرادی  ماس  ند  ت هسدددت

دادن با از روبوسددی و دسددت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  ۱افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشدددکوک حتما از ماسدددک

 استفاده نمایند. 

 
 

 زدن به چشدددم، بینی یا دهان    از دسدددت

 کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را     را با 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال    ویروس سرد و خ ها در هوای 

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

 ایی سددطوحی که در تماس مکرر با گندزد

 آن هستید.

 
  تقویت سددیسددتم ایمنی با مصددرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 آموزش به اطرافیان 

 


