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هواپیما در هنگام انتقال مسافر مشكوك به بیماري مسري گندزداییراهنماي    
 استاندارد گندزداییروشهای 

 :باید مراحل زیر را شامل شود گندزدایییک روش 

                                                          استفاده از دستكش هاي یكبار مصرف 

 استفاده از عينک محافظ در منگام خطر پاشيدن مواد به چشم 

  كيسه مخصوص پسماند را باز و در كنار محل الوده قرار دهيد درصورتيكه كيسه مخصوص در دسترس

 سب بزنيدنباشد روي كيسه   معمولی بر چ

 سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تميز و سپس ضد عفونی شوند: 

 صندليهاي مجاور همان ردیف، ردیف مجاور،و محلهاي زیر(ها)روكش ،: 

                                                                                                       نشيمن صندلی 

 دلی                                                                                                       دسته هاي صن 

   (                                قسمت پالستيكی یا فلزي) پشتی صندلی 

                                                                                                                ميز غذا خوري 

                                                                                                      قفل كمربندهاي ایمنی 

 ترلها،تكمه احضار مهماندار و محفظه باالي سر چراغها و كن 

   دیواره و پنجره هاي  مجاورهمان ردیف 

   ویدئو مانيتورها 

  سرویسهاي بهداشتی 

   در صورت استفاده سرویس بهداشتی توسظ مسافر بيمار در،دستگيره، نشيمن توالت،محل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  تعویض پوشک، دستشویی و دیوارها و كانتر                          

  كننده مجاز هواپيما  گندزداییو سپس از ماده ( ازمواد جامد و مایع آلوده)ابتدا محل آلوده تميز

ح ابتدا با حوله كاغذي سطوح را خشک و تميزو استفاده شود و در صورت مرطوب بودن سطو

 .حوله را در كيسه زباله بياندازید

 استفاده كنيد یا ماده ضدعفونی كننده بر پایه الكلی مناسب با پایه آب اكسيژنه گندزدایییک ماده  از . 

  كننده مطمئن شوید                                   گندزداییاز تماس كافی سطوح با ماده               

                 در صورت آلوده شدن دستكش آن را تعویض نمایيد 

                                از بين بردن هرگونه آلودگی از كف كابين 

  شستشوي سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن كليه دستمالهاي مورد استفاده در كيسه

 زباله    

 يسه زبالهدور ریختن دستكشها در ك 



 كيسه زباله را پلمپ كنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شوید 

  بعد از اتمام كار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویيد یا ماده ضد عفونی كننده  پایه الكلی

 با صورت خودداري نمایيد گندزداییتميز كنيد ازتماس دست قبل از شستشو و 

  استفاده نكنيدبراي تميز كردن سطوح از هواي فشرده 

  

                                        :                 وسایل حفاظتی مورد نياز كاركنان 

 لباس كار –دستكش 
 

 :                                                     گندزداییتجهيزات و وسایل 

  معمولی را برچسب نمایيدكيسه زباله مخصوص پسماند و در صورت عدم دسترسی كيسه  

   دستكش یكبارمصرف 

                                                                                            عينک محافظ                              

                                                                                                                حوله كاغذي 

                                                                                             ماده پاك كننده سطوح 

                     آب                                                                                                                  

  كننده                                                                                                      گندزداییماده 

 محل( جداسازي) اي ایزولهعالمتهاي مورد نياز بر                        .  

 

Hygiene and Sanitation in Aviation 
Third Edition 

© World Health Organization 2009 

 

 


