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 مقدمه

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

ز طور عمده ابههای تنفسی عنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

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

یی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز الریه، نارسابه ذاتموارد شدیدتر ممکن است منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

ه انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلی با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

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

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

طور عمومی و مشترک به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله میز و صندلی، شیرآالت، نرده

دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به استفاده می

 آب و صابون شستشو گردد. با ها، دستپس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک

 

 دامنه کاربرد

پزشکی، فیزیوتراپی،  ارائه خدمات در  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل  

بط با بهداشتتت های مرتها، مقررات، دستتتوراللملنامهیینقوانین، آبوده و ستتایر در منزل  پرستتتاری و نظافت

 است.ای به قوت خود باقیمحیط و بهداشت حرفه

 

 اجتماعی فاصله گذاری

که  آنجا گذاری اجتماعی است. ازه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصلههای کاهش مواجهیکی از راه 

این گروه های کسب و کار هستند و محل 19بیماری کووید لرض مدربهداشتی  دمتی خبسیاری از شاغلین 

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی شده که میمحسوبمی تواند بلنوان یک مکان با پتانسیل آلوده 

طریق فاصله ای ازاست مقررات ویژه خورداراست الزماز اهمیت باالیی بر و مشتریان حفظ سالمت نیروی کار

ی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت گذاری اجتماع

 نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:صادی و صنایع درفلالیت اقت
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    با ستتتالمندان     ارائه دهنده خدمات در منازل       کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان     در حد امکان

 ؛یک متر فاصله ایمنحداقل رعایت و و ساکنین منزل  انمددجویان  کودک

        ارائه خدمات پزشتتتکی   به عنوان مثال موارد   درصتتتورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشتتتد ،

ضمن استفاده از وسایل حفاظت    باید  ،فرد گیرنده خدماتتماس با و پرستاری در منزل  و  فیزیوتراپی

در حداقل زمان ممکن صورت تماس با فرد تالش شود که  یلد صورت()ماسک، دستکش و ش شخصی

 متر رعایت گردد؛ حداقل فاصله ی یکتا حد امکان  وپذیرفته 

  صله ی گذاری  افراد و اجتناب از تجمع تحت  افرادمتر )حداقل یک متر( بین تخت  2الی  1رعایت فا

 ؛)درصورت وجود بیش از یک نفر(در اتاق های مشترک پرستاری 

  و مبلمان نشستن افراد غذا خوری؛ ی ها متر )حداقل یک متر( بین صندلی 2الی 1رعایت فاصله 

  استتتتفاده حداکثری از تلفن و شتتتبکه های اجتماعی مجازی برای ارتبان ستتتالمندان   مددجویان با

 .و کاهش دید و بازدید های غیر ضروری وابستگان و خویشاوندان

  از طریق مراجله مشتری به سامانهsalamat.gov.ir  از سالمت افرادی که قرار است خدمت بگیرند

صول          سانی نمائید حتما ا ست به افراد مبتال به کرونا خدمت ر صورتیکه الزم ا شوید و یا در  مطمئن 

 قرنطینه خانگی و حفاظت خود را رعایت نمائید.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفستتتی    همه موظف هستتتتند در بدو ورود به محل کار فرم خود       -1

 (. 1یا وجود تماس نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند )پیوست شماره 19-مرتبط با کووید

سامانه     -2 ساس ارزیابی  شت، فرد از ورود به   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنانچه برا خانگی وجود دا

سئول خود  مدیر ومحل کار خودداری  به محل اعزام فرد صورت مدیر از   را مطلع نماید. در غیر این یا م

 کار جلوگیری نماید.

صورتی تبصره :   شرکت های ارائه  فلالیت نموده و  انفرادیبه صورت  که افراد خدمت دهنده  در  در قالب 

شرکت وجود   می نمایند نخدمات فلالیت  و همچنین در مواردی که امکان ارزیابی به صورت روزانه برای 

عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی بر عهده خدمت گیرنده می   مسئولیت ارزیابی فرد از حیث  ندارد، 

 باشد.
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 پذیر آسیبهای مراقبت از گروه .2

 دارعارضه  19-کووید بیماری به ابتال درملرض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک ملتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 

مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند و یا خود این افراد از حضور در منازل  شرایطی را جهت استفاده از مدیران

 جهت ارایه خدمت خودداری نمایند.

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به "جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

بازگشت  شاغل برایخود یا ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضلیت  "19-کووید

 گیرد.به کار مورد ارزیابی پزشکی قرار
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 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 ؛پرهیز شودبا یکدیگر  دست دادن از 

 از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان خودداری گردد؛ 

 کننده بر پایه الکل؛ عفونی و یا استفاده از مواد ضد مایع ها با آب و صابون شستن مرتب دست 

  شاغل الزامی است؛ کارکناناستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط 

  ست و    برای شکان، فیزیوتراپی ستاران  پز سالمند،  پر الوه بر عدارای مللولیت و ناتوان بیمار، افراد افراد 

امی الزشیلد صورت در حین تماس نزدیک با فرد خدمت گیرنده   ، روپوشماسک و دستکش استفاده از    

 است؛

     ست اندر کاران مواد غذایی شت برای کلیه د شتن کارت بهدا سئول تهیه مواد غذایی و   دا )افرادی که م

 الزامی است؛ دادن غذا به فرد خدمت گیرنده هستند(

 ؛گردددرمانی مراجله بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در 

 ؛دستکش استفاده نمایند وک ماس ،لباس حفاظتیباید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 استفاده شود؛ و نظایر آن های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 

   از که دستمال وجود نداشت   )در صورتی عطسه یا سرفه کردن    هنگام یکبار مصرف از دستمال  استفاده

 ؛(گرددقسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

 ،تسبیح، چادر و نظایر آن؛ سجاده عدم استفاده از وسایل مشترک تا حد امکان مانند مهر ، 

 از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است.استفاده  حمام در رختکن و 

      سیاری از منازل که برای کار مراجله می شت ب سطح بهدا ست لذا الزم   با توجه به اینکه  شود نامللوم ا

اقدام تمامی اقدامات احتیاطی را از نظر پیشتتگیری به بیماری برای شتتاغل و مشتتتری با دقت دعایت   

 گردد.

 

 بهداشت مواد غذایی  .2

 ؛مواد غذایی قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

         صتتتورت کامال پخته استتتتفاده  غذایی بهاز خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب گردد و از مواد

 شود؛

 ؛شستشو و گندزدایی میوه و سبزیجات مطابق دستوراللمل وزارت بهداشت انجام پذیرد 
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 صورت گیرد؛در تواتر زمانی مناسب قبل از استفاده  نجوشاندن بطری شیر و سر شیشه شیرخوارا 

 صله حداقل یک متری افراد از هم   ر زمان د سرو غذا رعایت فا شد  ضروری توزیع و  و فرد توزیع   ؛می با

 کننده مواد غذایی باید از کاله یا سربند , ماسک و دستکش استفاده کند.

 خرید مطابق دستوراللمل های اختصاصی رعایت گردند؛ حین خرید مواد غذایی مورد نیاز راهنمای 

 قبل از گذاشتتتن در یخچال و تهیه شتتده دارای بستتته بندی محکم و غیر قابل نفوذ   کلیه مواد غذایی

 ؛، ماست و نظایر آن(کنسرو ،با مایع ظرفشویی شستشو شود )مانند قوطی های ربمحل نگهداری، 

     سته بندی شده دارای ب شوی آن وجود ندارد باید قبل از قرار      کلیه مواد غذایی تهیه  ست ش که امکان 

 ؛و نظایر آن( نی، حبوباتوبسته های ماکارشود )مانند  یخچال و انبار گندزداییگرفتن در 

           شت در چهار مرحله )شستشوی شده باید مطابق دستورعمل وزارت بهدا سبزیجات تهیه  کلیه میوه و 

 و شتتستتتشتتوی نهایی( اولیه، انگل زدایی با مایع ظرفشتتویی، میکروب زدایی با محلول های مخصتتو 

 .گردند شستشو و گندزدایی

 .در حین پخت و پز مواد غذایی در منزل کلیه ضوابط تهیه غذا را رعایت نماید 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 تفاده به طور مستمر گندزدایی شود؛مورد اس هایفریزر یخچال و 

   با تماس وستتایل ) به ویژه  محلدر  ابزار و تجهیزات موجودافراد مستتئول نظافت محل بایستتتی کلیه

 ؛نمایندگندزدایی نظافت و  به طور مستمررا مشترک( 

      شو و گندزدایی ملحفه، پتو و ست سب) حداقل هفته ای یک بار( الزامی  نظایر آن  ش در تواتر زمانی منا

 کلیه تجهیزات موجود گندزدایی شود؛، تشک ها وهمچنین تخت ها  است و

 ؛گندزدایی شوندطور مستمر به وسایل ورزشی و بازی کودکان 

  بار استفاده گندزدایی شود؛ نظافت پس از هروسایل 

 گردد؛ تهیهها کننده دستعفونیمواد ضد 

     سالمند   مددجو سئول غذا دادن به  ستکش      افراد م سک جراحی و د ستی از ما حین انجام فرایند بای

 استفاده نمایند؛

 شیرخوار   امربیان نوز شیر دادن به  سک جراحی به     و غذا دادن به کودکان دان در هنگام  ستی از ما بای

 ؛دستکش یکبار مصرف استفاده نمایندهمراه 

 استفاده از وسایل یک بار مصرف در فرآیند ملاینه، فیزیوتراپی و نظایر آن در صورت امکان؛ 
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  تفاده از هر بار اس  گندزدایی ابزار و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند ملاینه، فیزیوتراپی و نظایر آن بلد

 برای هر نفر.

    , نستتبت به لباستتها و وستتایل بیماران بایستتتی دقت کامل داشتتت و بصتتورت کامال بهداشتتتی تلوی

 شستشوی و گندزدایی گردد.

 .هنگام شستشوی لباسهای بیماران حتما از وسایل حفاظت فردی استفاده گردد 

 نگام تلوی  پوشک بچه ها یا سالمندان فرد خدمت دهنده الزم است رعایت اصول بهداشت فردی در ه

دقیقا بنماید. این مواقع فرد می تواند در ملرض عوامل آلودگی باشتتتد. بلد از تلوی  ستتتریلا اقدام به 

 تلوی  دستکش و شستشوی دست بنمائید.

 

 بهداشت ساختمان .4

 ؛زدایی کنید گند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتی سرویس 

  ؛ها در هوا پخش نشوند کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروبقبل از 

 و خشک شده و سپس گندزدایی گردد؛ سطوح دارای تماس مشترک با دستمال تمیز 

 گردد؛ از صابون مایع استفادههای بهداشتی ها و سرویسدر توالت 

  الی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی  های دردار پدها باید به شیوه بهداشتی در سطل   دفع پسماند

آوری پستتتماند در آوری و دفع پستتتماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتتتتی )جمعخصتتتو  جمعدر

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

    رونیب طیمح یهوا یباز گذاشتن پنجره ها درصورت عدم آلودگ   ایو  هیتهو ستم یضرورت استفاده از س 

 .ییدما یو احساس راحت

       سماندهای خطرناک را سریلا پ شد لذا  سماند در منزل می تواند کانون خطر با نگهداری طوالنی مدت پ

 از طریق گذاشتن در کیسه های ضخیم و مناسب از منزل دور کنید و بطریق ایمن دفع کنید.
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 مهم نکات 

 

  دقت فرمایید حین گندزدایی ستتالمند مددجو کودک و کلیه افراد حستتاس در محل حضتتور نداشتتته

 ؛باشند و در صورت عدم امکان جابجایی از ماسک مناسب استفاده نمایند

 وازم برای ل رعایت نکات مهم ایمنی و پیشتتگیری از برق گرفتگی  و آتش ستتوزی در هنگام گندزدایی

 برقی مورد توجه گیرد؛

  ونیاک و مواد شوینده ترکیب نگردد؛با محلول های آم اولژآب  هرگز 

 رقیق نشده با آب استفاده نگردد؛اول ژ هرگز برای عملیات گندزدایی از 

  گندزدایی پروتکل ارائه شده در همین راهنما سطوح مورد نظر تمیز و سپس طبق    االزم است در ابتد 

 گردد:

  پشتی صندلی )قسمت پالستیکی یا فلزی( و های صندلیمیز و صندلی ها )نشیمن صندلی، دسته 

  دیوارها، کف ، سقف ،پنجره ها 

 )سرویس های بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام 

 کمد، یخچال، کابینت، گوشتتی تلفن، ، کلید و پریزها، ها دستتتگیره درها، شتتیرآالت، نرده  پلهها، در ،

 و نظایر آن با تماس مشترکوسایل 

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  (هاسایت، وبهای مجازیشبکه جملهصورت مجازی )از بهآموزش  

  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق از مسیرهای مجازی امکانآموزش در صورتی که

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

 

 موضوعات مختلفد نیاز برای آموزش های موررسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 
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 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

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

 

  های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستلد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 از وسایل حفاظت فردی آشنایی با زمان و نحوه استفاده 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیفاصله آموزش 

  4030و سامانه  190ملرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 
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 اظهاری فرد جهت بازگشت به کار : فرم خود1پیوست 

 

 کاری  سازمان ...(در )واحد  اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضلف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطلی  محتمل  بیمار مشکوک  فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

تماس ) مشترک ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (همکار بودن )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15بیش از 

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

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

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب می تلهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما  نماینده ملرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست درستروش : 2 وستیپ
 

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

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیددر سطل زباله دردستمال را  -10



 
 معاونت بهداشت           

)خدمات پزشکی،  ارائه خدمات در منزل دردر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 فیزیوتراپی، پرستاری و نظافت(

12 
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست

 شدهتوصیه( PPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انلطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

  .داریددور نگهها را از چهره خود دست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

بدون آلوده کردن لباس، پوستتتت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وستتتایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شتتیفت غشتتاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شتتدن از محل کار    یا

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:ا بهر PPE جدید بلد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(درآورده شده را با دستکش نگهتکش دس 

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

 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 شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر قرار دهید. دربرای بازیافت مجدد شده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  تماس 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.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت حین اگر در ست        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
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شتتوند و فقط با دستتتان دستتتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هش، آن را تا کنید و بهنگام درآوردن روپو 

    طور همزمان دستتتتکش را نیز درآوردید. فقط قستتتمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

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

سایل حف    (6 صله بلد  از درآوردن همه و ست بالفا ضد   اظت فردی، د شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناستتتب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استتتتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

موادگندزدا نکات مهم در خصو   

و ضتتتدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گستتتترده استتتت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر استتتت. الکل اغلب برای گندزدایی ستتتطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش الستتتتیکی و پل دوز،  های دارویی  عنوان م مولتی

ترمومترها(و گاهی ستتطوح خارجی تجهیزات )مثل استتتتوستتکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

تواند باعث    می عنوان گندزدا استتتتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خا  شود.

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

ها باز گذاشتتته شتتوند و جهت تهویه بهتر استتت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ لوگیری از خطر منظور جدر هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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شتتستتتشتتو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

 یم در ازگندزدایی قوی و موثر که ماده فلال آن هیپوکلریت ستتد .1 نکات مهم در خصو  سفیدکننده

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

 شود.فلال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

طور گستتتترده در دستتتترس استتتت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.ی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز درمان

ها غشتتاهای مخاطی، پوستتت و مجاری  با این حال ستتفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با ستتایر مواد شتتیمیایی واکنش نشتتان می  به

 ها باید با احتیان مصرف گردند.سفیدکننده

از جمله عدم رعایت میزان استتتتفاده نادرستتتت از ستتتفیدکننده  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتتتی گندزدا کاهش دهد و باعث آستتیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

دستتتکش و عینک برای بند ضتتد آب و استتتفاده از ماستتک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلون نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب ستتترد مخلون گردد )آب گرم  نده  یدکن ستتتف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه ستتایر مواد شتتوینده خانگی  ها بهکنندهستتفیدکار بردن از به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای ستتتمی در هنگام شتتتیمیایی خطرناک شتتتود. به 

کننده با مواد شتتوینده استتیدی مانند موادی که مخلون کردن ستتفید

گردد و این گاز  شتتتود، تولید می کردن توالت استتتتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صتتتورت لزوم اب
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کننده برای شتتتوینده استتتتفاده نمایید و قبل از استتتتفاده از ستتتفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به ستتتطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  ستتتفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شتتستتته و با یک پزشتتک 15گردد بالفاصتتله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در ملرض نور خور رد گین

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

 ر از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.دو

شت زمان تجزیه می    - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلو اگر از  و  شده را روزانه ل رقیقکننده رقیق ا

ستتازی قید شتتود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچستتب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فلالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  بل از گ  آغشتتت ماده     شتتتده و ق با  ندزدایی 

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (ppmملادل درصتتتد  5 ستتتفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت ستتتدیمهای عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

هیپوکلریت ستتدیم، از دو برابر بیشتتتر از   درصتتد 2 5های حاوی ستتازی ستتفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصتتد هیپوکلریت ستتدیم یک محلول  5ستتفیدکننده حاوی برای ستتازی: کلر قابل دستتترس بلد از رقیق

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شتتتود )برای ت یدقیقه توصتتتیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0 05پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 قابل دسترس دارد(ام کلر 

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صتتتابون مایع بشتتتویید و درصتتتورت عدم     

ه کنندضدعفونی ترسی به آب سالم از مواد   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مری  هستتتت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوستتتی و دستتتت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماستتتک افراد بیمار و مشتتتک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشتتتم، بینی  از دستتتت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم ستتترماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 در هوای ستترد و خشتتک انتقال  هاویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصتترف میوه و خود را ستتیستتتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


