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 بسمه تعالي

  

  

  ويژه ادارات و اماكن عمومي 2019بهداشتي مراقبت از بيماري  تنفسي با اولويت بيماري كرونا ويروس  مراقبت اوليهدستورالعمل هاي 

  

  :اقدامات مشترك براي تمامي ادارات

 )متر 1( جلوگيري از ازدحام ارباب رجوع و رعايت نوبت بندي و حداقل فاصله  -1

 )حداقل ماندگاري در محيط اداري(خدمات به ارباب رجوع به طوريكه در حداقل زمان خدمات انجام پذيرد زمانبندي ارايه  -2

 آموزش خود پرسنل مجموعه براي رعايت موارد بهداشت فردي و همكاري در آموزش عمومي -3

 )محتواي آموزشي ارسال گرديده است(چاپ و نصب بنر و پوسترهاي مورد تاييد مركز بهداشت استان  -4

 اطمينان از نصب و وجود صابون مايع در سرويس هاي بهداشتي ادارات -5

، صفحه نرده ها، دستگيره ها، كليدهاي دستگاه ها و آسانسور هاي عمومي( محيط، كف و سطوح در معرض تماس  روزانه گندزدايي - 6

 .ارسال شده است  براي كف و سطوح دستورالعمل استفاده ازمحلول هاي مجاز ...)و  كليد رايانه، ماوس 

در صورت عدم دسترسي تهيه با ترقيق الكل (در ورودي ادارات  )محلول هاي الكلي( الكل بر پايهنصب مايع ضد عفوني كننده دست   -7

 ).درصد الكل 70ت ظغل(

 تهويه مناسب اتاق ها و سالن ها  -8

 كاهش تجمعات و جلسات درون گروهي  -9

 مندان داراي عاليم بيماريتسهيل استفاده از مرخصي استعالجي براي كار -10

  استفاده از دستكش هاي معمولي يكبار مصرف براي كارمندان مرتبط با تحويل  كاال يا دريافت و پرداخت پول -11

 .فعال سازي بيشتر و همكاري سفيران سالمت ادارات در ارايه آموزش هاي همگاني با مفاد آموزشي  تاييد شده -12

  

  :شهرداري

ايستگاه هاي اتوبوس و وسايل نقليه عمومي، بازار هاي سرپوشيده، مراكز خريد با تردد باال ( معابر پرتردد گندزدايي دوره اي سطوح و  -1

 با رعايت دستورالعمل و محلول هاي اعالم شده طبق دستورالعمل... ، مكان هاي عمومي پر تردد و 

 .ده از مفاد آموزشي ارسالي از سوي مركز بهداشت استانبا استفا مناطق پرتردد شهريبنرها و پوسترها  در معابر و بيلبوردهاي نصب  -2

 و حداقل ماندگاري زباله در محل) افزايش تعداد سطل زباله هاي درب دار( ارتقاي سيستم دفع پسماند شهري  -3

 .مراقبتي و حفاظت فردي براي عوامل اجرايي پسماند اطمينان از پوشش مناسب و رعايت بهداشت فردي و خود -4

 .دستورالعمل دفن اجساد در تدفين بيماران مثبت و مشكوك اعالم شده از مركز بهداشت استانرعايت كامل  -5

 ...گندزدايي سطوح در تماس افراد در پارك ها، شهربازي و  - 6

  ...گرم خانه ها و ( ي افراد خاص گندزدايي و رعايت موازين بهداشتي و خود مراقبتي در مراكز نگهدار -7



٢ 

 

و انتظامي پادگان ها  و مراكز نظامي  

 ماندگاري و استفاده از حداقل نيروهاي آموزشي و عملياتي  -1

  ، سرويس ها و حمام ها به صورت مداوم گندزدايي كف و سطوح محل هاي تجمع نيرو و آسايشگاه ها -2

 )رعايت كليه موازين ارسال شده خود مراقبتي و بهداشتي(  

 سالمت مواد غذايي و آب شربگندزدايي ظروف و سطوح غذا خوري هاي جمعي و تشديد  -3

 با مركز بهداشت مرتبط در موارد خاص و وجود عاليم بيماري ) بهداري ها (هماهنگي پرسنل درماني مراكز نظامي  -4

 حداقل جابجايي نيرو ها و كاهش تماس نيروها -5

 .افزايش فاصله تخت هاي آسايشگاه ها  –ارتقاي سطح تهويه آسايشگاه ها و مراكز تجمع سرپوشيده   - 6

 

 

  اقدامات آموزش و پرورش ، مراكز دانشگاهي و موسسات آموزشي

 رعايت حداقل افراد تجمعي در كالس ها  -1

 تهويه مناسب كالس ها و سالن هاي تجمعي  -2

 .گندزدايي دوره اي و مداوم كف ، سطوح و محل هاي تماس عمومي طبق ضوابط و دستورالعمل هاي ارسالي -3

 حتي االمكان حذف تجمعات مسابقات غير ضرور  -4

 )اوليا و مربيان(همكاري در آموزش عمومي و ارتقاي سواد سالمت خانوار  -5

 همكاري سفيران سالمت در امر آموزش عموم - 6

 .تعطيلي كليه پايگاه هاي تغذيه و بوفه هاي مدارس -7

 .از حضور افراد داراي عاليم مثبت و ممانعتاستفاده از مرخصي هاي استعالجي دانش آموزان و دانشجويان و شناسايي  -8

 .كاهش مراسمات و تردد گروه هاي هنري و كنترل تردد ها در مهد هاي كودك و مراكز آموزشي پيش دبستاني -9

  

 بهزيستي

گندزدايي كف و سطوح و  محيط هاي تماس عمومي سرويس ها به صورت ( رعايت اصول بهداشتي مرتبط با مراكز نگهداري ويژه  -1

 .تشديد موازين بهداشتي و تعويض مالفه ها و لوازم بهداشتي فردي) اي  دوره

 ارتقاي سطح تهويه سالن ها، خوابگاه ها در مراكز نگهداري  -2

 كنترل تماس از نظر فاصله و مدت تماس ر مالقات ها ، كاهش تردد و محدوديت د -3

 .موازين بهداشتي و مراقبت هاي پرستاريرعايت داراي بيماري زمينه اي و تشديد  –شناسايي افراد در معرض خطر  -4

 .نظارت بر خودمراقبتي و سالمت كودكان كار -5

 TCو   NAو شلترها و گروه هاي تشديد نظارت هاي بهداشتي و رعايت اصول مراقبتي از نظر بيماري در كمپ هاي ترك اعتياد  - 6
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  اداره ورزش و جوانان

 گندزدايي مداوم سطوح، سرويس ها و سطوح تماس عمومي –ارتقاي تهويه سالن هاي ورزشي  -1

 .و كالس هاي آموزشي كاهش و به حداقل رساندن مراسم و مسابقات -2

 نظارت ويژه در سالن هاي ورزشي بخش خصوصي و واگذار شده -3

دود جهت رعايت ظرفيت مناسب و مح –نظارت ويژه و رعايت نكات بهداشتي و بخصوص گندزدايي و تهويه در استخرهاي شنا  -4

 .استفاده از امكانات ورزشي مرتبط

 

  اصالح و تربيتاداره زندان ها و مراكز 

 تهويه مناسب سالن ها و خوابگاه هاي مددجويان -1

 گندزدايي سطوح و سالن ها و سرويس بهداشتي و غذاخوري ها  -2

 كنترل موارد مشكوك بيماري و جدا سازي و ايجاد شرايط نگهداري خاص  -3

 محدوديت مالقات هاي حضوري با افراد مشكوك به بيماري  -4

 14قرنطينه حداقل(تشديد اقدامات بيماريابي توسط پرسنل مرتبط در مبادي ورودي مدد جويان جديدالورود و برگشتي از مرخصي  -5

 )روز در مكان هاي پيش بند

 در صورت امكان كاهش تعداد و رعايت ظرفيت بندهاي مدد جويان  - 6

 بهداشتي در تهيه و توزيع مواد غذايي و بوفه ها  تشديد موارد -7

 .ارتقاي توزيع لوازم بهداشتي فردي و مواد ضدعفوني كننده در بندها -8

 )ن باردار و اطفالراسالمندان، بيماران زمينه اي خاص، ماد( بيماريابي و شناسايي موارد در معرض خطر  -9

  .ارتقاي سطح حفاظت فردي كليدداران و پرسنل مرتبط-10

  حفاظتي در اتاق هاي ايزوله ويژه تنفسي اطمينان از كاركرد مناسب تجهيزات -11

  

:اداره اوقاف و امور خيريه و مساجد  

 ارتقاي سطح تهويه مساجد در مراسم مذهبي  -1

 به صورت روزانهگندزدايي سطوح و محل هاي تماس عمومي  -2

 دزداايجاد شرايط مناسب براي شستشوي دست و استفاده از محلول هاي گن -3

 )توصيه استفاده از ليوان هاي يكبار مصرف مجاز(  شيشه ايگندزدايي مناسب استكان و ليوان هاي  -4

 استفاده از حداكثر فضاهاي عمومي و رعايت ظرفيت و حداقل تراكم افراد -5

  و سرويس هاي بهداشتي وضوخانه ها ، اطمينان از رعايت بهداشت در كفشداري ها - 6
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  :اعتباريبانك ها و موسسات مالي و 

 گندزدايي مداوم سطوح، كف و سطوح در معرض تماس و ميز كار –تهويه مناسب سالن هاي عمومي  -1

 و سطوح كليد هاي عابر بانك و تجهيزات عمومي  دستگاه نوبت دهي  - گندزدايي مداوم كليد هاي عمومي -2

 نصب محلول هاي گندزداي دست در ورودي بانك ها  -3

 رعايت تراكم ارباب رجوع و زمانبندي ماندگاري حداقل مراجعين  -4

 آموزش و اقدامات الزم در فاصله مراجعين در باجه ها -5

 حتي المقدور عدم استفاده از خودكار هاي مشترك - 6

 .تقويت و تشديد اقدامات الزم در بانكداري اينترنتي و كاهش مراجعات  -7

 

  :اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

 .گندزدايي مداوم محيط، كف و سطوح تماس هاي عمومي صندلي هاي انتظار  –كنترل تهويه سالن هاي انتظار  -1

 .گندزدايي صندلي ها، كف و دستگيره ها و جعبه هاي بار اتوبوس ها ، خودروها در ابتدا و انتهاي سفر -2

 .تهويه مناسب اتوبوس ها در طول سفر به طور متناوب -3

 .وجود صابون مايع در سرويس هاس بهداشتي عمومي رعايت نكات بهداشتي و -4

توصيه به ايجاد امكانات مناسب ، استفاده از محلول هاي گندزداي دست، توزيع دستمال كاغذي براي عموم مسافران و ماسك  -5

 .معمولي براي افراد داراي سرفه

 .ول هاي ضد عفوني كننده دست در داخل اتوبوسلوجود مح - 6

 

 :عمومي استان اداره كل كتابخانه هاي

  .تهويه مناسب سالن هاي مطالعه عمومي-1

  .گندزدايي مناسب سطوح ، كف و كتابداري-2

  .استفاده از دستكش براي همكاران كتابدار -3

  .رعايت ظرفيت مناسب و رعايت فاصله ايمن بين مراجعين-4

  .استفاده از محلول هاي گندزداي دست در ورودي كتابداري و مخازن كتاب-5

  

  

  اتحاديه صنف نانوايان

  .جلوگيري از تراكم افراد در محل هاي سربسته نانوايي ها-1

  .استفاده از دستكش در توزيع نان توسط متصدي نانوايي ها-2

  .بسته بندي مناسب نان لواش و تحويل به مشتري-3

  .تشديد رعايت موازين بهداشتي مرتبط با بهداشت محيط نانوايي-4

  



٥ 

 

  ها اتحاديه صنف آرايشگاه

  .تهويه مناسب سالن هاي آرايشي-1

  ).نوبت دهي مناسب و تلفني(جلوگيري از تراكم حضور مشتريان-2

  .مصرفم شخصي مراجعين و لوازم يكبار تشديد رعايت موازين بهداشتي و بخصوص استفاده از لواز-3

  گندزدايي سطوح ، كف و محل هاي تماس عمومي به صورت روزانه-4

 .و متصدي رعايت نظافت فردي و شستشوي دست با صابون توسط مراجعين لزوم رعايت مقررات -5

 

 

 

  :راهنماي غلظت و مصرف هيپوكلريد سديم

  :محلول اوليه

  معروفند% 5بوده و عموما به وايتكس % 5سفيد كننده هاي خانگي حاوي هيپوكلريد سديم 

  :محلول توصيه شده براي گندزدايي 

  ) :آب ژاول –وايتكس (محلول هيپوكلريد سديم  

درصد براي گندزداي سطوح استفاده  05/0اين محلول گندزداي . (قسمت آب سرد اضافه مي شود 99به % 5يك قسمت وايتكس يا سفيد كننده 

مي شود و توصيه مي گردد با استفاده از دستكش ، حوله يا پارچه آغشته به محول به صورت كشيدن روي سطوح و ايجاد اليه بسيار نازك براي 

  .كافي است) نم دار كردن سطح(يروس كشي و از بين بردن ويوروس كرونا و

براي كف سالن ها استفاده از طي نخي آغشته به اين محلول مناسب است و استفاده زياد از اين محلول به صورت ريختن مستقيم روي كف و 

  .سطوح توصيه نمي شود

  

  :راهنماي استفاده از تركيبات الكل

  .س كرونا با تركيبات الكلي، الكل صنعتي و طبي به يك اندازه موثرنديي عليه ويروبراي گندزدا: توجه

  

  :عليه ويورس كرونادرجه جهت گندزدايي  96درجه از الكل 70طرز تهيه الكل 

سي سي آب سرد مخلوط مي كنيم محلول نهايي يك ليتر  270درجه با 96سي سي الكل  730درجه، 70جهت تهيه يك ليتر الكل 

  .درجه مي باشد 70الكي  محلول

  

استفاده از صابون براي گند زدايي و از بين بردن ويروس براي دست و صورت بهترين گزينه بوده و : توصيه مهم

توصيه مي گردد به صورت مكرر جهت اطمينان از آلوده نبودن دستمان به ويروس، دست ها به صورت مكرر با 

  .آب و صابون شسته شود

  


