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 مقدمه

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

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

های گردند. بر اساس دانسته  ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می   از طریق 

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سه، تخلیه ترشحات انسان از طریق سرفه، عط از انسان به ویروس کروناانتقال ، اطالعاتآخرین  طبق

شد.  بینی و دهان می صله  در  تواندویروس میاین با شود. راه      2تا  1فا سرفه یا عطسه منتقل  متری از طریق 

میز و ، هادسددتگیره دربتجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و سددطوح ها با محیطتماس دسددت، انتقالدیگر 

طور عمومی و مشددتر  هب کهاسددت وسددایلی  ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده  پله، صددندلی، شددیرآ ت

ز اهمیت است پس  بنابراین حائنظایر آن(  اسکناس، اسناد و مدار  دست به دست شده و     . )شود استفاده می 

صورت با       ست و  شکو  د شیاء م صابون   از تماس با هر فرد یا ا شو گردد      آب و  ست ستورالعمل  ش )مطابق د

 .(هاشستشوی دست

 

 دامنه کاربرد 

شیاء    عامل )کرونا ویروس( برای کاهش غلظت  19-راهنمای کنترل کووید سطوح و ا عفونت در هوا، 

شده  ست. هدف از تهیه این راهنما  تدوین  شتی جهت جلوگیری و کنترل    ا صیه و راهکار اقدامات بهدا ارائه تو

شاغل می        سنل  شامیدنی پر صنایع تولید مواد خوراکی و آ شد. این راهنما اطالعات  شیوع کرونا ویروس در  با

سنل، نیروهای خدماتی و افرادی     شتی جهت کاهش امکان انتقال و ابتال بیماری برای کلیه کارمندان، پر بهدا

 دهد.ها فعالیت و رفت و آمد دارند، ارائه میمکان که در این

 

 گذاری اجتماعی فاصله

 مناسب در همه قسمتهای کارگاهستم تهویه استفاده از سی 

  های اجتماعی و ویدئو کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسددتفاده حداکیری از تلفن، شددبکه

 کنند؛ر داخل یک ساختمان کار مید کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که

 های آموزشی و کارگاهی؛و به تعویق انداختن دوره یهای غیرضرورها و مسافرتاجتناب از ماموریت 
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  حداقل  متر 2تا  1درصددورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشددد حداقل زمان ممکن و فاصددله(

 متر( رعایت گردد؛ 1فاصله 

 افراد با یکدیگر مانند دست دادن؛ اجتناب از تماس 

 تجمع نمایند؛ خانه و سایر اماکنی که ممکن است کارکنانراجتناب از تجمع در اتاق کار، آبدا 

 و آشامیدنی جهت سرو غذا استفاده از ظروف یکبار مصرف 

 ؛های تماس مشتر عفونی مکرر سطوح و محلگندزدایی و ضد 

     و در صورت آلودگی قابل   ثانیه با آب و صابون  20قل صورت مکرر به مدت حدا ها بهشستشوی دست

 یابد؛ثانیه افزایش می 40 این زمان به حداقل ،در دست مشاهده

در صورت استفاده از اتوبوس و مینی بوس جهت سرویس کارکنان حداکیر نایستی تعداد سرنشین از 

سواری              50% ستفاده از  صوص ا شد و در خ شتر با سیله نقلیه بی سمی و ساب راننده  ظرفیت ا با احت

 نفر بیشتر باشد. 3نبایستی تعداد سرنشین از 

 گری و بازتوانیغربال ،بیماریابی

 19-گیری کوویددر همه گری شاغلینغربال

 گیرد های زیر انجامهای کاری، فعالیتمحلگذاری اجتماعی، پیش از ورود به بر اساس طرح فاصله زم است 

 8/37)درجه حرارت با ی  پذیرد انجام ورودی محل کار برای کلیه شاغلینصورت روزانه در به سنجی:تب -1

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

 .باشند(

سط نماینده کارفرما از نظر عالئم         -2 شاغلین به طور روزانه باید تو شاغلین: کلیه  سی روزانه عالئم  برر

بیماری )بویژه عالئم تنفسددی( ، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صددورت  

ئم فرد در سامانه  روزانه ادامه خواهد داشت. در صورتی که شاغل دارای عالمت باشد، می بایست عال     

شت به آدرس   شدار مراجعه به مراکز    salamat.gov.irوزارت بهدا صورت وجود ه ثبت گردد و در 

خدمات جامع سددالمت، از ادامه فعالیت شدداغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صددورت عدم  

سالمت ارجاع  دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع      

داده می شددود. در صددورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شدداغلین وجود داشددت ارائه گواهی  

پزشک معالج به کارفرما الزامی است. این افراد باید پروسه های مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و     

 بازگشت به کار را طی کنند.
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 مراقبت از گروه های آسیب پذیر 

عارضه19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانبهپزشک معتمد تاییدیه ا گواهی ب زیر گروه دو

 است:شده گرفته نظردر دارند، قرار دار

 :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 mg5/12 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 فعالیتافراد تا پایان همه صورت امکان و با نظر مدیر مربوطه، ایندر -

 صورت پذیرد.

با استفاده از مرخصی و یا تسهیالتی که کارفرما مهیا می کند بصورت موقت  صورت عدم امکان دورکاریدر -

 تا بهبود وضعیت شیوع بیماری از اشتغال این افراد جلوگیری شود.

 19-انی در شاغلین با سابقه کوویدازتوب

با  زم 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. 

 

 ای(محیط و حرفه) اقدامات کنترلی بهداشتی

هدف اقدامات کنترلی بهداشددت محیطی کاهش امکان انتقال بیماری برای کلیه کارمندان، پرسددنل، 

 ها فعالیت و رفت و آمد دارند می باشد.نیروهای خدماتی، مراجعان و افرادی که در این مکان
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صله حداقل یک متر از افراد،        راهکارها: مهمترین ضا یا رعایت فا سازی ف سب و مطلوب، جدا تهویه منا

 ضدعفونی سطوح و اشیاء

 

 بهداشت فردی .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و روبوسی کردن دست دادن از 

 کننده بر پایه الکل؛ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونیشستن مرتب دست 

 ها را با آب و صابون شسته و یا با ماده باید بعد از انجام گندزدایی بالفاصله دست پرسنل خدماتی

 کننده بر پایه الکل تمیز کنند؛ضدعفونی

 های عمومی و شلوغ  امکان محدود نموده و  از حضور در مکان های خارج از منزل را تا حدفعالیت

 پرهیز کنید؛

 امکان اجتناب کرده و  ین خوردن غذاهای آماده تا حدهای عمومی و همچن از خوردن غذا در محیط

 صورت کامال پخته استفاده کنید؛ غذایی به از مواد

  درصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و

 درصورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛

 در یک مکان  یا انتقال به مراکز درمانی،  راد بیمار، تا زمان رسیدن آمبو نسدرصورت مواجهه با اف

 جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

 های آسانسور( از دستمال کاغذی  و کلیدهای مشتر  )مانند دکمه ها برای تماس با دستگیره

 استفاده نمایید؛

  که دستمال وجود صورتی )در است الزامی عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 پردازها صورت گیرد؛  ها و خودپصورت آنالین یا با استفاده از آ هها ب پرداخت 

  کننده بر  عفونی کارمندان از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضدکلیه پرسنل و

 همراه داشته باشند؛ الکل بهپایه 

 ها با چشم، دهان و بینی؛ عدم تماس دست 

 دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در  عدم استعمال دخانیات به

 ابتال به ویروس؛
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 بهداشت مواد غذایی .2

 ی یکبار مصرف انجام ها بندی سرو نمک، فلفل، سماق، شکر، قند و آب آشامیدنی ترجیحاً در بسته

 گیرد؛

 ها قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند؛مواد غذایی در سلف سرویس 

 صورت سرو غذا، استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب ضروری است؛در 

 غذایی روباز ممنوع است؛ عرضه مواد 

 های انفرادی عرضه شود.  بندی غذایی در بسته مواد 

 آماده به مصرف و خطرنا  ازجمله انواع غذای آماده نظیر ساندویج، سیبغذایی  از عرضه مواد-

 پز و نظایر آن در سلف سرویس پایانه جلوگیری شود.مرغ آبزمینی، و تخم

 ذا دارای وسایل حفاظت فردی توزیع غذا برابر با ضوابط بهداشتی انجام شود و متصدیان توزیع غ

 باشند؛

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 دهی کلیه ظروف طبخ و های سرو غذا )درصورت وجود( موظفند پس از سرویسها و محلآشپزخانه

غذایی، میزها، کلیه ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را تعویض و سازی موادآماده

فراد دهی به ایسکِشی( نمایند و برای سروآب، گندزدایی، و شستشو )در سه مرحله شامل شستشوی اولیه 

 های جایگزین استفاده کنند؛جدید از سرویس

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

 تعویض گردد؛

 ها و نظایر آن )درصورت وجود(  بعد از هر بار استفاده ضروری شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو، پرده

 است؛

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد و کلیه مهر و سجاده، چادر و عبا انهدر نمازخ

 آوری گردد؛و حوله مشتر  جمع

 پایان شیفت کاری گندزدایی  های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار درصورت وجود سالندر

 ؛(بهتر است استفاده نشوندشده )

 گندزدایی شوند؛ طور مستمروسایل بازی کودکان، بهصورت وجود وسایل ورزشی و در 

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

 آوری و یا استفاده نشوند؛کن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آبکلیه دستگاه 
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 باز د جریان هوا باز یا نیمهکه برای ایجاطوریهای سربسته مناسب باشد بهوضعیت تهویه در مکان

 صورت گردش به داخل نباشد؛ باشد و وضعیت تهویه به

 های زباله دردار پدالی همراه با کیسه ها و فضاهای سربسته از سطلهای اداری، سالنترجیحاً در اتاق

 زباله استفاده شود؛ 

 وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛  

  یم و سهای تولید، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد، موس، بیاز قبیل دستگاهکلیه تجهیزات

 در پایان شیفت کاری تمیز و گندزدایی شوند؛مواردی نظیر آن 

 های بزرگ و یا کوچک هستند قبل از بارگیری در صورت بج و بستهههای باری که بکلیه محموله

ه حجم بسته ب ،های ظرفیت پایین تا ظرفیت با مله پمپوسایل نقلیه بایستی با تجهیزات مناسب از ج

 محموله گندزدایی شود؛

 کلیه وسایل نقلیه حمل بار قبل از تحویل بار و بارگیری بایستی گندزدایی شوند؛ 

 

  اشت ساختمانبهد .4

 ویژه در روز جهت  ها در تمام اوقات بههای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره

 برقرار کردن هوای مطبوع ضروری است؛

 طور مستمر های بهداشتی بههای شاغلین و سرویسهای اقامت پرسنل، سالنتهویه مناسب محل

 ضروری است؛

 شود؛زدایی گند مجزاصورت )حمام و توالت( به های بهداشتیسرویس 

 ؛ پخش نشوند ها در هواقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب 

 دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآ ت، ها، سطوح دارای تماس مشتر  شامل دیوار و کف، درب

خودپردازها، خوان و های کارتسیم، دستگاه، نیمکت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن و بیهانرده پله

ک شود و سپس گندزدایی و نظایر آن با دستمال تمیز، خش وسایل عمومیها، کلید و پریزها، پوشکف

 شود؛ 

 ها و ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در ورودیکننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 ها؛خروجی

 بار؛گندزدایی مستمر محیط داخلی و تجهیزات مرتبط حداقل روزی یک 

 اشتی های بهدویسها و سرکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتنسبت به تعبیه سیتم لوله

 اقدام شود؛
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 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی گردد شیر آب روشویی سرویستوصیه می

 باشد؛

 دار پدالی صورت پذیرد و کلیه پرسنل های دربها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند

آوری پسماند در بهداشتی )جمعآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات مسئول در خصوص جمع

 های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند؛کیسه

 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 

 ی ها ضرورسالنهای سربسته، اتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره استفاده از هواکش در محیط

 است؛

 صورت موقت حذف گردد؛ها بهکنسردها و آب خوریآب 

 های سیگار در صورت وجود غیر فعال شوند؛اتاقک 

 و تهویه طبیعی باشند.بایستی مجهز به سیستم تهویه مطبوع میهای اداری واحدهای کاری ساختمان 

 های های تنفسی به تعداد کافی در محلنصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری

 مناسب و در معرض دید پرسنل؛

 

 برای کارفرمایان و شاغلین های اختصاصیتوصیه

 شناسایی کرده و  های احتمالی مواجهه کارگران با کرونا ویروس راها و زمانمکان دیبا انیکارفرما

 سپس میزان این خطر را ارزیابی کنند. 

 کنند.  را انتخاب و اجرا یکنترل یهاروشهای با ریسک بیشتر بایستی پس از شناسایی و ارزیابی محل

 لیو وسا منیکار ا یهاروش ی،تیریمد فنی، یهااز کنترل یقیممکن است شامل تلف یاقدامات کنترل

 باشد. یحفاظت فرد

 دن ساعات کار، موافقت با مرخصی افراد مبتال و یا مشکو ، دورکاری کادر اداری و سایر چرخشی نمو

 افراد تا حد امکان.

 پذیر ه انعطافبرنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتوب و مشخص و البت

 گذاشته شود. نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشترا باشد تا 

 ،سهم زیادی در کاهش ابتال به  تغذیه مناسب و کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی خواب کافی

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

 ویروس(. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

  برای ثبت حضور و غیاب  ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید )در صورت استفاده از

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

 دستمال مشتر  برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از  عدم استفاده از

 اده از دستمال نظافت یکبار مصرف(.کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استف

 یاختصاص بوردیک استفاده از خودکار، قلم، موس و. 

 ستمیو استفاده از س یاز انتشار احتمال یریمنظور جلوگ رساندن استفاده از کاغذ به به حداقل 

 .یادار ونیاتوماس

 برای مناسب ماسک و دستکش جمله از  زم فردی گذاشتن وسایل حفاظت اختیار در و پیگیری 

 .آبدارخانه و چینظافت کارکنان

 ارخانه و در بدتنفسی مخصوصا در آ هایبیماری به مشکو  و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت

 غذاییتماس با مواد

 لباس و چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده 

 .نظافت هنگام در کار

 سرویس ایاب و ذهاب شاغلین

کند. لذا توجه به نکات ها فراهم میینه را برای انتقال انواع بیماریتجمع کارگران در این وسایل نقلیه، زم

 است:ذیل ضروری 

  راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افراد( کلیه سطوح که

محل نشستن مسافر، میله های افقی و عمودی داخل  احتمال لمس آنها وجود دارد )مانند دستگیره، درب،

 خودرو و صندلی ها( را گندزدایی کند.

  ای هها، مانیتورها، دیوارها، پنجرهها، کنترلایمنی، چراغمحل نشیمن، پشتی صندلی، قفل کمربند

 خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شود.

 باشند.قبل از ورود به سرویس نقلیه کلیه افراد ملزم به زدن ماسک می 

  کلیه پرسنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود که

های خود را با آب باشد را در رختکن تعویض نموده و دستار، کفش کار، کاله و نظایر آن میل لباس کشام

 و صابون بشویند.
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 های صادره از طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعملراننده خودرو باید روزانه به

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

 الخصوص سرویس واحدهای غیربرای حمل افراد متفرقه دیگر و علی چنانچه از خودرو حمل پرسنل 

 شود، قبل و بعد از حمل افراد، ضدعفونی خودرو ضروری است. شغلی مانند مدارس و غیره استفاده می

  از وسایل حمل و نقل عمومی برای جابجایی افراد بیمار و یا افرادیکه دارای عالئم تب، سرفه، تنگی

 ئم شبیه سرماخوردگی هستند استفاده نشود.نفس و یا سایر عال

 های خودرو در حال شتن پنجرهگذا ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با باز

 حرکت البته با توجه به احساس راحتی حرارتی

 .منع مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو 

 

 نگهبانی و ورودی واحدهای کاری

 های پیشگیری از انتقال بیماری را دریافت نمایند.های  زم درخصوص راهنگهبانان باید آموزش 

 گری کلیه نیروها و افرادی که به واحد کاری وارد و غربالسنجی  به محل کار، تب قبل از ورود

 انجام شود. ،شوندمی

  نفس جلوگیری شود.از ورود افراد دارای عالمت بیماری از جمله تب، سرفه، عطسه، تنگی 

 اند ممانعت شود بوده 19-از ورود افرادی که دارای تماس نزدیک با بیمار کووید. 

 .از ورود افرادی که از مناطق آلوده مراجعه نموده اند جلوگیری گردد 

 های تماس دست و کف اتاق نگهبانی حداقل در هر شیفت دو مرتبه و به روش صحیح گندزدایی محل

 گردد. 

  ،گوشی تلفن، میز کار و سایر تجهیزات که با دست تماس دارند ضدعفونی شود.خودکار 

 کننده خودداری نمایند.دادن با افراد مراجعهها از دستنگهبان 

 شده در سطل زباله درب های استفادهه همه افراد فراهم باشد و دستمالدستمال کاغذی برای استفاد 

 دار انداخته شود.

 ارای کیسه زباله در محل نگهبانی قرار گیرد.دار و دسطل زباله در 

 .از تجمع و توقف افراد برای مدت زمان طو نی در محل نگهبانی جلوگیری شود 

  .سیستم تهویه مناسب در محل نگهبانی در تمام طول روز استفاده شود 

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

 فت تمام سطوح در دسترس گندزدایی شود.قبل از تعویض شی 
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  ه جرکننده از داخل نگهبانی تردد ننمایند و ارتباط با افراد از طریق پن مراجعهرانندگان و سایر افراد

 شده انجام گیرد. کوچک که به همین منظور طراحی

  کاری   محل نگهبانی امکانات شستشوی دست فراهم باشد و کلیه افراد قبل از ورود به محوطهدر

 ها به روش صحیح و مطابق مراحل زیر اقدام نمایند. ه شستشوی دستنسبت ب

 

 حمل و نقل و بارگیری مواد اولیه و نهایی

 .بهداشت فردی توسط رانندگان رعایت گردد 

 طور مرتب ند بههایی که در تماس با راننده و یا کارکنان مربوطه قرار دار ویژه بخش ه نقلیه و بهوسیل

 های مرکز سالمت محیط و کار گندزدایی گردد. دستورالعملمطابق 

 های بارگیری گندزدایی گردد.ز تحویل بار و بارگیری کلیه قسمتدر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل ا 

 .شاغلین جابجایی بار از تحویل کا هایی که احتمال آلودگی دارند خودداری نمایند 

 ها، پنجره ها، دیوارها،ها، کنترلل کمربند ایمنی، چراغی صندلی، قفها و پشتنشیمن، دسته محل

 زدایی شود.باید ابتدا تمیز و سپس گندمانیتورها در وسایل نقلیه 

 گرفتگی م برای پیشگیری از حریق و یا برقهای  زدر هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط

 د.عمل آیبه

 س مستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تما

 افراد خودداری نمایند.

  رانندگان هنگام عطسه و یا سرفه حتماً از دستمال کاغذی استفاده کنند و سپس آن را در سطل زباله

 دار بیاندازند.ربد

 بوس، کامیون و یا اتوبوس قرار گیرد.دار در وسیله نقلیه اعم از مینیسطل درب 

 امکان خودداری نمایند. از تبادل پول جهت مباد ت تا حد دگانرانن 

 .رانندگان و کارکنان حمل و نقل و بارگیری از استعمال دخانیات اجتناب نمایند 

 واحدهای خدمات فنی و تاسیسات
نمایند صورت آلودگی میتوانند تمام واحدها را آلوده حضور در واحدهای مختلف در دلیلاین واحد بهکارکنان 

 لذا باید نکات زیر برای پیشگیری رعایت شود:
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و یا افراد دارای عالئم تب، سرفه و  19-از ورود کارکنان خدمات فنی و تأسیساتی مبتال به کووید  .1

تنگی نفس و سرماخوردگی و نیز افراد مشکو  )در تماس نزدیک با فرد مبتال( به محل کار ممانعت 

 شود.

 شود و بر حسن اجرای آن نظارت شود.  افراد آموزش داده شت فردی به اینرعایت بهدا  .2

وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک و دستکش در حین انجام کار توسط کارکنان این واحد استفاده  .3

 شود.

ظیر دستگیره ویژه جاهای با تماس زیاد نزم مورد استفاده توسط کارکنان بهمحل استقرار این واحد و لوا .4

 طور مرتب گندزدایی شود. ههای نگهداری ابزار، پریزها، تلفن ب ا و قفسههدرب، دستگیره کابینت

زم است کنند  های کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در شیفتتجهیزات و دستگاه .5

 طور مرتب گندزدایی گردد. هدر طول هر شیفت کار ب

 .باشددار در داخل واحد وجود داشته سطل زباله پدالی درب .6

 مد و مناسب میبایستی فعال باشد.سیستم تهویه کارآ .7

ها در اوقاتی از روز بازگذاشته  در و پنجرهمحل استقرار این واحد از تهویه طبیعی برخوردار باشد و  .8

 شود.
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 هاپیوست

 هادست شویشست نحوه: 1 وستیپ

 :شسته شوندبه طریقه زیر باید با آب گرم و صابون  هادست

 ها را مرطوب کنیددست-1

 از صابون مایع استفاده کنید -2

 ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

 انگشتان را بشوئید-4

 ها را بشوئیدمچ-5

 بین انگشتان را بشوئید -6

 آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی2پیوست
 

 ( توصیه شدهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  شگیری در عفونت     ش  ا سطح پی سته به  ستاندار های  ده ب سی، قطره ا برد  ای و هوا د، تما

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 

 .اتصا ت ایمنی یا نوارهای ا ستیک 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 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش  .4

 

 

 

 

 

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

 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 

 لودگی شدید عوض کنیددستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آ 

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

بدون الوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای مخاطی با مواد  PPEروش های مختلفی برای درآوردن ایمن 

سایل       شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارج  شده ا عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک میال آورده 

ستن             سک را بعد از تر  اتاق بیمار و ب ست، درآورید. ما شده ا ستفاده  سک اگر ا حفاظت فردی، به جز ما

 د خارج کنید.درب، از صورت خو

PPE :را به ترتیب مراحل زیر درآورید 

 

 دستکش (1

 

 

 .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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

         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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 

 روپوش (3

 
 های آن آلوده است. جلوی روپوش و آستین 

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

 کنید.کننده دست استفاده 

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

 نداشته باشد.

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

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

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.تاصورت فشرده شده و هب 
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 ماسک  (4

 
  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 با یی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

 

 روپوش و دستکش (5

 

 

 

 

 

 

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

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

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

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

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

 

 کنندهعفونیها را بشویید یا از یک ضد  2ت فردی، دست بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظ   (6

 .الکی استفاده کنید

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

.استشدهنظر گرفته
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 گندزداهای سطوح :3پیوست

 نید.کاز یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده  نکات عمومی

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 اد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن. مو3

 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 .1

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

عنوان میال اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک )بهبهتر اسدددت. الکل 

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

سددطوح خارجی تجهیزات )میل اسددتتوسددکوپ و ونتیالتورها( اسددتفاده  

 شود.می

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

 گردد.تهویه مطلوب استفاده میکوچک محدود و در فضاهایی با 

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

 های خاصخوردگی  ستیک و پالستیک  شدن و تر  رنگ، تورم، سخت 

 شود.

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

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

 باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 یابد(.ساعت کاهش می  24پس از گذشت 

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

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

 شود.

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

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفو نزا موثر اسددت 

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

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

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

 شود.ر مراکز درمانی توصیه میگندزدایی سطوح د

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 راحتی با سدددایر مواد شدددیمیایی واکنش نشدددان میبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان       اسدددتفاده نادرسدددت     .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 برای تهیه و اسددتفاده از سددفیدکننده رقیق .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.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

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

 رقیق نمایید. 5%

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

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

عنوان میال گازهای سمی در هنگام مخلوط  شیمیایی خطرنا  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 توالت اسددتفاده می کردن تمیز

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده باعث 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.دمه میص

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

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

 مشورت گردد.

گاز  گیردنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید  -

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

 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شددود برای اطمینان از هیپوکلریت سدددیم با گذشددت زمان تجزیه می -

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

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

 شددده را روزانه وقیق اسددتفاده کنید محلول رقیقکننده راگر از سددفید -

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

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 سفیدد تمیزآغشته به مواد آلی بای

 عاری از مواد آلی گردد.

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

قسددمت  1شددود اسددتفاده از توصددیه می 5از هیپوکلریت سدددیم %  1:100محلول شددده: محلول توصددیه

  برای گندزدایی سطوح( 1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  99سفیدکننده به 

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از  در صددد  2.5های حاوی سددازی سددفیدکنندهمیال ، 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

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

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: 

 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(

دن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات کرنکته: 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 

 دسترس دارد(ام کلر قابل 

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس: 4پیوست 

 

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20 حداقل   را تا با ی مچ به مدت    

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده 

 بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسددی و دسددت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشدددکو  حتما از ماسدددک

 استفاده نمایند. 

 
 

 زدن به چشدددم، بینی یا دهان    از دسدددت

 کنیدخودداری

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را     

 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

  گندزدایی سددطوحی که در تماس مکرر با

 آن هستید.

 
  تقویت سددیسددتم ایمنی با مصددرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 آموزش به اطرافیان 


