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 :مقدمه

 

شوند. یآلوده منتقل متنفسی و بزاق با ترشحات فرد  میرمستقیغ ای میتماس مستق ا توسطعمدت روسهایوا کرون

 متوسط تا خفیف به صورت افراد اکثر درهستند و  شدید تا خفیف معالئ وسیعی از طیف دارای 19-بیماری کووید

 ،که دارای بیماری های زمینه ای نظیر: دیابت، قلبی عروقی، ریوی، تنفسی گروههای پرخطر در شود. اما می ظاهر

سال، افراد با 60کلیوی و کبدی مزمن، نقص سیستم ایمنی، سرطان یا سابقه شیمی درمانی، افراد سالمند باالی 

BMI  گردد می میر و مرگ به منجر حتی وظاهر شده  شدید شکل به 40باالی. 

 افراد است. زیرا بیماری انتقال مهمی در عامل ازدحام، پر اماکن در حضور و خانوار بعد پذیر، آسیب های گرو در

 . دارند را بیماری توان سرایت خانه محیط به بازگشت از پس و هستند تعامل در متعدد گروههای با خانوار

م عالئ مسن تر افراد در و بوده (نفس تنگی و )سرفه تنفسی عالیم حاد شروع و تب افراد، در بیماری عمومی معالئ

 تب تنفسی بیماری م. عالئاست هوشیاری سطح تغییر یا قلب احتقانی نارسایی تشدید جمله از ترجدی تنفسی

 معالئ شروع از قبل ویروس را توانند می بزرگساالن شود. می شروع بدن به ویروس ورود از پس روز 14 تا 1 دار

 سرفه، طریق از است ممکن اما شود منتقل تنفسی قطرات توسط تواند می ویروسی عفونت کنند. این منتقل

 بیماران و دار تب بیماران با و تماس سفر بیمار حال شرح در ضمن در شود. منتقل نیز صحبت کردن یا عطسه،

 .دارد بیماری به ابتال در مهمی بسیار نقش تنفسی عالیم دارای

های کاری متفاوت ارائه خدمت می شاغلینی که در محیطبا توجه به شیوع این بیماری در کشور احتمال ابتالی 

 بیماری سرایت باالی میزان به بازگشت به کار این افراد پس از سپری نمودن تعطیالت وجود دارد. نظرنمایند و در 

 غیراختصاصی معالئ وجود با حتی کار محیط از دوری رویکرد مبتالیان، اکثر غیراختصاصی در معالئ وجود و

 استعالجی در بیماری، اپیدمی دوران در ابتال احتمال با که افرادی بوده است و تعداد توجه مورد سرماخوردگی،

 ایجاد عملکرد مخل و جدی عوارض تواند می بیماری این سو، یک از که است. از آنجا توجه قابل برند، می سر به

 بازگشت شرایط ندارد، وجود قطعی تشخیصی های تست انجام امکان همه این افراد برای دیگر، سوی از و کند

 از پس اند، بوده دور کار محیط از ابتال، احتمال با که افرادی کلیه لذا .کند می پیدا ای ویژه اهمیت آنها، کار به

 هم بایستمی ارزیابی این .گیرند قرار ارزیابی مورد کار به بازگشت جهت است الزم بیماری دوره شدن سپری

 بررسی هدف و شود شامل را وی مراجعین و شاغلین سایر به بیماری سرایت پذیری پایان از اطمینان جنبه

 آسیب کار محیط مواجهات به نسبت را شاغل یا و دهد م قرار ثیرتأ را تحت شاغل عملکرد که) بیماری عوارض

 باشد. ( مینماید می پذیرتر
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با توجه به اینکه فرایند کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی عموماً بدون وقفه و تعطیلی باید تداوم داشته باشد و 

که  دباشد، محیطی را ایجاد میکنهای کاری مستلزم اسکان و بیتوته شاغلین میبسیاری از سایت همچنین در

بوده و لذا ریسک همه گیری بیماری در این واحدهای کاری نیز باالتر  باالدر آن  19-کوویدامکان انتقال بیماری 

 می باشد. 

شاغلین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تدوین در  19-این مجموعه به منظور پیشگیری و کنترل بیماری کووید

-امهها و بخشنهای کاری مختلف در این صنایع دستورالعملشده است و الزم است بنا به اقتضای محیطها و سایت

  های اجرایی از آن استخراج گردد.

 :دامنه کاربرد

ط در محی 19-کنترل کوویداین راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری بهداشتی است که به منظور پیشگیری و 

ه های بر اساس توصیو تدوین شده است  صنایع نفت، گاز و پتروشیمیهای کاری کار کارکنان و کارفرمایان محیط

 ریو سا تدوین گردیده است (CDC)و مرکز کنترل و پیشگیری از عفونت  (WHO)سازمان جهانی بهداشت 

واحدهای  یو بهداشت حرفه ا یمنیمقررات ا ریسا، لذا شود یرا شامل نم و جنبه های بهداشتی و ایمنی خطرات

 .است یبه قوت خود باقکاری 

مینه واکنش در زیزی الزم را برای رکند تا بتوانند برنامهاین صنایع کمک میاین سند به کارفرمایان و شاغلین 

الزم در هنگام شیوع گسترده تر  هایبرای ایجاد آمادگی مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن به عمل آورند و

 در جامعه، توصیه های الزم را ارائه نموده است.  19-بیماری کووید
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 بیماریابی، غربالگری و بازتوانی:

 

  :19-غربالگری شاغلین در همه گیری کووید

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

 اساس طرح فاصله گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل های کاری، فعالیت های زیر انجام پذیرد:

 تب سنجی: به صورت روزانه در ورودی محل کار برای کلیه شاغلین انجام می پذیرد. 

را تب محسوب کنند و توجه شود افراد سالمند یا نقص ایمنی ممکن است علی  8/37 )درجه حرارت باالی 

 رغم وجود بیماری تب نداشته باشند(

ده کارفرما/ کارشناس بهداشت بررسی روزانه عالئم شاغلین: کلیه شاغلین به طور روزانه باید توسط نماین

ای از نظر عالئم بیماری )بویژه عالئم صنعت، یا سایر تشکیالت بهداشت حرفه  HSEای/ کارشناس حرفه

تنفسی( ، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صورت روزانه ادامه خواهد داشت. در 

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

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

از تایید این مراکز منتخب از ادامه فعالیت شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی 

ارجاع داده  ساعته 16به سامانه فوق فرد دارای عالیم جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع سالمت 

افراد باید پروسه های مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را مطابق با آخرین شود. این می

 پروتکل های وزارت بهداشت طی کنند.

 مراقبت از گروه های آسیب پذیر 

 COVID بیماری به ابتال معرض در که افرادی زیر با گواهی تاییدیه بیماری پزشک معتمد به عنوان گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار عارضه 19

 :یا نهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی – یقلب یماریب

 فشارخون 

 ابتید

 یا نهیزم یتنفس یها یماریب

BMI> 40  
 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش

 اه یمیبدخ

  اعضاء وندیپ

 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:
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در صورت امکان و با نظر مدیر مربوطه، این افراد تا پایان همه گیری فعالیت های شغلی به صورت دورکاری 

 صورت پذیرد.

ونه فراهم گردد که حداقل تماس با سایر در صورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط کار برای این افراد به گ

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

محیطی با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر با تامین وسایل حفاظت فردی می تواند کمک کننده 

 باشد.

اران دارای نقص ایمنی عالمت شایعی نیست، در غربالگری این افراد پرسش از سایر با توجه به اینکه تب در بیم

از اهمیت زیادی برخوردار است و با وجود هرگونه عالمتی جهت ارزیابی بیشتر به  19-عالئم بیماری کووید

 مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.

 

 :19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید

با الزم است پس 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 

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

 گیرد. 
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 بهداشت حرفه ای:
های انتقال این ویروس کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

طور عمده از طریق های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدههنوز به

ی این های کنونگردند. بر اساس دانستهات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میریز قطر

 تواند بروز نماید و در مواردبیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

رگ ناشی از این بیماری هنوز الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مبه ذاتشدیدتر ممکن است منجر

ریسک پایینی برای ابتال دارند. با این حال برخی کارکنان  شاغلینبسیاری از  است.طور دقیق مشخص نشدهبه

 ، آزمایشگاه ها یا کارکنان جمع آوری زباله ریسک باالیی دارند.و درمانی مثل کارکنان خدمات بهداشتی

در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بستگی  شاغلینت از اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای محافظ

  .به نوع کار انجام شده و ریسک مواجهه با آن از جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط کار دارد

فیق مناسبی تلهای کنترل عفونت را بر اساس یک ارزیابی ریسک دقیق با استفاده از کارفرمایان باید استراتژی

اتخاذ کنند تا از  (PPE) های کار ایمن و وسایل حفاظت فردیاز کنترل های مهندسی و مدیریتی، شیوه

ملزم هستند که کارفرمایان  ،با ویروس کروناشغلی  مواجههبرای جلوگیری از  .مواجهه کارگران پیشگیری شود

 .آموزش دهند PPEگیری از آلودگی از جمله پیشاجزای کارگران در زمینه به 

 در محیط کار:  یکل یها هیتوص

 وعیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وعیش تیاز گسترش وضع دیبا کنانو کار انیکارفرما .1

راهنما  نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیممکن است اقدامات احت

 .دنینما الزامرا  ندمورد توجه قرار نگرفته ا

 یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا هاهیتوص نیا .2

 ناکرو روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یهاوهیو ش یتیریمدو  یمهندس

 از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته. باشدیم

 ای/ و صورت محافظ ای نکیع ،ماسک ،لباس ،دستکش شامل است ممکن روسیو برابر درکنان کار

  .شود یتنفس دستگاه

 یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما .3

اطات روشها و احتیاز  کنانحاصل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یکنند؛ روشها

 یکنترلها از یقیممکن است شامل تلف ینند. اقدامات کنترلاز مواجهه استفاده  یریجلوگ یبرای کنترل

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها یتیریو مد یمهندس

 

 تخصصی: اقدامات

 خطر شناسایی: 

که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از  روسیو نیاانتشار و انتقال ی هاتوجه به راه با .1

. کرد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحتی، ماستفرد آلوده در اثر سرفه و عطسه 
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ا مبتال ، افراد مشکوک یدارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه ابه بیماری یافراد مبتال که  یمعن نیبد

 خطرند.  عامل اصلی به کرونا

 هریاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییوجود دارد محل ها زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از .2

 ...و  ها، ابزارهای کاری مشترک بین افرادموبایلموس،  د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها یها

 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو یتواند امکان انتقال قطرات حاویم

 خطر ارزیابی: 

 یمثال مشاغل ی. براستین کسانیها همه و در همه محل یطور حتم خطرات مرتبط با کرونا برا به .1

 بهداشت مرکز و یکارگر بهداشت یها خانه ،یبهدار ،یدرمان و یبهداشت خدمات کارکناناز جمله 

 هستند.  یشتریخطر ب در کار

 وضوعم نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد نیهمچن .2

 و طیشرا به توجه با صورت هر به. داشت باال سکیر با موارد به یتر یجد توجه دیبا خصوص به

 یلکنتر اقدامات آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا یاقتصاد و یاسیس ،یفن مالحظات

 .داد انجام را متناسب

 کار محل در خطر کنترل و پیشگیری 

 کمک به مدیریت این هایی جهتبا توجه به اهمیت موضوع و میزان انتقال باالی این بیماری در اینجا توصیه

شود که اجرای آن می تواند در کاهش بار این بیماری بسیار مفید باشد. های کاری ارائه میمشکل در محیط

اقدامات کنترلی زیر گذشته از نوع شغل  صیه شده کامالً عملی باشد.توکنترلی سعی شده است تا اقدامات 

 شود: اقدامات پیشگیری و کنترل خطر به موارد ذیل تقسیم بندی می تواند مفید باشد.می

 

  19 -کوویدخودمراقبتی فردی در برابر بیماری : 

)برای آشنایی با  بشویید.ثانیه  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل  .1

  مراجعه نمایید(  1نحوه شستشوی دستها به پیوست 

عفونی کننده بر پایه الکل توان از محلول ضددر صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می .2

 قبل از غذا خوردن و بعد از تماس با سطوح و اشیاء مشترک استفاده کرد.

 خود با دستهای آلوده پرهیز کنید. از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان .3

كه دستمال وجود نداشت از قسمت )در صورتیكنید كاغذی استفاده عطسه يا سرفه كردن از دستمال  هنگام .4

 .داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده كنید(

 كوتاه بودن ناخن از ضروريات رعايت بهداشت فردی می باشد. .5

 افراد خودداری کنید.متر( با  2از تماس نزدیک )کمتر از  .6
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سهم زیادی در کاهش ابتال به  تغذیه مناسب و کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی خواب کافی، .7

 بیماری دارد. 

تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم  .8

 .داشته باشید یروس(و ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا

 پرهیز کنید.با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از .9

های عمومی و شلوغ پرهیز کانحضور در م ازامکان محدود نموده و ل را تا حدهای خارج از منزفعالیت .10

 کنید.

های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و از خوردن غذا در محیط .11

 صورت کامالً پخته استفاده کنید.بهواد غذایی از م

اده کنید و صحیح استفاخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت در صورت مشاهده عالیم سرم .12

 د.م به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدر صورت شدید شدن عالئ

 .استفاده نماینددستکش  ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی .13

 .های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده نماییدبرای تماس با دکمه .14

هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت به یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور  .15

 استفاده نشود.

بتال به فراد در اثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن اه دلیل تأاستعمال دخانیات ب .16

  ممنوع است. ویروس

 ارکبی)استفاده از دستکش  بهداشت تیپول و اسکناس و رعا یبه جابانکی از کارت هنگام خرید  .17

 یغذکا یهاشیو فشود کارتخوان استفاده  ی( بهنگام استفاده از دستگاههایدستمال کاغذ ایمصرف 

 تحویل گرفته نشود.

 .کنید پرهیز پخته نیمه یا خام صورت به حیوانی محصوالت مصرف از .18

 .کنید پرهیز خام حیوانی محصوالت سایر یا شیر گوشت، به دستکش بدون زدن دست از .19

 ضدعفونی کنید.  از قبیل کلید، موبایل و ... کنیداشیائی که در طول روز لمس می .20

 در مکانهای عمومی نظیر اتوبوس و مترو، تا حد امکان به وسایل و سطوح عمومی دست نزنید.   .21

 از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید.   .22

ثبت نام نمایید و در صورت پیدا  salamat.gov.irدر سامانه غربالگری وزارت بهداشت به آدرس  .23

های الزم را از کارشناسان بهداشت ت نمایید تا راهنماییکردن عالئم بیماری، موارد را در این سامانه ثب

 دریافت نمایند. 
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احت استر در منزل صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی و بیماری آنفوالنزا شامل سرفه، تنگی نفس و تب در .24

روش  هباز انجام فعالیتهای اجتماعی خودداری كنید  و برای محافظت ديگران از ماسك معمولی استفاده و كرده 

  .صحیح استفاده كنید

 تماس بگیريد. 4030در صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمايی و مشاوره با شماره  .25

 

 ی:مهندس و یفن یها کنترل 

ا بهتر است کارکنان مزبور ت عطسه و تنگی نفس در برخی کارکناندر صورت وجود عالئمی نظیر تب، سرفه، 

ایزوله شوند. همچنین تهویه مناسب می تواند کمک کننده  زمان انتقال به مراکز درمانی از سایر کارکنان جدا و

 باشد. 

ونوکسید مزیانبار تنفس گازهای خطرناک از جمله و اثرات  طوالنیکاری  هایشیفتبا  محیطهای کاریدر 

 نفسی و در نتیجه ابتال بههای ریوی و تکه زمینه را برای بیماریروی و ...  کربن، متان، ریز ذرات سمی سرب،

ی تهویههای عفونی مستعد ساخته و در صورت ابتال عواقب وخیم تری بر جای می گذارد لذا تعبیه بیماری

است. وجود هوای کافی و تمیز باعث افزایش سالمت کارگران  بسیار حائز اهمیتمناسب و ایمن در این بخش 

 شود. می 19-پیشگیری از بیماری های واگیر نظیر کوویدو 

 

 خطر ینیگزیجا ای حذف: 

ن می توان کارکنان دیگر را مصو مشکوک ایبه کارکنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یدورکار انجامبا   .1

 داشت. 

ه کعطسه و تب دارند باید در خانه بمانند و به محل کار نیایند تا زمانیکارکنانی که تنگی نفس، سرفه،  .2

که ساعت نداشته باشند. در صورتی 24درجه برسد و دیگر عالئم بیماری را تا حداقل  8/37تب آنها به 

 شاغلین چنین عالئمی دارند باید به کارفرما اطالع دهند و در خانه بمانند.

انی مرتبط با بیماری و حاوی توصیه ماندن در خانه و استراحت در پوستر یا برگه های اطالع رس .3

 صورت وجود عالئم را در محل کار نصب کنید.

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

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

 و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان قرار دهید.صابون  .5

به کلیه کارکنان توصیه می شود بهداشت فردی را هنگام عطسه و سرفه رعایت نموده و از انداختن  .6

 آب دهان در محل های انجام کار اجتناب نمایند.
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 ی:سازمان یها کنترل 

جلوگیری از مواجهه با افراد مبتال یا مشکوک فاصله،  تیمثل رعا مرتبط یها دستورالعمل یاجرا آموزش،  

چرخشی نمودن ساعات کار، موافقت با مرخصی افراد مبتال و یا مشکوک، ، )که فقط برخی عالئم را دارند(

 دورکاری کادر اداری و سایر افراد تا حد امکان. 

 

 :  19 –الزامات کلی بهداشت شغلی برای کنترل کووید 

 گندزدایی فضا، ساختمان، محیط و تجهیزات موجود در محل کار شاغلین انجام گردد.  -1

 تجهیزات حفاظت فردی از جمله دستکش، ماسک و ژل ضدعفونی برای شاغلین تأمین شود. -2

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

 ع افراد جلوگیری شود. ای برنامه ریزی شود که از تجمگونه به استراحت زمانهای -4

برای ثبت حضور و غیاب  ترجیحاً از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید )در صورت استفاده از  -5

 برای ضدعفونی انگشت ضروری است(. %70سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل 

از  هر یک عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحاً -6

 بار مصرف(اده از دستمال نظافت یککارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استف

افراد بیمار، حتی االمکان تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، در یک مکان جدا از  -7

 سایرین نگه داشته شوند.

که با آن  یو هر بخش ، رهیکارکنان، دستگ زیم ها،، ریموتموس، بوردیمکرر سطوح، ک ییگندزدا -8

 .دارند یادیتماس ز

 از خودکار شخصی استفاده شود.  -9

 مستیو استفاده از س یاز انتشار احتمال یریبه حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگ -10

 یادار ونیاتوماس

 برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی گذاشتن وسایل حفاظت اختیار در و پیگیری -11

 آبدارخانه و نظافتچی کارکنان

 هر نفر حداقل دو دست لباس کار مناسب خود داشته باشد. -12

با انجام تب سنجی و همچنین سواالت مرتبط با وجود و یا عدم وجود عالئم از تمامی استفاده  -13

 کنندگان، از ورود افراد دارای عالئم جلوگیری گردد.

االمکان در يك مکان جدا از سايرين مبوالنس يا انتقال به مراكز درمانی، حتیافراد بیمار، تا زمان رسیدن آ -14

 راهنمايی و مشاوره دريافت نمايند. 4030داشته شوند و در صورت نیاز از مركز تماس نگه 
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شاغلینی که در جابجایی مسافر و بار دخالت دارند از گرفتن هرگونه وجه و یا کاال به دلیل احتمال  -15

ها ها به صورت آنالین، کارت  و یا با استفاده از اپبه ویروس کرونا خودداری نمایند و پرداختآلوده بودن 

 صورت گیرد. 

م کنند از تماس مستقیکلیه شاغلینی که از وسایل جابجایی و انتقال مسافر و یا بار استفاده می -16

 دست با بار، مسافر و یا وسیله حمل جابجایی خودداری نمایند؛

های خود مشغول انجام وظیفه باشند و از تردد بی مورد در شاغلین هر قسمت فقط در قسمتکلیه  -17

 زمان کاری خودداری نمایند.

 در محیط کار:و فیزیکی فاصله گذاری اجتماعی 

ریزی به منظور اجرای روشهای کاری مختلف به منظور حضور کمتر شاغلین در صورت امکان برنامه -1

 کاهش ساعت کاری و ... صورت گیرد.  به عنوان مثال دورکاری، 

 1ای انجام کار فاصله ایمن )حداقلبر که صورتی به کار محیط و شرایط تغییر و کار محیط سازی آماده -2

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

ها و تقسیم کار در شیفتریزی به منظور به منظور عدم تجمع شاغلین، در صورت امکان برنامه -3

به  های کاری بیشترهای قابل تغییر انجام شود به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفتساعت

 طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

ظر در ن یدر مورد غذاخوربیشتر  یاطیاقدامات احتکنند، برای شرکتهایی که اقدام به توزیع غذا می -4

داشته باشند و برای صرف غذا به حضور ی حداقل تعداد افراد در غذاخور شود. به عنوان مثاله گرفت

ه صورت ببیاورند و هزینه ناهار  از منزلرا ناهار توانند گروههای بیشتر تقسیم شوند یا اینکه افراد می

  .شود یغذا خوددار عیبه کارگران پرداخت شده و از توز ینقد

ویدئو  و اجتماعی های شبکه تلفن، از حداکثری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش -5

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

متر( رعایت  2) فاصله حداکثر و ممکن زمان حداقل باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصورتی -6

 گردد.

 و به تعویق انداختن دوره های آموزشی و کارگاهی یها و مسافرت های غیر ضرور ماموریت از اجتناب -7

 رخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند.آبدا کار، اتاق در تجمع از اجتناب -8

  پارتیشن زا استفاده مثال طور بهو بین شاغلین با یکدیگر  مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش -9

ها و ریزی به منظور تقسیم کار در شیفتبرنامه امکان صورت در شاغلین، تجمع عدم منظور به -10

وری های کاری بیشتر به طهای قابل تغییر انجام شود به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفتساعت

 که در هر شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.
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شود و تمهیدات دیگر از جمله  حذف خروج و ورود انگشت اثر حسگر جمله از مشترک سطوح -11

 تشخیص چهره جایگزین شود.

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. گونه به استراحت های زمان -12

کنند بهتر است به صورتی انجام شود ریزی گردش کار شاغلینی که به صورت اقماری کار میبرنامه -13

 که تعداد سفرها به محل کار و منزل به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. 

 رد مورد بی تردد از و باشند وظیفه انجام مشغول خود های قسمت در فقط قسمت هر شاغلین کلیه -14

 .نمایند خودداری کاری زمان

 

  های ایاب و ذهاب:مورد توجه در سرویس الزمات

های مهم انتشار این ویروس در محیط های بسته سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و کارگران از یکی از راه

و به همین دلیل مقامات بهداشتی به مردم توصیه می کنند برای جلوگیری از انتقال  طریق استنشاقی است

اپیدمیولوژیست، کرونا ویروسی که باعث بر اساس مطالعات  متر از هم فاصله بگیرند.  2تا  1ویروس، مردم 

Coviایجاد d-19  مانند ویروس به آلوده سطوح و محیط با دستها راه تماس میتواند بیماری را ازمی شود 

صندلی و دسته های صندلی، میله های داخل اتوبوس/ مینی بوس، دستگیره های  ، درها دستگیره تجهیزات،

نرده پله ها، فرمان و داشبورد، فرمان،کلیدها ی کار راننده سرویس وکلیه  آویزان به میله های نگهدارنده افراد،

محلی که افراد به آن تکیه میدهند، دیوارهای (وسایلی که احتمال تماس به طور عمومی و مشترک وجود دارد 

 دست وکمشک اشیاء یا هر فرد با تماس از پس است اهمیت حائز نیز انتقال دهد. بنابراین )خودرو و نظایر آن

همچنین با توجه به اینکه که ویروس از یک فرد آلوده حاضر . دهید شستشو صابون و آب با را خود صورت و

می تواند به مدتی در هوا شناور در محیط های بسته نظایر آن در خودرو ) اتوبوس/ مینی بوس/ سواری( و یا 

بیماری، بیشتر از آنچه که تصور می کنید مهم بماند، استفاده از ماسک های صورت برای حفاظت در برابر 

 است.

برای واحد نقلیه، رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب و نیز برای الزامات پیشگیری از بیماری کرونا اجرای 

کنند ، الزامی های ایاب و ذهاب به محل کار و منزل خود رفت و آمد میسرویس که ازکارکنان یه مدیران و کل

 باشد.می

 : در سرویس ت بهداشت فردیرعای

 خودداری کنید "جدا یکدیگر با کردن بوسی رو و دادن دست از 
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 الکل پایه بر ضدعفونی کننده مواد از استفاده یا و) دستورالعمل طبق(صابون  و آب با دستها مرتب شستن 

 دستشویی از بعد همچنین و اشیاء و سطوح به زدن دست از بعد و چشم و بینی دهان به زدن دست از قبل

  .باشد می یی، ضروری هرگونه مواد غذا به زدن دست از و قبل

  1افزایش تعداد سرویس ها یا بعبارتی کاهش تعداد سرنشینان هر خودرو بطوریکه هر سرنشین در فاصله 

 متر از سرنشین دیگر، قرار گیرد.   2تا 

  سواری و رعایت ایجاد فاصله عدم نشستن افراد در صندلی صندلی کمک راننده بخصوص در خودروهای

 متر از یکدیگر 2تا  1

    همه افراد از زمان ورود به سرویس ایاب و ذهاب تا پس از خروج، ملزم به استفاده از ماسک بوده ) مطابق

 )کرونا ویروس(( و   چنانچه 19راهنمای نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در کنترل ویروس کوید 

 دبخواهی او از کرد، نمی استفاده ماسک در سرویس حضور داشت که از بیماری به مشکوک/ بیمار همکار

 نداشت، وجود دستمال صورتیکه دریا بپوشاند و  دستمال با را خود بینی و دهان عطسه، یا سرفه  هنگام

 .آرنج جلوی دهان و بینی خود را ببندند داخلی با استفاده از قسمت عطسه و سرفه هنگام

  حتی االمکان از خوردن غذا، میوه و ..... در سرویس بپرهیزید و یا قبل از خوردن، دستها را مطابق

دستورالعمل شستشوی صحیح دست ها، شسته و یا با استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل، 

 ضدعفونی کنید. 

 بیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان ورود نکنند.  افراد 

 ردیف حفاظت وسایل بیماری، از به مشکوک/ بیمار افراد با کارکنان بین تماس رسانیدن حداقل به برای 

)کرونا ویروس(( 19) مطابق راهنمای نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در کنترل ویروس کوید 

 استفاده کنید.

  باشند یا به این گروه در سوار و پیاده شدن به سرویس  می کم توان مسافران جابجایی مسئول افرادی که

 .فراموش کنند دستکش را نباید و ماسک از استفاده کمک می کنند،

  افرادی که به هردلیل وسایل، ساک یا بار خود یا همکاران خود را جابجا می کنند از تماس مستقیم با آن

از دستکش یکبار مصرف و نظایر آن استفاده نموده و سپس آن را معدوم  "داری نموده و حتما بار خود

نمایند. ) درصورت نداشتن دستکش یکبار مصرف اضافی می توانند با دستمال کاغذی بار را بگیرند و 

 سپس دستمال را در سطل بیاندازند ( 

  خود داری نمایید. و درصورت تماس با هر شیء از دست زدن غیرضروری به سطوح، اشیاء و ... در سرویس

 یا سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد.

 
 



 فاصله گذاری اجتماعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی –)کرونا ویروس(  19-گام دوم مبارزه با کووید                  معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار               

14 

 

 رعایت بهداشت فردی رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل:

 با پرسنل کردن بوسی رو و دادن دست پرهیز از 

 الکل پایه بر ضدعفونی کننده مواد از استفاده یا و) دستورالعمل طبق(صابون  و آب با دستها مرتب شستن 

 دستشویی از بعد همچنین و اشیاء و سطوح به زدن دست از بعد و چشم و بینی دهان به زدن دست از قبل

  .باشد می یی، چای و موارد نظیر آن، ضروری هرگونه مواد غذا به زدن دست از و قبل

 دهی به پرسنل، از ماسک و دستکش و لباس کار  رانندگان می بایست در هنگام رانندگی و سرویس

مناسب استفاده نمایند. عدم صرف غذا در داخل خودرو تا حد امکان و انجام گندزدایی کلیه سطوح ) یا 

 استفاده از سفره یکبار مصرف و معدوم نمودن آن پس از صرف غذا (، میز، صندلی و لوازم غذاخوری.

 آب آشامیدنی بسته بندی استفاده شود. برای نوشیدن آب آشامیدنی ترجیحا از 

    مرحله . بطوریکه نباید هیچگونه اختالطی بین مواد شوینده و  2انجام نظافت و گندزدایی سطوح در

 مواد گندزدا انجام شود. روش اجرا به این ترتیب است: 

  آغشته به  جهت زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب وابتدا

نمودن می باشد جدا و شستشو  مواد شوینده نظافت گردد. همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدا

 .گردد

 الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند. 

  سپس بوسیله دستمال دیگری که آغشته به مواد گندزدا می شود، گندزدایی مرتب کلیه سطوحی که

با آن ها در تماس می باشد مانند : فرمان، دنده، ترمز دستی، آیینه ها، پنجره، صندلی راننده و کمک 

بار در روز و درصورت حمل مسافر بیمار/ مشکوک به بیماری ، پس  2راننده، داشبورد و ..... ، حداقل 

 (2پیوست –از پیاده شدن او از ماشین ) مطابق راهنمای ضد عفونی دست وگندزدایی سطوح 

 .توصیه می شود جهت گندزدایی داخل خودرو، از دستگاه مه پاش مخصوص خودرو استفاده گردد 

  در صورت مواجهه با افراد بیمار در از ورود افراد مبتال یا مشکوک به بیماری به خودرو ممانعت گردد و

ر به مراکز درمانی، سرویس های ایاب و ذهاب عمومی باید تا زمان رسیدن آمبوالنس برای انتقال بیما

حتی االمکان از فرد بیمار در یک مکان جداگانه نگهداری نموده و از وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک 

 و دستکش استفاده نمایند.

 

 د:مین سالمت شاغلین صورت گیرتأ اقدامات کلی که می بایست توسط کارفرما / مسئول واحد نقلیه در حفظ و

  در صورت امکانانجام تب سنجی در بدو ورود به سرویس 

نکته : برای افرادی که از اقامتگاه ها، کمپ ها، مراکز استراحت تجمعی و نظایر آن رفت و آمد دارند، 

  .گیرد مباید در بدو ورود به سرویس تب سنجی انجا "حتما
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 درجه 38 باالی تب مانند شاغلین در فصلی های سرماخوردگی شبیه عالئم هرگونه بروز صورت در 

 و نموده خودداری کار ادامه از بالفاصله نفس تنگی و تنفسی عالیم سایر و درد گلو و سرفه سلسیوس،

 .گردد ارجاع الزم های مراقبت و درمان دوره طی جهت درمانی بهداشتی مراکز به

 خواهد پذیر امکان درمانی بهداشتی مرکز تائید و سالمت گواهی ارائه با فقط الذکر فوق افراد بکار شروع 

 برای جایگزینی و شده فراهم کار از غیبت مدت طول در کارفرما با الزم های هماهنگی است الزم .بود

 بیمار فرد کامل مزایای و حقوق بایست می شرایط این در . شود بینی پیش درمان دوره انتهای تا وی

 . گردد حفظ خدمت ترک درزمان فرد شغلی امنیت و پرداخت سازمانی مقررات طبق

 این ابتالی از پیشگیری شاغلین بخصوص رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب و سالمت حفظ جهت به 

است وسایل حفاظت فردی شامل لباس کار، دستکش  موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد

رانندگان  کلیه اختیار باشد در N95 نوع از شودمی به تعداد کافی و توصیه مصرف یکبار تنفسی و ماسک

  .باشند می آن از استفاده به ملزم االشاره فوق افراد و داده قرار سرویس های ایاب و ذهاب،

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

 کار گیری رانندگان مبتال یا مشکوک به بیماری. هعدم ب 

  رانندگان و پرسنل باید عالوه بر الزام استفاده از لباس کار، ماسک ودستکش، مواد ضدعفونی کننده کلیه

 بر پایه الکل باشد نیز همراه داشته باشند.   "که ترجیحا

  واحد نقلیه موظف است جهت جلوگیری از انتقال ویروس، تسهیالتی ایجاد نماید تا رانندگان از لباس کار

ود یکبار مصرف باشد که بتوانند روزانه آن را منهدم سازند( یا امکان شستشوی مناسب ) توصیه می ش

 مکرر لباس کار خود را داشته باشند و از بردن لباس های کار خود به خارج از سرویس و به منزل اکیداً

 ممانعت گردد.  

 ر مقاوم در براب لباس کار مناسب و ودستکش  ،فرد مسئول نظافت خودرو در هنگام نظافت باید از ماسک

 .خوردگی وایتکس استفاده نمایند

  متری بین افراد رعایت گردد. 2تا  1از تجمع رانندگان در واحد نقلیه خودداری شود و حفظ فاصله 

  حتی االمکان از خوردن غذا )صبحانه/ ناهار/ شام( در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد

ننده یا رانندگان در هر زمان در واحد نقلیه غذا صرف می نمایند، ولی درصورتیکه امکان نداشت و را

) مراجعه شود به راهنمای کنترل محیطی در برای می بایست کلیه موازین بهداشت مواد غذایی 

 را اجرا نمایند. این موارد شامل: )کرونا ویروس( در مراکز جمعی(19-مقابله با کووید

  متری بین افراد 2-1فاصله عدم تجمع در واحد و نیز رعایت 

 رعایت بهداشت فردی )که در باال به آنها اشاره شده است( قبل از صرف غذا 
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  گندزدایی محل خوردن غذا مانند کلیه سطوح میز و صندلی و قرار دادن ظروف، ابزار و تجهیزات

 غذاخوری مطابق دستورالعمل 

 اهش بار آلودگی کرونا ویروس ، پوشش تا بر طرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و ک

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد ، آویزشیشه ، پرده پنجره های خودرو

 کاغذی های دستمال امحاء به موظف رانندگان که به آموزش و پدالی دار درب های استفاده از سطل 

 باشند.  ها محل این در شده مصرف

 ز ا استفاده نحوه آموزش و واحد نقلیه و نیز در سرویس ها در دست کننده ضدعفونی محلول نصب ظرف

 پر شود.  "آن به رانندگان و کنترل ظرف که مرتبا

 رانهیشگیپ و یبهداشت اقدامات تیرعاهشدار دهنده برای  یپوسترها و آموزشی ای، توصیه تابلوهای نصب 

  در سرویس هارانندگان و  دید معرض در را کرونا یماریب به ابتالء از

 گردد. ییگند زدا "رانندگان مرتبامورد استفاده  ییتوالت و روشو 

  حتی االمکان سرویس ها به کارکنان سرویس دهی کنند. درصورت سرویس ممانعت از ورود افراد متفرقه و

دهی به افراد غیر از کارکنان مربوطه، می بایست قبل از زمان سرویس دهی کارکنان، کلیه صندلی ها و 

  گندزدایی گردد. "سطوح داخل و خارج سرویس با نظارت واحد نقلیه )مطابق دستورالعمل ضمیمه(، کامال

 

 : در سرویس ایاب و ذهاب نکات مهم

  ممنوعیت نشستن افراد در صندلی جلو )صندلی کمک راننده( بخصوص در خودروهای سواری و رعایت

 متری تا حد امکان. 2ایجاد فاصله 

 مشخصی از سرویس  محل در دست کننده ضدعفونی محلول دادن قرار 

  وجود سطل های کوچک درب دار در سرویس جهت جمع آوری دستمال، دستکش، ماسک و ... و دفع

 بهداشتی آنها ) مراجعه شود به راهنماهای نحوه دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی(

 اعالم ممنوعیت استفاده از دخانیات در سرویس 

 سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره درب  کردن تمیز برای مشترک دستمال از استفاده عدم

لی، پالستیکی یا فلزی پشتی صندماشین، نشیمن صندلی، دسته های صندلی، پشتی صندلی، قسمت 

 میله تکیه گاه پله های سرویس، قفل کمربندهای ایمنی، دیواره و پنجره ها، پرده ها و فرمان خودرو و...(

 گرفتن قرار مثال برای)  کنید حذف بیماری به مشکوک/بیمار مراجعین با را خود تماس کاناالم حتی 

 ،تماس حذف امکان عدم صورت در و( مراجعین و اپراتور بین ای شیشه دیوار دادن قرار یا اتاقک در راننده

 .نمایید رعایت را( است متر 2 آل ایده)  فرد و خود بین فاصله
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  ایشآس که باشد فعال دمایی در و مطبوع که در زمان سرویس دهی به پرسنل روشن تهویه وجود سیستم 

جریان هوا در گردش  همیشه باز گذاشتن در یا پنجره در صورت عدم امکان و فراهم شود افراد حرارتی

 باشد. 

 و ماسک داشتن لزوم جمله از( الزم  احتیاطهای رعایت همراه سطل های ماشین به زباله کیسه های 

 شود.  خودداری جداً زباله کیسه های از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب  ) دستکش

  در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی

 به عمل آید.

 

:نحوه بکارگیری وسایل حفاظت فردی   

 

با کرونا ویروس بایستی هر کارگر تنها از وسایل کار مخصوص خود استفاده برای جلوگیری از مواجهه کارگران   

) در صورت استفاده از وسایل و تجهیزات مشترک در شیفت های مختلف، بایستی فرد جایگزین هنگام  کند

مل وسایل حفاظت فردی نیز می شود با این . این امر شاتحویل گرفتن شیفت، کلیه آنها را گندزدایی نمایند(

شامل دستکش، ماسک ، لباس کار، )سایل حفاظت فردی می بایست هر یک از پرسنل و "فاوت که اجبارات

برای  "ضمناباشد. ( مختص به خود داشته عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن

به همین ار است. دستکش و لباس کار از اهمیت ویژه ای برخورد ،ماسک 19 –پیشگیری از بیماری کووید 

دلیل در اینجا راهنمای نحوه بکارگیری وسایل حفاظت فردی جهت بهره برداری مدیران، کارکنان، کارگران و 

 پیمانکاران شرکت نفت و کارگاه ها و کارخانجات زیرمجموعه آن، آمده است. 

  (  مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردیPPE :توصیه شده ) 

استفاده شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت های استاندارد، تماسی، قطره ای و هوابرد بسیار  PPEنوع 

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

 روپوش .1
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  پیچانده شود.تنه را از گردن تا زانوها، بازوها را  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر 

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

قطرات  قیاز طراین ویروس  انتقال انسان به انسان نحوهدر دسترس، و اطالعات موجود  بر اساس

نانومتر می باشد که این موضوع می تواند در انتخاب  160تا  80اندازه این ویروس بین   .استتماس  ای یتنفس

)مثالً  یعالئم تنفس فرد دارایکه با  یهر شخص ماسک و وسایل حفاظت تنفسی مناسب کمک کننده باشد.

 یستنفذرات  مواجهه بادر معرض خطر  بگیرد( قرار یمتردو  فاصله تا) کیر تماس نزد( درهیعطسه، سرفه و غ

ماسک های تنفسی انواع مختلف دارد که جهت کنترل ویروس کرونا و بر اساس نوع کار،  بالقوه است. یعفون

 قابل استفاده می باشد.  

 

 : یتنفس یها ماسک انواع

 1یپزشک یها ماسک .2-1

وع ماسکها کنند. این ندرمانی پیشگیری می -از انتشار عفونت بین بیمار و پرسنل بهداشتیها این نوع ماسک

به طور معمول در شرایط عادی استفاده می شوند نه در مناطق با طغیان و شیوع باالی یک بیماری واگیر 

نوع  د دارد. اینتنفسی. البته در هنگام شیوع بیماری جهت کنترل انتشار بیماری در افراد عادی نیز کاربر

تواند از فضای بین ماسکها با صورت به طور کامل متناسب نبوده و هنگام دم میزان زیادی از هوای آلوده می

 های پالستیکی بسته وبایست پس از استفاده در بستهماسک و صورت وارد ریه فرد شود. این ماسکها می

ک( های ماسها )نشتی بسیار زیاد از کنارهنوع ماسکدفع شوند. الزم به ذکر است که با توجه به ماهیت این 

 تست نشتی برای 

                                                 
1 Surgical Mask (SM) 
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 FFP2یا  2جراحی N95های توان از ماسکآنها طراحی نشده است. لذا در صورت ضرورت و حساسیت می

 سر ه دوربند آنها ب و هستند چین دار ایصاف  مراقبتهای بهداشتی ای یجراح یماسک هااستفاده نمود. 

دن از مؤثر بو نانیاطم ی، استفاده و دفع مناسب برایپزشک یماسک ها دنیدر صورت پوشد. ه می شوبست

 است. یاز استفاده نادرست و دفع ماسک ها ضرور یخطر انتقال ناش شیاز افزا یریآنها و جلوگ

 :توصیه می شود یمراقبت بهداشتانجام  در محیط های کاربرد ماسک ها جهت ریاطالعات ز

باشد و هنگام تنفس درون  تنفس مناسب تیقابلو  عاتیدر برابر ما ادیمقاومت زماسک جراحی باید دارای  .1

 دهان فرو نرود.

ا ت گره بزنید یا محکم کنیدو کامالً  دیرا بپوشان ینیتا دهان و ب دیقرار ده روی صورت ماسک را با دقت .2

 . صورت و ماسک به حداقل برسد نیهرگونه شکاف ب

 .دیکن یاستفاده، از لمس کردن ماسک خوددارهنگام  .3

از پشت  را آن بند بلکه دیرا لمس نکنماسک جلو  یعنی) دیمناسب جدا کن کیماسک را با استفاده از تکن .4

 .(دیجدا کن

به وضوح آلوده ماسک اگر ) کردیدرا لمس خود ماسک سهوا هر زمان که  ای ماسک بعد از برداشتندستها را  .5

 تمیز کنید. صابون و آب  ایالکل  یحاومایع ضد عفونی کننده از ، با استفاده (باشد

 .دیکن نیگزیجا دیو خشک جد زیماسک تمبا شدن  یا خیس ماسک ها را به محض مرطوب .6

 .دیاستفاده نکندوباره مصرف  کباری یاز ماسک ها .7

 .دیندازیمصرف را بعد از هر بار مصرف و بالفاصله پس از جدا کردن آنها دور ب کباری یماسک ها .8

 شدن ندارند. کسیف تیساده قابل یجراح یها : ماسک 1 نکته

 

 

 

 

 

 

 (پزشکی) جراحی ماسک -1 شماره تصویر

 

                                                 
2 Surgical N95 Respirators 



 فاصله گذاری اجتماعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی –)کرونا ویروس(  19-گام دوم مبارزه با کووید                  معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار               

20 

 

 شدن ندارند. کسیف تیساده قابل یجراح یها : ماسک 1 نکته

 FFP2 و N95 یماسکها .2-2

ار نشت بندی هر ببایست به طور کامل روی صورت بچسبد، نشتی نداشته باشند و آزمون این ماسکها می

قبل از استفاده انجام شود. این ماسکها فرد را در برابر گرد و غبار، میست، فیوم، و بیو آئروسول محافظت 

کند. ماسکهای میکرون را حذف می 3/0درصد ذرات معلق با اندازه  95حداقل  N95کند. ماسکهای می

FFP2  ند. ماسکهای کدرصد ذرات معلق را حذف می 94از نظر حفاظتی حداقلN95  در برابر مواد روغنی

گرد و غبار  یدر قالب ماسک ها یمحافظت تنفسباشند. مقاوم می FFP2های باشند اما ماسکمقاوم نمی 

 .FFP1, FFP2, and FFP3: ردیگ یمصرف در سه رتبه تنفس قرار م کباری

 یسطح محافظت را نشان م زانیاست و شماره آن م "Filtering Piece Face"مخفف  FFP: 1نکته 

 .دهد

: سوپاپ روی ماسک )مانند تصویر( به منظور تسهیل خروج هوای بازدمی از سوپاپ به جای  کناره  2نکته 

 شود.باشد. عموما سوپاپ روی ماسک با فیلتر اشتباه گرفته میهای ماسک می

راد مشکوک به این بیماری و همچنین و اف19-: استفاده از این نوع ماسک برای بیماران مبتال به کووید3نکته 

کادر درمان ممنوع است. در هنگام دم هوا از بدنه ماسک فیلتر می شود و در هنگام بازدم هوا بدون عبور از 

 بدنه ماسک از دریچه یا سوپاپ خارج می شود.

 

   
 بدون سوپاپ N95ماسک  -2تصویر                             بدون سوپاپ   FFP2ماسک  - 3 ریتصو              
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  سوپاپ دار  N95ماسک  -5 ریتصو                         سوپاپ دار                             FFP2ماسک  -4 ریتصو       

 

 سوپاپ دار و بدون سوپاپ N95  و  FFP 2تصاویری از انواع ماسک های -1شکل 

 

 : N95 ماسک از استفاده در هاواژه فیتعر

 از شود فیکس صورت روی و شده تست صحیح نحو به که صورتی در ماسک :N95تور رسپیرا یا ماسک

 .کند می جلوگیری میکرون 3/0 اندازه با هوابرد ذرات درصد 19حداقل  عبور

 چند با نزدیک تماس برای N95 ماسک یک از استفاده معنی به :ماسک از مدت طوالنی استفاده

 روش این از توان می زمانی در. شود تعویض ماسک بیماران، با مواجهات فاصله در اینکه بدون بیماراست،

 انتظار قاتا مثل مکان یک در و بوده تنفسی عفونت دچار مشترک پاتوژن یک با چندبیمار که کرد استفاده

 می استفاده ها پاندمی یا بیمارستانی های عفونت طغیان زمان در این روش. شوند می نگهداری بخش یا

 .شود

 بیماران با مواجهه بار چند برای N95 ماسک یک از استفاده معنی به :ماسک یک از مجدد استفاده

 نگهداری مناسب محل در شده، برداشته ماسک مواجهات فاصله در مورد این در. است کاربر یک نفر توسط

 .شود می بعدی پوشیده مواجهه از قبل و شده

 

 : N95 ماسک از  استفاده در مهم نکات

 : N95ماسکازمدتیطوالناستفادهدرمهمنکات 

 ماسک آلودگی از مقتضی نحو به است الزم است، نظر مد  N95ماسک از مدت طوالنی استفاده که صورتی در

 بهداشت رعایت کنند، خودداری ماسک غیرضروری لمس از که داد آموزش به کارکنان باید. شود پیشگیری
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 فردی حفاظت وسایل صحیح کردن خارج و پوشیدن شود، توصیه اکید باید که است مهم بسیار نکات از دست

 ماسک از صحیح استفاده خصوص در های کتبی مشی خط درمانی، مراکز که است الزم. شود داده آموزش باید

N95 باشد ذیر موارد شامل باید حداقل ها مشی خط این. باشند داشته: 

 و پیبرونکوسکو اندوتراکیال، ساکشن آئروسل انتوباسیون، کننده تولید پروسیجرهای انجام از بعد ...

 .دور بیندازید را ماسک

 بیندازید دور را آن است بیمار بدن ترشحات سایر و خون به آلوده ماسک اگر. 

 بیندازید دور را ماسک عفونت، به مبتال بیمار لمس و نزدیک مراقبت از بعد. 

 ماسک روی بر صورت شیلد از استفاده با کنید جلوگیری ماسک سطحی آلودگی از ااالمکان حتی N95 

  ...و جراحی ماسک با بیمار بینی و دهان ،پوشاندن N95 ماسک روی جراحی یک ماسک از ،استفاده

 ماسک  تنظیم یا لمس از بعد و قبلN95 الکلی مایع با یا داده شستشو صابون و آب با را خود ،دست 

 .کنید هندراب

 ت،صور روی ماسک مناسب فیکس عدم کشی، نوارهای شدن شل مثل فیزیکی آسیب دچار ماسک اگر 

 .بیندازید دور را آن شده،... و بینی روی فلزی شدن قطعه شکسته

 ماسک اگر N95 بیندازید دور را آن است، سخت آن درون از کردن تنفس یا دیده آسیب واضح بطور 

 

  N95ماسک از مجدد استفادهدر مهم نکات 

 پیشنهاد است، نکرده مشخص را N95 ماسک از استفاده مجاز دفعات تعداد سازنده، کارخانه که صورتی در

 استفاده هنگام در. نشوداستفادهمرتبه 5ازبیشترماسکهر بیماران، و کارکنان رعایت ایمنی برای شود می

 :بفرمایید توجه نیز ذیل مهم نکات به فوق، نکات بر رعایت عالوه ، N95 ماسک از مجدد

 ماسک استفاده، دفعات بین در N95 برای. کنید نگهداری تمیز کاغذی کیسه یا کیپ زیپ یک داخل را 

 طورب را کاربر اسم. نکنند لمس را همدیگر که کنید نگهداری طوری را ها ماسک انتقال عفونت، از اجتناب

 باشد وشستش قابل یا و بوده مصرف یکبار باید ماسک محتوی ظرف. آن بنویسید جعبه یا ماسک روی واضح

 .شود شسته منظم بطور و

 را دست بهداشت ماسک، داخلی سطح اتفاقی لمس صورت در. شود اجتناب ماسک داخلی سطح لمس از 

 .کنید رعایت

 ماسک تنظیم یا پوشیدن از قبل N95 و پوشیده غیراستریل تمیز دستکش است، شده پوشیده قبل که 

 .بیندازید دور را دستکش یا تنظیم، پوشیدن از بعد

 ماسک از استفاده از N95 شود. اجتناب اکیدا کارکنان توسط مشترک بطور 
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ر نظر د شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک ومبتال به ویروس کرونا هیکل یبرا اختصاصی یراهنما نیا

مرکز  ،یادار یها طیمح ریراهنماها نظ سایر به شتریب یتخصصعمومی و کسب اطالعات  جهت؛ است شدهگرفته 

 د. یکن مراجعهخاص  یها طیمشاغل و مح ،یحفاظت فرد لیوسا ،یخدمات بهداشت

 

   یتنفس ماسک از استفاده نحوه

 صحیح از ماسک ها باید مراحل زیر را انجام دهید: استفادهبه طور کلی برای 

 بشویید را هایتان :دست 1

 .ها را با آب و مایع دستشویی بشوییدآن .هایتان تمیز باشنددست بزنید، باید دست قبل از اینکه، به ماسک

 شوید مطمئن ماسک بودن سالم :از 2 

 .وقتی یک ماسک تنفسی جدید تهیه کردید، قبل از استفاده، باید از سالمت آن اطمینان حاصل کنید

 .بررسی کنید که هیچ سوراخ و منفذی روی ماسک نباشد

 دهید قرار صورتتان روی را : ماسک3

 مناسب را انتخابتوانید ماسک تعداد زیادی ماسک تنفسی در بازار وجود دارد. با توجه به نوع و شکل آن، می

 آمده است.   4و 2نحوه پوشیدن ماسک در تصویر شماره  و استفاده کنید

 کنید تنظیم را ماسک بینی گیره : 4

پس  .ه از ماسک تنفسی در نظر داشته باشید، تنظیم گیره بینی استمورد دیگری که باید برای نحوه استفاد

ماسک به خوبی روی صورت شما قرار گرفت، از انگشت شصت و اشاره استفاده کنید، تا ماسک روی  از اینکه

 .تان حسابی محکم شودتیغه بینی

 کنید امتحان را ماسک : 5

را با دستان تمیز اجرا  2و پروتکل تصویر شماره  .در مرحله آخر، چند مرتبه داخل ماسک نفس عمیق بکشید

 .مطمئن شوید که هوا از جداره ماسک نشت نکند. با آرامش نفس بکشیدکنید. 

 

 

 

 

 

 

 



 فاصله گذاری اجتماعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی –)کرونا ویروس(  19-گام دوم مبارزه با کووید                  معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار               

24 

 

 N95 ماسک  پوشیدن نحوه

                                    

          
 

 

 

 .                        دارید نگه دست در کاسه صورت به را ماسک و دست را از میان بندهای ماسک  عبورداده -1

 .ببندید را سروگردن پشت بندهای -2

                                                                     نوار فلزی ماسک را با انگشتان دو دست فشار دهید -3

 انجام دهید   3آزمون نشتی ) فشار مثبت و منفی ( را مطابق تصویر  -4

 N95 ماسک پوشیدن نحوه - 2 شکل

 نحوه تست نشتی ماسک

 

روی ماسک را با دو دست خویش بپوشانید مراقب باشید تا 

تنظیم ماسک و نحوه قرار گرفتن آن را به هم نزنید . سپس دو 

 آزمون زیر را انجام دهید 

یک بازدم عمیق انجام دهید در صورتی که در این حالت فشار  آزمون فشار مثبت

درون ماسک وجود داشته باشد و ماسک برآمده شود . به مثبت 

 این معناست که نشتی هوا در ان وجود ندارد.

یک دم عمیق انجام دهید . اگر فشار منفی در ماسک وجود  آزمون فشار منفی 

داشته باشد و ماسک به طرف داخل جمع شود در این صورت 

 ماسک به نحو مناسب روی صورت شما قرار گرفته است.

 در هنگام ایجاد آزمون های باال، اگر نشتی در اطراف بینی رخ داد. ماسک را دوباره تنظیم کنید.

 چنانچه نشتی در لبه های ماسک رخ داد، بندهای پشت سر را تنظیم کنید.

 صورت روی بر ماسک کامل جایگیری از اطمینان حصول حوهن  -3 شماره تصویر
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 نحوه پوشیدن ماسک جراحی

 

                                            
 بندهای پشت سروگردن را ببندید. -2                                            صورت روی ای گونه به را جراحی ماسک -1

 گیرد. قرار باال در فلزی نوار که دهید قرار 

 

                  

 

 

 

 

 

                      ماسک را به گونه ای روی صورت  – 4                                                         باالیی قسمت روی فلزی نوار -3

   پوشاندبنظیم کنید که همه بینی و چانه را کنید .                                                ت تنظیم بینی با متناسب را بینی 

 و  روی صورت محکم شده باشد .                                                                                            

 جراحی ماسک پوشیدن نحوه - 4 شکل شماره

 

 عینک یا شیلد صورت .3

 

 .بر روی صورت و چشم ها و متناسب با آنها قرار بگیرد 
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 دستکش ها .4

 

 

 

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

 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 

 هداشت دست را رعایت کنیدب 

  (  مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردیPPE :توصیه شده ) 

بدون الوده کردن لباس، پوست یا  غشاهای مخاطی با مواد  PPEروش های مختلفی برای درآوردن ایمن 

عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده شده است. قبل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل 

حفاظت فردی، به جز ماسک اگر استفاده شده است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب، 

 د خارج کنید.از صورت خو

PPE :را به ترتیب مراحل زیر درآورید 

 دستکش (1

 

 
 

 .بیرون دستکش آلوده است 
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  اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شده اند، بالفاصله دستان خود را بشویید یا از یک

 ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

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

 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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 

 عینک یا شیلد صورت (2

 

  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

  اگر دست شما در حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله

 بشویید و از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

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

 ه مجدد است، در مخزن مشخص شده برای بازیافت مجدد قرار دهید. اگر وسیله قابل استفاد

 در غیر این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3
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  .جلوی روپوش و آستین های آن آلوده است 

  اگر دست هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا دستان خود را بشویید و از ضدعفونی

 استفاده کنید.کننده دست 

  بندهای روپوش را باز کنید و مراقب باشید که آستین ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس

 نداشته باشد.

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

  .روپوش را وارونه بطوریکه داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید 

 و تا شده داخل ظرف زباله قرار دهید. بصورت فشرده شده 

 ماسک :

 تنفسی ماسک برداشتن صحیح روش

 

 ماسک درآوردن نحوه -5شکل شماره 

 

 .، دقت هنگام برداشتن ماسک استباید به آن توجه شودله مهمی که أمس

 .مرحله را برای برداشتن ماسک تنفسی انجام دهید 4کنیم، این به طور کلی، توصیه می

 بشویید را هایتان دست:  1

ا آب بها را دهید، ممکن است الزم باشد آنهایتان انجام می بسته به کاری که قبل از برداشتن ماسک با دست

 .در بیاوریدهایتان  ها را از دستاگر دستکش دارید، قبل از برداشتن ماسک، آن .بشوییدو صابون یا الکل 

 بردارید را ماسک دقت با:  2
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برای از بین بردن ماسک آن را از پشت جدا  .ها، بندها یا کش آن استفاده کنید ماسک از گوشهبرای برداشتن 

در این مرحله، قسمت جلویی و ماسک را لمس نکنید( و بالفاصله در سطل دربسته بیندازید. )جلوی کنید 

 .تواند موجب انتقال آلودگی به شما شودفیلتر ماسک می

 بیاندازید دور را ماسک: 3

های آلوده، باید آن را داخل پس از استفاده از آن در محیط .ای یکبار مصرف استسک تنفسی عموما وسیلهما

 .سطل زباله بیاندازید

 بشویید را هایتان دست دوباره: 4

شوید که بعد از برداشتن ماسک، هیچ با اینکار مطمئن می .هایتان را یکبار دیگر بشوییددست آنپس از 

 .شما باقی نماند آلودگی بر دستان

  نکته :

 بایددرمانگاه ها و بیمارستان های شرکت نفت  بهداشتی های مراقبت کارکنان: 

 نوعر ه همچنین هنگام انجام و ستا شده یبه عفونت بستر دییتأ ایمظنون  مارانیکه ب یهنگام ورود به اتاق .1

 .دنبپوش مناسبشود، ماسک  یارائه م مبتال به عفونت ایفرد مشکوک  کیکه به  بهداشتی مراقبت

تنفس  )رسپیراتور(  دستگاه کیحداقل از  زیر کارمندان مراقبت های بهداشتی می بایست اقداماتهنگام انجام  .2

 کنند:استفاده  )ماسک فیلتر دار( ذرات

 لوله گذاری داخل تراشه یا انتوباسیون 

  ریوی –احیا قلبی 

 برونکوسکوپی 

 دار( باید یکی از استانداردهای زیر را داشته باشند: این رسپیراتور ها )ماسک های فیلتر

1. US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-certified N95 

2. European Union (EU) standard FFP2 

 یا معادل دو استاندارد فوق یا سازمان استاندارد ایران .3

به طور کامل و مداوم در کل مدت زمانی که فرد در محیط به طور کلی ماسکهای معرفی شده می بایست  

 گردد کلیه ماسکهای مورد استفاده یکبار مصرف باشند.آلوده حضور دارد استفاده شوند. ضمنا تاکید می

 آن معادل یا FFP2 یا N95 های ماسک از زیر افراد 19-کووید به ابتال از پیشگیری جهت شودمی پیشنهاد

 :نمایند استفاده

ف( پرسنل درمانی در اورژانس و بخشهای مربوط به مراقبتهای ویژه تنفسی بیماران مشکوک یا مبتال به ال

 کرونا ویروس. 
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درمانی، فرودگاه و پایانه های مرزی که مسئول شناسایی و مراقبت -ب( پرسنل بهداشتی در مراکز بهداشتی

 از بیماران مبتال به کرونا ویروس هستند. 

و غیر انتظامی چک کننده پاسپورت و عبور و مرور ترددکنندگان در فرودگاه و پایانه های  ج( پرسنل انتظامی

 مرزی.

  کلیه ماسکهایN95  وFFP2  به صورت سوپاپدار نیز در بازار موجود است که سوپاپ موجود روی ماسک

 باشد و نقش فیلتر را ندارد.صرفا جهت خروج هوای بازدمی می

  های ذکر شده در این راهنما در بازار می توان از ماسک های کتانی  و یا در صورت عدم وجود ماسک

 پارچه ای با ضریب اطمینان پایین تر استفاده نمود.

 

 روپوش و دستکش (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جلو و آستین های روپوش و قسمت بیرونی دستکش آلوده است 

  دستان خود را با اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، بالفاصله

 ضدعفونی کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش

 دار خارج روپوش را لمس کنید.

 .هنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و بصورت یک بسته فشرده کنید 

  ،به طور همزمان دستکش را نیز درآوردید. فقط قسمت همانطور که لباس را درمی آورید

داخلی دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون 

 یک ظرف زباله قراردهید.

بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست ها را بشویید یا از یک ضد عفونی  (5

 کننده الکی استفاده کنید
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 نکات مهم : 

  هیچ برنامه حفاظت فردی بدون آموزش کارگران جهت استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی کامل نخواهد

رند. ت آموزش قرار گیتح کنند، استفاده وسایل این از شغل خود در باید که کارگرانی کلیه که الزم استبود. 

  پوشش دهد:ا ر زیر موارد حداقل باید فردی حفاظت وسایل خصوص در آموزشیبرنامه 

  الزم استزمانی استفاده از این وسایل چه  -

  الزم استوسایلی چه  -

 داین وسایل چگونه باز و بسته، تنظیم و پوشیده می شون -

 محدودیت های وسایل حفاظت فردی -

 نحوه مراقبت صحیح، نگهداری، عمر مفید و امحاء وسایل حفاظت فردی  -

  سایلو از استفاده صحیح روش از باید نیز مدیران و سرپرستان، افراد در تماسکارکنان و کارگران و بر عالوه 

ت فردی آگاهی داشته باشند. افراد درگیر در امور مربوط به نگهداری، تعمیرات، آزمایش و انتخاب این حفاظ

 ند.گیر قرار آموزش تحت باید نیز وسایل
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 بخش اداری:الزامات بهداشتی در 

شند.        ساختمانهای اداری  - ستم تهویه مطبوع و تهویه طبیعی با سی ستی مجهز به  ضمن  می بای  در 

استفاده از سیستم تهویه با فشار منفی توصیه می گردد و از سیستم تهویه با هوای چرخشی اجتناب 

 گردد.

 درب و پنجره ها برای انجام تهویه طبیعی در اوقاتی از روز باز گذاشته شود. -

صورت مشترک   ایی که توسط افراد  دستگیره دربها و تمام قسمته   - ، گردد نظیر دیوار، کف لمس میب

درب ها، میز و صننندلی،گوش تلفن، دسننتگاههای کارت خوان،کف پوش ها، کلید و پریزها روزانه به 

 گردند. طور مرتب با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی

 .یدز مراجعات غیر ضرری ممانعت بعمل آا -

 .جداگانه در نظر گرفته شودو ضد عفونی هر اتاق وسایل گند زدایی  برای -

 الزامی است.تمام اتاقها سطل زباله پدالی درب دار در وجود  -

 دست تهیه شود.و ضدعفونی در ورودی ساختمان وسایل شستشو  -

یروس وهای مدیریتی به منظور به حداقل رساندن مواجهات کارکنان برای پیشگیری از انتشار کنترل -

 شود.کرونا انجام می

به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و در صورت الزام به صورت برگزاری حضوری، الزامات      جلسات   -

 زیر  باید رعایت گردد:

 

 الزامات رعایت نکات بهداشتی در جلسات کاری :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا در کشور و بمنظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در جلسات کاری 

مدیران و مقامات که بنا به اقتضای شغلی وبرگزاری جلسات، به شدت در معرض آلودگی به ویروس کرونا می 

 تبلیغات منفی نیز به دنبالباشند و این مسئله عالوه بر زیان های ناشی از بیماری، پیامدهای مدیریتی و 

 خواهد داشت، لذا مقتضی است  نسبت به رعایت موارد زیر اقدام عاجل صورت گیرد: 

 حذف جلسات حضوری غیر ضروری 

  برگزاری جلسات ضروری به صورت غیر حضوری و درصورت عدم امکان با حضور حداقل افراد 

  ستادهای هم طراز استانی هم راستا با شرایط برگزاری جلسات ضروری نظیر ستاد ملی مبارزه با کرونا و

 ذیل: 

 برگزاری جلسات با حداقل شرکت کننده و فقط افراد ضروری 

 گری و تب سنجی و در نهایت سشم ظاهری، پرورود به سالن جلسه با کنترل عالئ کنترل افراد در بدو

 ممانعت از شرکت افراد مشکوک به کرونا 

  ضدعفونی کننده و الزام استفاده از آنها هنگام ورود به سالن جلساتتامین ماسک، دستکش و مواد 
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  12از هم چیده شده و حداقل  متر 2 فاصله بهانتخاب سالن با گنجایش مناسب بطوری که صندلی ها 

 متر مکعب هوای تازه در سالن جاری باشد ) با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی(. 

 جلسات سالن در هوا گردش جادیا یبرا ها پنجره و بدر گذاشتن باز 

  حذف وسایل اضافی سالن و روی میز جلسه 

 قبل و و. نگندزدایی سالن و کلیه سطوح، دستگاهها، دسته و پشتی صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو ، ..

 بعد از جلسه 

 حذف ارائه کاغذ و خودکار عمومی 

 رت خالصه، جمع بندی سریع، تعیین تعیین رئیس جلسه و مدیریت زمان جلسه و ارایه مطالب )بصو

 مصوبات و دستور جلسه اقدامات آتی( و پرهیز از طوالنی شدن جلسه 

  درصد 70سایر موارد ) نظیر استفاده از اسپری کننده های اتوماتیک یا دستی، خوشبو کننده با پایه الکل

 و...(

 

 :او مهمان سر هالزامات بهداشتی استراحت گا

 مناسب برای این مکانها پیش بینی شود. تهویه -

 درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود. -

به خصوص داخل آسانسور و دکمه های مربوطه بطور مرتب و حداقل    گند زدایی منظم تمام سطوح   -

 .انجام شودبعد از هر شیفت کاری 

 زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود.با تماس کلیه اشیاء و مکان هایی که  -

 .در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خوداری شود -

از پتو، حوله و محلفه شخصی استفاده شود و بعد از تعویض فرد استفاده کننده شستشو و گندزدایی          -

 شوند.

شت            - شت فردی و بهدا ضرورت رعایت بهدا شی در مورد  سترهای آموز صب پو شهای    ن سی و رو تنف

 بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

 دستمال کاغذی برای رعایت بهداشت فردی هنگام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرد -

 تهیه شود.سطل زباله پدالی درب دار  -

 نصب صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست -

در نظر گرفته و یامشننکوک افراد دارای عالمت نگهداری لی جدا جهت موزش دیده و محآتمام افراد  -

 شود.

شامل ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار جهت کارکنان خدماتی    استفاده از وسایل حفاظت فردی    -

 الزامی می باشد. و نظافت
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 :HSEو واحد  تشکیالت بهداشت حرفه ای

 ردد.گ بصورت روزانه و مرتب گندزدایی معادناتاق مربوط به تشکیالت بهداشت حرفه ای مستقر در  -

 از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مناسب استفاده کنند.پرسنل شاغل در این مکانها  -

 زباله پدالی درب دار الزامی است. وجود -

 از تجمع بی مورد افراد در این مکانها خودداری گردد. -

تنفسی هست به پزشک ارجاع داده شود و      چنانچه مراجعه کننده ای دارای عالئم خفیف بیماریهای  -

 برای افراد دارای عالئم حاد تنفسی عالوه بر ارجاع به پزشک درخواست استعالجی اضطراری گردد.
 
 

 :کار بهداشت محیط

 رستوران و غذاخوری:بهداشت 

 استفاده از اینگونه مکانها محدود گردد. -

 .بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود و قبل -

سته       - شامیدنی ترجیحا در ب شکر و آب آ سماق، قند،  های یکبار مصرف انجام   بندیسرو نمک، فلفل، 

 گیرد.

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می -

 ر پوشش مناسب نگهداری گردند.مواد غذایی فاقد بسته بندی حتما باید پوشش بهداشتی داشته و د -

از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی، ترشیجات بصورت روباز  -

 و بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

ستفاده       - شامیدن ا ستوران ها و غاخوری ها برای خوردن و آ حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در ر

 شود.

 رستوران بصورت روزانه شستشو و گندزدایی شود.سالن غذاخوری و  کف  -

 یخچال و فریزر های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود. -

 در هر شیف غذاخوردن ضروری است.ب سالن غذاخوری بصورت مرتب دستگیره در گندزدایی -

دید همگان نصب   رستوران و سالن غذاخوری در معرض  برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در        -

 شود.

صابون مایع به تعداد و مقدار کافی به همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دستها قبل از غذا       -

 خوردن و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 و سالن غذاخوری الزامی است. رستورانسطل زباله پدالی درب دار در داخل  -

ستفاده از نمک پاش و لیوانهای آبخوری بصورت   . دوسایل مشترک مانند نمک پاش جمع اوری شو    - ا

عمومی روز میزهای سنننالن غذاخوری باعث انتشنننار بیماری میشنننود در این مورد میتوان از نمک       

 پاشهای یکبارمصرف انفرادی و لیوانهای یکبار مصرف استفاده نمود.
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 میبایستی فعال باشد. رستورانسیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و  -

سرو غذا و         - شوند و زمان  سالنهای غذاخوری ن سنل به یکباره وارد  شود تا تعداد زیاد پر ترتیبی اتخاذ 

 استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.

شاغل در     - سنل  ستوران پر شند و به آنها در مورد      ر شت با سالن غذاخوری دارای کارت بهدا انواع و و 

 روشهای انتقال بیماریهای واگیردار آموزشهای الزم داده شود.

سالن            - ضور و فعالیت در  شتی در تمام مدت ح سایل حفاظت فردی و بهدا سنل از و ستفاده این پر ا

 ضروری است. رستورانغذاخوری و 

موجود تمامی سطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی می بایست به طور مستمر طبق پروتکل های  -

 .گندزدایی گردند

ابزار وتجهیزات از جمله میز کار، تخته گوشت خرد کنی، چاقو، ساطور، سینی،  لگن، چرخ گوشت،  -

 ترازو، باسکول و امثال آن

 شود. استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 ظروف طبخ دهی کلیه های سرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از سرویس ها و محلآشپزخانه

غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظایر آن را با آب سازی موادو آماده 

 دهی به افرادکِشی نمایند و برای سرویس درجه سانتیگراد بشویید، سپس گندزدایی و آب 75باالی 

 های جایگزین استفاده کنند.جدید از سرویس 

 عویض تآنها را پس از هر بار استفاده  تا بتوانشود ای میز غذاخوری استفاده از پوشش یکبار مصرف بر

 نمود.

 

 :نکرختبهداشت 

 داده شود. اختصاصرای هر فرد بصورت جداگانه کمد لباس ب -

 باید بصورت مناسب انجام پذیرد.تهویه رختکن   -

 و مرتب انجام شود. و محوطه رختکن بصورت روزانه ، قفسه ها، دستگیره هاکمدها گندزدایی -

لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسنننه نایلونی قرار داده شنننده و درب آن محکم گره زده   -

 شود.

ویض از تع و بعد وجود سرویس بهداشتی در نزدیکی رختکن جهت شستشو و ضدعفونی دستها قبل         -

 لباس

 الزامی است. و عطسه  وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه -

 الزامی است. رختکنسطل زباله پدالی درب دار در  -

ضد  - ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، راهروها،  کننده دست عفونیظروف حاوی مواد 

 تعبیه گردد. آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن
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 شود. جلو گیریاز ازدحام افراد  -

 :نمازخانهبهداشت 
 

 اقامه نماز بصورت فردی و جلوگیری از اقامه نماز جماعت و یا تجمع زیاد افراد در اوقات نماز -

صورت ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه -

 آوری گردد.موقت جمع

 بصورت روزانه نمازخانهضدعفونی محوطه  -

 ضدعفونی دستها و پاها جهت شستشو و نمازخانهوجود سرویس بهداشتی در نزدیکی  -

 الزامی است.نمازخانه سطل زباله پدالی درب دار در وجود  -

 مشترک و توصیه به استفاده از مهر و سجاده شخصی عدم استفاده از مهر -

 تأمین تهویه مناسب -

 انهدر نمازخکیک و...  ،خرما مواد غذایی مانند عدم توزیع -

 منع خوردن و آشامیدن در نماز خانه -

 

 بهداشت ساختمان:

 ها. های سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

  های تنفسی به تعداد کافی در محل. از انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی 

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

 ها، کلیدخوان و خودپردازها، کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاههانرده  پله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومیو پریزها، 

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

 های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی ها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند

های آوری پسماند در کیسهآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعخصوص جمعدر

 کار قرار دهند. پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در دستور

 بینی شود.های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقت.کنسردها و آب خوریحذف آب 
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 های بهداشتی:بهداشت سرویس

  دارای تهویه مناسب، نور کافی بوده و بطور مرتب گندزدایی شود و در سرویس های بهداشتی باید

 شرایط بهداشتی مناسب نگهداری شود.

  شستشوی دیوارها و کف سرویسهای بهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی مطابق دستورالعمل های

 گندزدایی انجام شود.

  بهداشتی بصورت مرتب انجام گندزدایی دستگیره درب، شیر آالت، و وسایل موجود در سرویسهای

 گیرد.

 .قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن بسته شود 

 .نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی است 

  وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. استفاده از صابون

 هداشتی می باشد.معمولی جامد غیرب

 استفاده از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی به میزان عدم استفاده از حوله به صورت عمومی ،

 کافی جهت خشک کردن دستها

  قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی. سطلها می بایستی مرتبا خالی

 شده و گندزدایی گردند.

  قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در خارج سرویسهای بهداشتی جهت انداختن دستمال کاغذی

 مصرف شده پس از شست وشو ضدعفونی دست ها 

 نظافت و گند زدایی مرتب این مکان ها 

 های بهداشتی.به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس  هادستشوی شست نصب راهنمای  

 زدایی کنیدگند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به اشتیهای بهدسرویس. 

 ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب.  

 

 تجهیزات: یبهداشتالزامات 

 ًاستفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا  ترجیحا 

 دهی هر میز کلیه ظروف موظفند پس از سرویسهای سرو غذا )در صورت وجود( ها و محلآشپزخانه

پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را تعویض و شستشو )در سه مرحله: شستشوی اولیه با 

دهی به افراد جدید از کِشی( نمایند و برای سرویسگراد، گندزدایی و  آبدرجه سانتی 75آب باالی 

 های جایگزین استفاده کنند.سرویس
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 سازی دهی کلیه ظروف طبخ و آمادههای سرو غذا موظفند پس از هر سرویسها و محلشپزخانهآ

 غذایی را شستشو و گندزدایی نمایند.مواد

 شود باید پس از هر بار استفاده بار مصرف برای میز غذاخوری استفاده میچنانچه از پوشش یک

 تعویض گردد.

 راد ضرورت شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو، و نظایر آن در صورت وجود محل اسکان و اقامت برای اف

 )درصورت وجود( بعد از هربار استفاده 

 ها )درصورت وجود( استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد.در نمازخانه 

 طور مستمر گندزدایی شوند.رختکن، دوش و حمام به 

  وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر در صورت وجود نماز خانه کلیه مهرها، کتب ادعیه و

 آوری گردد.صورت موقت جمعآن به

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و کننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد

 راهروها.

 

 بهداشت محیط  اماکن ورزشی و استخر های شنا:

  ها به ويژه در سالن های بدن سازی بسیار مهم است.سالنهای هواكش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از 

 های بهداشتی تهويه مناسب داشته باشد.های اقامت و سرويسمحل 

 دستگیره درها، میز و صندلی، ها، درب، ديوار و كف سطوح دارای تماس مشترک شامل :مستمر  گندزدايی

ها، الن)در س دستگاه های كارت خوان، كف پوش ها گوشی تلفن،كابینت، تخت، كمد، ، شیرآالت، نرده  پله ها

 نظاير آن انجام شود.و كلید و پريز ها، كلید آسانسور اتاق ها و ...(، 

 دسته  ،تخته پرس دارای تماس مشترک شامل : مستمر وسايل ورزشی در باشگاه های بدن سازی كه گندزدايی

ره ل، دستگیره دوچرخه، دستگیره اسکی فضايی، دستگیدمبل ها، میله های هالتر، میزهای پرس، دستگیره ترد می

های دستگاه سیم كش، دستگیره دستگاه قايقی، میله های بارفیکس، دستگیره دستگاه های پرس پا، میله 

نظاير آن در پايان هر سانس انجام شود. برای اين كار الزم است بین سانس ها نیم ساعت و دستگاه اسکاد 

  فاصله در نظر گرفته شود.

  محل های عمومی مانند نمازخانه، مسجدسالن كنفرانس، استخرها، سرويسهای نقلیه )مینی بوس و ضدعفونی

 مهم است. ( هااتوبوس

  برای گندزدايی سطوح و ابزار و وسايل ورزشی ابتدا با دستمال تمیز، سپس توسط مواد گندزدای مناسب )مانند

 و ساير مواد گندزدای با پايه الکلی(    %70درصد، الکل اتیلیك  0.05هیپو كلريت سديم 
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  ی اقدام ی بهداشتهاها و سرويسوله كشی صابون مايع و دستمال كاغذی در توالتسیستم لنسبت به تامین

 گردد.

  کلیه پرسنل مسئول در صورت پذيرد و در سطلهای دردار پدالی دفع پسماند ها بايد به شیوه بهداشتی

در كیسه های جمع آوری پسماند )آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتیخصوص جمع

  .را در دستور کار قرار دهنددر آخر هر شیفت  (پالستیکی محکم

  زمان در هر شیفت كاری جهت انجام نظافت عمومی و نیم ساعت در اماكن ورزشی و استخرهای شنا، حداقل

 گندزدايی در نظر گرفته شود .

  تعداد ورزشکاران و شناگران در هر سانس با توجه به مساحت اماكن ورزشی  و همچنین مساحت استخر و

و ظرفیت استخر و اماكن ورزشی در تابلويی نوشته شده و در  نفر( باشد ۱مترمربع  3ظرفیت استاندارد ) به ازای 

 .ديد استفاده كنندگان قرار گیرد

 

 گندزدایی محیط و سطوح:

 :توصیه هایی برای تهیه و استفاده از سفید کننده رقیق شده 

  .از ماسک، دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود 

  پاشیدن  توصیه می شود.استفاده از عینک برای محافظت از چشم در برابر 

 .محلول های سفید کننده را در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و از انها  استفاده گردد 

  سفید کننده باید با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را

 ناکارآمد می نماید.(

 دیکن توجه یساز قیرق یکلر به نسبت ها یاوکننده ح یمواد ضدعفون زدر هنگام استفاده ا. 

  .سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند 

  از تماس سفید کننده ها با چشم باید اجتناب گردد. اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بالفاصله

 باید با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

 کار بردن سفید کننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را  از به

کاهش داده و می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود. به عنوان مثال گازهای سمی در 

ستفاده اهنگام مخلوط کردن سفید کننده با مواد شوینده اسیدی )مانند موادی که برای تمیز کردن توالت 

 می شود( تولید می گردد و این گاز می تواند باعث مسمومیت یا حتی مرگ گردد. 

  بهتر است قبل از استفاده از سفید کننده برای ضدعفونی ابتدا از مواد شوینده استفاده شود و محل

 کامال با آب شسته شود.
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 گیرند گاز سمی آزاد  وقتی که سفید کننده های رقیق سازی نشده در معرض نور خورشید قرار می

 می نمایند. بنابراین باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

  هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر بخشی آن در صورتی که از

 روزانه تهیه نموده و بر روی آن برچسبسفید کننده رقیق استفاده میکنید محلول رقیق شده را به صورت 

 تاریخ رقیق سازی قید شود.در ضمن از ذخیره بیش از حد آن خودداری گردد.

  مواد آلی موجب غیر فعال شدن سفید کننده ها می گردد بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی

 لی گردد.باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید کننده، عاری از مواد آ

  سفید کننده رقیق شده نیز باید دور از نور خورشید و در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان

 نگهداری گردد. 

 

 :دستور کار گندزدایی سطوح 

  تمامی سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره، درب، میله راه پله، پشتی صندلیها وفرمان خودرو

 براساس جدول ذیل گندزدایی گردد.ابتدا  نظافت وسپس  و...( باید

  هنگام نظافت وگندزدایی اماکن بسته باید ابتدا مکان مورد نظر را تخلیه نمود. به عالوه اماکن مذکور

عالوه بر این درب و پنجره ها برای تهویه طبیعی باز   دارای تهویه مناسب بوده و هنگام گندزدایی باید

 شود. ماسک مناسب استفاده باشد و از دستکش و

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود  

 زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی بین ( و گنددو مرحله نظافت )بامواد شوینده

 گندزدا ایجاد گردد.  شوینده و

  ساعت کاهش می یابد(. 24محلول گندزدا باید روزانه تهیه گردد )کارایی آن پس از گذشت 

  تهیه محلول گندزدا از آب سرد استفاده شود.در 

  گندزدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، انجام پذیرد. ابتدا دستمال را

 خیس نموده و با فشردن آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده شود .

 .الزم است رطوبت ناشی از مواد گند زدا به صورت خود بخود خشک شود 

  مدت زمان ماندگاری حسب غلظت گندزدای مصرف شده برای اثر بخشی مواد گند زدا بر روی رعایت

 سطوح توصیه می گردد.

 که قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی بطری  محلولهاییغلظت آن برای  ثبت تاریخ ساخت و

 .ستا آنها الزامی
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  وح در شرایط اضطرار )شیوع بیماریسط زدایی:  زمان توصیه شده برای گندگندزداییزمان انجام کار-

 های واگیر مانند کرونا ویروس ( در شرکت ها و سازمان ها  

  دقیقه قبل از ساعت رسمی شروع به کار پرسنل  گندزدائی به پایان رسیده باشد ) این 30حداقل

 زمان جهت حداکثر تاثیر گذاری ماده گند زدا توصیه میگردد ( 

 ط ساعات کاری در صورت لزوم )مکانهای پرتردد(انجام گردد .) با توجه به دور دوم گندزدایی در اواس

 تواند باشد(ساعات کاری هر شرکت می 

  دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالطی بین شوینده و گندزدا

 انجام گردد.   

طوح با محلول آب و مواد شوینده  و یا جرم جهت زدودن کثیفی ، جرم و بار آلودگی سطوح ، ابتدا س-1

 گیر   شستشو و نظافت کامل  گردد.  

سپس  مرحله گندزدایی می  باشد به نحوی که تمامی سطوح کف ، دیوارها ، روشویی ها و سایر -2

سطوح سنگی و مقاوم نسبت به کلر با محلول رقیق سازی شده به وسیله پمپاژ یا شسشتو با فرچه یا تی 

 .ین شور به صورت کامل آغشته و گندزدایی گردندهای زم

 .کرد گندزدایی قهیدق 15با جوشاندن به مدت  میتوانمقاوم در برابر حرارت را  مواد :نکته مهم 

                      

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

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

 دسترس 

قسمت  99قسمت سفیدکننده به  1شود استفاده از توصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:100شده: محلول محلول توصیه

 برای گندزدایی سطوح(  1:100آب سرد لوله کشی )محلول 

سازی عنوان مثال، برای آمادهبه دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید.برای 

قسمت  2هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5های حاوی سفیدکننده

 قسمت آب( 98سفیدکننده به  

، کلر قابل دسترس 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5سازی: برای سفیدکننده حاوی ز رقیقکلر قابل دسترس بعد ا

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05در حدود 

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر کننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

 حاصل گردد 

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردد متخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میسطوح غیر

شود)برای تی ها، دستمال، لباس، دستکش و نظایر دقیقه توصیه می 30کردن اقالم: زمان تماس ورگندزدایی از طریق غوطه

 آن(
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ن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از کردنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

 وری( گندزدایی یا غوطه

 

محلول فوق در ظرفی دربدار و ترجیحا پالستیکی آماده و نگهداری شود  . متذکر می شود محلولی که نکته: 

الزم است در ظرف درب بسته ای نگهداری شده و حداکثر زمان ماندگاری و قابل ، به این ترتیب محیا می شود

ساعت می باشد. استفاده از محلول برای همان روز مناسب است و  24استفاده بودن برای عملیات گندزدایی 

                                               . استفاده از آن برای روز کاری بعدی ممنوع می باشد

  

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05ام یا 

پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(
 آب سرد واحد 99واحد گندزدا 

 

 درصد  70دستور کار ضد عفونی دست با الکل  

  سی سی  730درصد )طبی( ، در یک ظرف یک لیتری تقریبا 96درصد از الکل  70برای تهیه الکل

سی سی آب مقطر را به آن اضافه می کنیم )تقریبا سه حجم الکل  270درصد را ریخته و مقدار 96الکل 

 جوشیده شده سرد شده(.به اضافه یک حجم آب مقطر و یا 

 نیا ریدر غ دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ی،ضدعفونانجام  یالکل ماده قابل اشتعال است برا 

 .شود یصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آتش سوز

 بهتر است از مواد ضدعفونی کننده دست بر  در صورت عدم دسترسی به تسهیالت شستشوی دست

استفاده گردد و در صورت در دسترس نبودن ماده الکلی از ماده موثره دارای کلر به شرح جدول پایه الکل 

 استفاده شود. 1شماره

  الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا بصورت خودبخودی خشک شده و از

 خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید.  

 دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد گندزدا برروی سطوح پیش بینی  30الی  10دود  مدت زمان  ح

 می شود.  

   .الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند 
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  تی های زمین شور ، دستمالها و وسایلی که برای نظافت رستوران و یا راهروها و ...  استفاده می شود

هیچ شرایطی با  وسایلی که برای شستشو و نظافت سرویسهای بهداشتی بکار می رود نبایستی بصورت در 

 مشترک استفاده نمود.  

  پس از هر بار نظافت ، تی ها و دستمالها حتما شسته ، گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی

 آماده باشد.  

   مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی ) ماسک و دستکش ( و محل نگهداری آنها می بایست

 پیش بینی  گردد. روسای مربوطه موظف به تامین نیاز های مرتبط با این فعالیت می باشند . 

 دزدایی های خود را گن، ابتدا دستنیروهای خدماتی شاغل قبل از ورود به داخل مرکز و شروع فعالیت

و از لوازم ایمنی )ماسک، دستکش قابل گندزدایی، لباس کار و یا روپوش بلند و کاله، چکمه ( استفاده 

ها و دمپایی های مخصوص ها، دستمالنمایند. همچنین نیروهای خدماتی می بایست هنگام شستشوی تی

 نظافت و گندزدایی بخش، از لوازم ایمنی مذکور استفاده نمایند.

 و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس و جهت مراقبت از عوامل محیطی ا برطرف شدن شرایط ویژه و ت

یه می گردد در ورودی و خروجی درهای ساختمانها و اساس دستور العمل رعایت بهداشت فردی توصبر

 .های آسانسورها برای پرسنل و خدمات گیرندگان محلول ضدعفونی کننده دست نصب گردد مجاور در

 ت انجام مراحل و کنترل فعالیتها و مراقبت محیطی در ساختمان ها  بر عهده روسای سازمان صح

بوده و تا رفع بحران و شرایط ویژه رعایت کلیه مراحل این دستورالعمل برای  HSEتابعه و با نظرات واحد  

 تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی الزم االجرا می باشد.  

 احتمالی در خصوص این دستورالعمل با بهداشت و درمان منطقه خود  در صورت نیاز و یا پرسش

 تماس حاصل فرمائید.  

  کل برنامه اجرایی گندزدائی براساس افراد . زمان و مکان به صورت هفتگی تهیه و جهت نظارت به

نی گردد و عملکرد اقدامات گندزدائی از نظر زمان کیفیت اجرا و سالمت  وایم ارائه می HSEمدیریت  

 همکاران خدمات  تحت بررسی قرار گیرد.

 مراجعه کنید 2برای راهنمایی بیشتر در زمینه گندزدایی به پیوست  -

 :مدیریت پسماند

 نیروهای کلیه و پذیرد صورت پدالی دار در های سطل در و بهداشتی شیوه به باید پسماندها دفع -1

 کیسه در پسماند آوری جمع شامل بهداشتی مالحظات تمامی رعایت پسماند دفع و آوری جمع

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی های
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 سهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکاغذ دستمال یآور جمع -2

 مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار درب یها سطل و محکم یکیپالست یها

  نظافت

 دیگر های مکان وسایل از بهداشتی های سرویس گندزدایی و نظافت وسائل ها، دستمال سطل جداسازی 

 آبخوری جمله از

 

 مدیریت فاضالب:

گرم در میلی 5/0مانده کلر جهت اطمینان از حذف کامل ویروس کرونا در آب شرب، حداقل غلظت باقی-1

 لیتر باشد.

 گرم در لیتر روزانه انجام شود. میلی 5/0آشامیدنی، جهت حفظ غلظت کنترل غلظت کلر باقی مانده آب -2

 متر مکعب مجاز است. 15الی  10دفع فاضالب محتوای ویروس کرونا به چاه جذبی صرفا در مقادیر-3

های زیر زمین فاصله کف چاه جذبی دریافت کننده فاضالب حاوی کرونا ویروس حداقل سه متر با تراز آب-4

 متر افقی از چاه برداشت آب شرب، فاصله داشته باشد.  15عاع داشته و به ش

های محتوی ویروس کرونا به تصفیه خانه بیولوژیک فاضالب مثل فرآیند لجن فعال بالمانع هدایت فاضالب -5

 5/0های فاضالب، گندزدایی با کلر با حداقل است. جهت اطمینان از حذف کامل ویروس کرونا در تصفیه خانه

 مانده انجام شود.گرم در لیتر باقیمیلی

ها طی گندزدایی مرحله نهایی ها تا قبل از گندزدایی و صددرصد ویروسدرصد ویروس 90در این فرآیند -6

 شوند.میلی گرم در لیتر حذف می 5/0تصفیه فاضالب با کلر باقی مانده 

میلی گرم در لیتر برای  5/0مانده های متداول گندزدایی در تصفیه خانه های فاضالب با کلر باقی روش-7

تر اضافه گرم در لیمانده تا یک میلیشود کلر باقیها کافی است، ولی توصیه میگندزدایی و حذف کرونوویروس

 شود. 

یند اصلی موثر در حذف صددرصدی ویروس کرونا فرآیند گندزدایی با کلر و وایتکس یا آب ژاول و یا فرا-8

 اشعه فرابنفش است. 

خانه آلوده به ویروس کرونا طبق این دستورالعمل های بهداشتی کارکنان در محوطه تصفیهد سطح مراقبتبای-9

 افزایش یابد. 
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الزم است هنگام حضور کارکنان در محوطه تصفیه خانه، از تجهیزات ایمنی کافی مثل ماسک، دستکش -10

 بلند، نقاب صورت و عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمایند.

در صورت تماس کارکنان تصفیه خانه با فاضالب و تجهیزات تصفیه خانه، باید بالفاصله نسبت به شستشوی -11

 دست و صورت خود با مایع صابون دستشور و مواد گندزدا اقدام نمایند.

هنگام خروج کارکنان از تصفیه خانه باید ابتدا لباس کار خود را تعویض نموده و نسبت به شستشوی دست -12

 ها با مواد گندزدا اقدام نمایند.ورت خود با مایع صابون دستشور و گندزدایی دستو ص

در طول شیفت کاری کارکنان هر دو الی سه ساعت یک نوبت و یک نوبت هم قبل از خروج کارکنان از -13

 در هزار اقدام نمایند.   9تصفیه خانه نسبت به استنشاق و غرعره آب نمک 

حوضچه ها و محوطه تصفیه خانه از هر گونه تماس دست با دهان و بینی و چشم  هنگام حضور در اطراف-14

 ها خود داری شود.

های الزم از قبیل کزاز، تب کارکنان باید قبل از شروع کار در تصفیه خانه، ایمن سازی شده و واکسن -15

 و آنفلوآنزا تزریق کرده باشند. Bو  Aتیفوئید، هپاتیت 

ه هرگز چیزی خورده نشود و میل غذا فقط در محل مخصوص مورد تایید بهداشت در محوطه تصفیه خان-16

 ها از دست باشد.و بعد از تعویض لباس کار و خارج نمودن دستکش

 از استعمال دخانیات داخل محوطه تصفیه خانه خود داری شود.-17

 اسب بپوشانید.در صورت وجود زخم روی پوست، حتما آن را با باند خشک و تمیز و استرسل من-18

تجهیزات حفاظت فردی مصرفی کارکنان داخل محوطه تصفیه خانه باید بعد از هر نوبت خروج از تصفیه -19

 خانه تعویض شوند.

آموزش کارکنان تصفیه خانه برای رعایت نکات بهداشتی این دستورالعمل و نحوه نظافت و شستشو و  -20

 گندزدایی محوطه تصفیه خانه بموقع ارائه شود.

های مصرف شده عفونی محسوب شده و باید طبق مقررات ها و دستکشپسماندهای ناشی از ماسک-21

 پسماندهای عفونی مدیریت شود.

لیتری قرمز رنگ، دربدار، پدالی، مجهز به کیسه زباله قرمز و قابل شستشو به  20وجود مخزن پسماند -22

 خانه موجود باشد.های فوق در محوطه تصفیه تعداد کافی برای دفع زباله
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در صورت وجود هواده سطحی در حوض هوادهی تصفیه خانه، الزم است موانع مناسبی برای ممانعت از  -23

 های عفونی به هوا و در معرض قرارگیری کارکنان در محیط تصفیه خانه، نصب شود.انتشار آئروسل

ت خانه فاضالب، الزم است سریعا نسبدر صورت تماس و یا پرتاب قطرات فاضالب به چشم کارکنان تصفیه -24

 های خود با آب تمیز و سپس آب و شوینده مناسب اقدام نماید.به شستشوی چشم

 های باالیی انجام شود.ها با دقت و مراقبتآوری و دفع و مدیریت پسماندها و لجن مازاد تصفیه خانهجمع-25

 05/0شیفت کاری بعد از شستشو با محلول کلر  لباس کار کارکنان تصفیه خانه بایستی روزانه در پایان-26

 درصد گندزدایی شود.

مسئول تصفیه خانه باید مطمئن شود کارکنان تصفیه خانه نکات بهداشتی مذکور در این دستورالعمل را -27

 با دقت رعایت می نمایند.

طمئن خانه بدون توقف مدر هر شرایطی مسئول تصفیه خانه باید از گندزدایی ممتد و دائمی پساب تصفیه -28

 شود.

درلیتر در پساب خروجی تصفیه خانه گرممیلی5/0مانده و حفظ آن در حداقل گیری و ثبت کلر باقیاندازه-29

 الزامی است.

 

 :آموزش

کاهش احتمال  ای یریجلوگ یمناسب محل کار برا یپروتکل هاعالئم بیماری،  مواجهه،خطرات در مورد  .1

این امر می تواند از طریق ویدئوهای آموزشی یا . دیآموزش دهگران کار هیکل بهقرار گرفتن در معرض آنها 

 پوستر و پمفلت باشد.

مان آموزش شامل ز نی. انندیآموزش بب دیرا دارند با یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیکه ن یکارکنان .2

 دفع حینحوه صح ل؛یو درآوردن وسا دنی؛ نحوه استفاده درست، پوش یرضرو لینوع وسا ل؛یاستفاده از وسا

 می باشد. لیکردن وسا یضد عفون ای

برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم را در محل کار پوستر یا  .3

 نصب کنید. 

دستمال کاغذی یا آرنج را به کارکنان گوشزد های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از توصیه .4

 و آموزش دهید.
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را به کارکنان و...  N95  ، FFP2کارفرما بایستی شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل ماسک  .5

 آموزش دهد.

همه کارکنان را موظف کنید که در صورتی که ابتالیش به ویروس کرونا قطعی است همکاران و کارفرمای  .6

 مطلع نماید. خود را

 قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های مشخص) کنار آسانسورها و در طبقات( .7

با ایجاد گروهها در فضای مجازی و عضو نمودن کارگران درآن میتوان توصیه ها و دستورالعملهای  .8

موده و مشارکت بهداشتی و ایمنی را به ایشان آموزش داد و حتی مسابقات آموزشی مجازی و... برگزار ن

 پرسنل در این آموزشها را ارزیابی نمود.
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 هادست شویشست نحوه: 1 وستیپ

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

 ها را مرطوب کنیددست-1

 از صابون مایع استفاده کنید -2

 بمالیدها را خوب به هم کف 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 -10
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 گندزداهای سطوح :2پیوست

 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  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 گندزدامواد 

 . 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 ضننندعفونی بر 

 مجوز

درصنند  70ها موثر اسننت. اتیل الکل بین بردن ویروسالکل برای از  .1

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و به  یک میکروب

عنوان مثال بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک )به

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

وسننکوپ و ونتیالتورها( اسننتفاده سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتت

 شود.می

سطوح      به .2 ستفاده از آن برای گندزدایی  شتعال الکل ا دلیل قابلیت 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 خاصک و پالستیک خوردگی الستی شدن و ترک رنگ، تورم، سخت 

 شود.

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

 ا آب سرد یا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید ب .6

شود )کارایی محلول    محلول .7 ستفاده  های 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

ماسننک( و  2یکبار مصننرف در طول شننیفت )به ازاء هر شننیفت حداقل 
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وزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم شستشو و گندزدایی ر   

 شود.

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

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

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

ها و    .2 با    سنننفیدکننده  گندزدا دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )

طور گسنننترده در دسنننترس اسنننت و برای  کم و به  تماس(، با هزینه   

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشننناهای مخاطی، پوسنننت و مجاری با این حال سنننفیدکننده .3

د و شننونکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسننی را تحریک می

دهند. بنابر این راحتی با سنننایر مواد شنننیمیایی واکنش نشنننان میبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان           .4

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

ان مراقب بهداشنننتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسنننیب

 گردد.

شننده  رعایت موارد زیر برای تهیه و اسننتفاده از سننفیدکننده رقیق .5

 ضروری است:

بند ضننند آب و دسنننتکش و عینک برای اسنننتفاده از ماسنننک، پیش -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد.

یه            - عث تجز با با آب سنننرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سنننف

 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 سنننایر مواد شنننوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سنننفید از 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 شنننوینده اسنننیدی مانند موادی که برای         کردن سنننفید 

ند تواگردد و این گاز میشننود، تولید می کردن توالت اسننتفاده می تمیز
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صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده یا جراحت گردد. در باعث مرگ

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید

 بشویید.

ده شگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.صدمه می

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

دقیقه با آب شننسننته و با یک پزشننک  15گردد بالفاصننله 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 

 ده شوند.نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار دا

شننود برای اطمینان از هیپوکلریت سنندیم با گذشننت زمان تجزیه می -

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

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

 شننده را روزانه وکننده رقیق اسننتفاده کنید محلول رقیقاگر از سننفید -

سننازی قید شننود و  وی آن برچسننب تاریخ رقیقتازه تهیه نموده و بر ر

ستفاده را بعد از    های تهیهمحلول 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

 ردد.عاری از مواد آلی گ

صورت امکان در شده را باید دور از نور خورشید و در  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

قسننمت  1شننود اسننتفاده از توصننیه می 5از هیپوکلریت سنندیم %  1:100محلول شننده: محلول توصننیه

  برای گندزدایی سطوح( 1:100قسمت 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 سنندیم، از دو برابر بیشننتر از  در صنند  2.5های حاوی سننازی سننفیدکنندهمثال ، برای آماده

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

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0قابل دسترس در حدود  ، کلر1:100

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: 

 گرددتوصیه میبیشتر یا مساوی ده دقیقه متخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه ها،  شنننود)برای تِیدقیقه توصنننیه 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

  ری(وبدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسننترسننی  

 درصد 0.05پی ام یا 

پی پی  50000درصننند ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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