
 گندزدایی محیط

و الزم است در کلیه  مرالها از جهله      می باشدکرونا ویروس گندزدایی محیط یکی از راه های مهم جلوگیری از انتشار   

لها بیهار  ، اتاق بیهار ، لها جسد و دفن و تهام وسایا و تجهیزات مرتبط با بیهار و یها مهوارد مشهکوا بایهد  ب هور      

 :مناسب گندزدایی و ضد عفونی انجام گردد 

 . گردد تهام وسایا و تجهیزات مرتبط با بیهار یا موارد مشکوا باید ب  طور مناسب گندزدایی -

 0111 رای گندزدایی سه و  از محلهوح لهاوی   یکی از مواد گندزدا هیپوکلریت سدیم است و توصی  می گردد ب -

اسهتفاده  ( درصهد  0/1)پی پی ام کلر 0111و در صورت وجود ترشحات محلوح لاوی ( درصد 0/1)پی پی ام کلر

کننده بر پای  الکلی یا اسید کننهده   یا مواد ضد عفونی( پی پی ام معادح یک درصد می باشد 01111هر ). گردد

 ها مانند آب اکسیژن 

باید کلی  س ولی ک  با بیهار در ارتباط بهوده بها محلهوح لهاوی     ( مرخص شدن )بعد از ترا اتاق توسط بیهار  -

 گندزدایی گردد(درصد 0/1)پی پی ام کلر  0111

آلوده ب  ترشحات بدن بیهار است باید ابتهدا تجهیهزات لفا هت فهردی ماننهد دسهتک         ،در صورتی ک  س و  -

،عینک، ماسک و روپوش هنگام تهیز کردن در نظر گرفت  شود و سپس با یک لول  کاغذی برای جذب آلهودگی  

 س ح ب  روی (درصد 0/1)پی پی ام کلر 0111وی روی آن قرار داده شود و سپس محلوح هیپوکلریت سدیم لا

 (0و  0) .و مجددا س ح گندزدایی گردد شدهس ح تهیز دقیق  01ریخت  شود و پس از 

مواد ضد عفونی کننده بر پای  الکلی یها اسهید کننهده    از والنس مورد استفاده در انتقاح بیهار، برای گندزدایی آمب -

ترشهحات محلهوح    و در صهورت وجهود  ( درصد 0/1)پی پی ام کلر 0111محلوح لاوی  ها مانند آب اکسیژن  یا 

 (.پی پی ام معادح یک درصد می باشد 01111هر . )استفاده گردد( درصد 0/1)پی پی ام کلر 0111لاوی 

 تجهیزات پزشکی قابل استفاده مجدد و لوازم حفاظت فردی 

( ب  عنوان مثاح چکه ، عینک ایهنی، پی  بند، و غیره)قابا استفاده مجدد  لوازم لفا ت فردیاقالم پزشکی و  -

و آنهها را در  شهود  درصد خهیس   0/1آنها در کلر  قبا از شستن و سپس شود اسپری در صد 0/1با محلوح کلر  

مهواد ضهد عفهونی    یها بها    (2. )کرد آویزانشدن خشک  گرفت  اند، جهت لالی ک  زیر نور مستقیم خورشید قرار

 .یا اسید کننده ها مانند آب اکسیژن  ضد عفونی کرد کننده بر پای  الکلی

 پاکسازی محیط و مدیریت البسه

 PPEوسایل حفاظت فردی 



  هنگهام در ( به  عنهوان مثهاح چکهه     )الستیکی مقاوم، گان نفوذناپذیر، کف  های بست  پوشیدن دستک  های 

 .است ضروری محیط و لها و نقا پسهاندهای عفونی پاکسازی

  که  فعالیهت   و روک  کف  هنگهامی  ( ماسک و عینک و شیلد صورت)موارد باال، وسایا لفا ت فردی عالوه بر

گرفتن با خهون و مایعهات بهدن هههراه اسهت،      قرار تهاس معرض تهیز کردن با افزای  خ ر پاشیده شدن یا در 

با استفراغ و یا خون و یا تهیز  آغشت ب  عنوان مثاح، برای تهیز کردن س و  ب  شدت ) .بایستی پی  بینی شود

 (0( )متر از یک بیهار با عالئم مانند اسهاح، خونریزی یا استفراغ، و غیره 0کردن مناطق نزدیک تر از 

  در مورد س ولی ک  نهی توان از ترکیبات کلر برای گندزدایی استفاده نهود می توان از سایر ترکیبات گندزدای

 .تورالعها شرکت سازنده استفاده نهودیا متوسط با رعایت دس س ح پایین

 پروسه پاکسازی

 تهیهز و   مهکهن  فرصتبایستی در اولین  ترشحات یا و و دیگر مایعات بدن س و  محی ی یا اشیاء آلوده ب  خون

ب  عنوان مثاح محلهوح کلهر   ) شوند گندزداییکننده استاندارد بیهارستانی  گندزدامواد /با استفاده از مواد شوینده

بها   گندزدااز غیر فعالسازی مواد  اطهینانبرای (. دسترس قاباکلر آزاد  ppm  0111یا محلوح لاوی نیم درصد 

 .الزم است ابتدا گندزدایی اولی  انجام، سپس س و  تهیز شوند و مجددا گندزدایی انجام گیرد ماده آلی

 محلوح گندزدایی بصورت روزان  و در هر بار استفاده تهی  شود. 

  تهیز کاری با یهک پارچه    . لداقا یک بار در روز با آب تهیز و مواد شوینده تهیز کنیدرا کف و س و  افقی کار

 اجازه دهیهد  .مرطوب انجام شود تا از آلودگی هوا و دیگر س و  با ذرات بیهاریهای منتقل  از هوا جلوگیری شود

 .دس و  قبا از استفاده دوباره از آنها ب  صورت طبیعی خشک شو

 س و  نبایستی با دسهتهاح خشهک تهیهز شهوند و گهرد و غبهار       . جاروب کردن خشک هیچگاه نباید انجام شود

 .نبایستی پخ  شوند

 ز من ق  تهیز ب  من ق  کثیف انجام شودتهیز کردن ههیش  باید امنظور جلوگیری از انتقاح آلودگی   ب. 

 و ملحفه مدیریت البسه

 از البس  یکبار مصرف استفاده شود ضروری است برای اینگون  بیهاران 

به  عنهوان مثهاح    )می تواند ب  شدت با مایعات بدن  لباسهایی ک  برای بیهاران استفاده می شود: لها و نقا البس  آلوده 

هنگامی ک  لباسهای بیههاران  . در زمان لها شود آلودگیآلوده باشد و مهکن است منجر ب  پخ  شدن ( خون، استفراغ

 (عینک و شیلد صهورت ماسک و)صورت  و لفاظ( برای مثاح پوتین)لها می شوند، از دستک ، گان، و کف  های بست  

 .استفاده شود



قرار داده شوند و س و  ( غیر قابا نشت)لباسهای کثیف باید در محا استفاده در کیس  ها و یا س ا های غیر قابا نفوذ 

اگر البس  به  خهار    و  (موثر گندزدایاستفاده از مواد )گردد  ،گندزداییمحوط  ایزول  /از اتاق انتقاحقبا از   روف بایستی

نباید هرگز در مجهاورت بهدن لهها     وبایستی در  روف جداگان  ای قرار داده شوند  ،محوط  ایزول  لها می شود/از اتاق

 .گردند

ب و مهواد  آبها   فهورا  باید ب  ب  طور مستقیم در داخا  روف ب  رختشویخان  لهها شهود و   باید شست  شود ک   ای  البس 

 .شوینده شست  شود

قرار داده شوند و س و  ( غیر قابا نشت)لباسهای کثیف باید در محا استفاده در کیس  ها و یا س ا های غیر قابا نفوذ 

 ترشحاتاگر هر گون   (موثر گندزدایاستفاده از مواد )گردد  ایی،گندزدمحوط  ایزول  /از اتاق انتقاحقبا از  روف بایستی 

 هروف قهرار گیرنهد،    ، با دقت با استفاده از شئ تخت سفت قبا از آنک  البس  در وجود داردجامد مانند مدفوع یا استفراغ 

بایسهتی در   ،مهی شهود  محوط  ایزوله  لهها   /اگر البس  ب  خار  از اتاقجدا شده و در توالت یا دریچ  تخلی  دفع گردد و 

 .گردندنباید هرگز در مجاورت بدن لها  و روف جداگان  ای قرار داده شوند 

کلهر آزاد  )کلر  درصد1 /10 محلوحبا آب و مواد شوینده، آبکشی و سپس درالبس  شستشوی برای شستشو با دمای پایین، 

با توج  ب  استانداردها و روشهای معهوح  سپس البس  باید. دقیق  خیسانده شود 00 لداقا  ( ppm 011موجود لداقا 

 .یا از آزمای  های شستشوی اتوماتیک استریا کننده استفاده شود خشک شود

ههراه با سایر پسههاندهای بشهدت عفهونی مهدیریت     شستشو وگندزدایی البس  مهکن نباشد و یا قابا اطهینان نباشد، اگر

 (0).لباسها ب ور ایهن دفع گردند  شوند از هر گون  دستکاری غیر ضروری اجتناب گردد و

 

 

 


