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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

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

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

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

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

 آب و صابون شستشو گردد.  است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

 دامنه کاربرد

 اتوبوس های درون شهریکارکنان ناوگان حمل و نقل مسافری ویژه 

بوده و سگگایر قوانین، آیین نامه ها،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگگگیری و کنترل 

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

 فاصله گذاری اجتماعی

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

های کسب هستند و محل 19عرض بیماری کووید می تولیدی و خدماتی دریع و واحدهابسیاری از شاغلین صنا

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت نیروی شده که میی از اماکن تجمع محسوبو کار یک

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت طریق فاصله ای ازاست مقررات ویژهخورداراست الزمکار از اهمیت باالیی بر

ظر نصادی و صنایع درصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتا

 گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

   درصد   50و خدمات رسانی با  نقل اتوبوس های درون شهری  و اجتناب از حداکثر ظرفیت وسایل حمل

 ظرفیت اسمی 
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   صورت سیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در  در  مواجهه با افراد بیمار، تا زمان ر

 یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

  شهری با توجه به ظرفیت اتوبوس سافران در هر ردیف ب  ،در اتوبوس های برون  ونه گه نحوه قرارگیری م

 صله داشته باشند. متر  از هم فا 1ای باشد که مسافران حداقل 

  در صورت امکان جدا نمودن محل استقرار راننده از سایر مسافرین 

        سک ستکش، ما ستفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند د سط راننده   ا ضدعفونی تو )الزامی( و و مواد 

 ؛حتی االمکان توسط مسافران

 آن فروشگگان و متکدیان به داخل اتوبوس جهت دسگگتفروشگگی و متکدی گری و امثال    از ورود دسگگت

 جلوگیری گردد.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی  به محل کار/ تحصیلموظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

صنعت  HSE ای/ کارشناس/ کارشناس بهداشت حرفهنماینده کارفرما یا مدیربررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همهشاغلین را به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

/ مدیر را مطلع نماید. در غیر اینخودداری و کارفرما وجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تحصیل

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 
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 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  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصگگورت عدم امکان دورکاری، شگگدر -1

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکمی ترجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. -2

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم 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 

 گیرد.رارق به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت

 

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت  بهداشت .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

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

  گندزدایی و ضد عفونی مکرر سطوح و محلهای تماسی 

  ورت آنالین، و یا با استفاده  به ص یا کارت اجتناب از دریافت و پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها با

 ها صورت گیرد.  پاز آ

 صورت آنال  اجتناب از فروش بلیط کاغذی و در نظر گرفتن اقدامات جایگزین ستف  ایو  ن،یبه  اده از با ا

 هااپ
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  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛

 های اتوبوس، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛ برای تماس با دستگیره 

   ستفاده ستمال  ا سرفه کردن     هنگامکاغذی از د سه یا  صورتی عط شت از    )در  ستمال وجود ندا که د

 سرفه و عطسه استفاده کنید(؛هنگام قسمت داخلی آرنج 

     کننده بر پایه الکل به همراهعفونی رانندگان، از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضد 

 داشته باشند. 

 دهان و بینیها با چشم عدم تماس دست ، 

 ابتال در ادافر نمودن مستعد و بدن ایمنی سیستم تضعیف بر آن تاثیر دلیل به دخانیات تعمالاس عدم 

 ویروس به

 با لحاظ شرایط احساس راحتی سرنشینان انجام تهویه طبیعی با باز یا نیمه باز گذاشتن پنجره ها 

  اجتناب از خوردن مواد غذایی و تعارف به همدیگر 

 بهداشت مواد غذایی .2

 های یکبار مصرف انجام گیرد. بندیو آب آشامیدنی صرفا در بسته   مواد غذایی 

 شود.داری ی عمومی از جمله داخل اتوبوس خودها از خوردن غذا در محیط 

 ابزار و تجهیزاتبهداشت  .3

      شد به سب با ضعیت تهویه منا شه   طوری در اتوبوس حتما و شی  های موجود در این ها و دریچه که 

صورت گردش داخل  باز باشد. و وضعیت تهویه به برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمهگونه وسائط نقلیه 

  .نباشد تأکید می گردد

 ندلی ها در صورت وجود الزامی است.نظافت و تمیزی مستمر روکش کلیه ص 

 ندلی ها و کف اتوبوس که پسگگماند و یا گرد و خاک در روی صگگ نظافت مسگگتمر کف اتوبوس بطوری

 مشاهده نشود.

 بهداشت اتوبوس  .4

 ی تنفسی به تعداد کافی در اتوبوسنصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری ها 

 در اتوبوسها با پایه نگهدارنده کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد 
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  ذیرد صورت پ ها  از جمله کاغذ ، دستمال باید به شیوه بهداشتی در نایلون یکبار مصرف      دفع پسماند

های پالستیکی محکم بدون درز و نشت  در آخر هر شیفت   و جمع آوری پسماند های فوق  در کیسه  

 کاری انجام شود؛

 های سگگوخت، باید فقط توسگگط متصگگدیان ها و جایگاهگیری اتوبوس در پمپ بنزینعملیات سگگوخت

 ها، صورت پذیرد. جایگاه

 بهداشت سطوح .5

 یاء  داخل آن حداقل روزی یک بار گندزدایی مستمر اتوبوس  و اش 

 که عبارتند از: بعد از هر سفر انجام شود گندزدایی مستمر سطوح قابل دسترس راننده و مسافران 

 صندلی                                                                                                       نشیمن -

 های صندلی                                                                                دسته -

 پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی(                                  -

                            قفل کمربندهای ایمنی                                                                           -

 ها  چراغ -

 ویدئو مانیتورها   -

 اهرم ها و کلیدها -

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.                                                 -

 در صورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نمایید.              -

ی مورد استفاده در  هاو دور ریختن کلیه دستمال  شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن ان      -

 کیسه زباله

 ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش -

صله دست   - شویید یا   بعد از اتمام کار بالفا صابون ب ضدعفونی با ها را با آب و  پایه  کننده برماده 

 الکل تمیز کنید.

 

 نکات مهم 

 ها باز گذاشته شوند و جهت   وده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت اتوبوس باید خالی از افراد ب

 هواکش نیز روشن باشد.، بهترتهویه 
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     ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء     امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

شیفت حداقل   سئول نظافت           2هر  سنل م شو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پر ست ش سک( و  ما

 شود.باید فراهم 

    ستکش و شید لباس، د صدمه آنرا        در طول مدت نظافت مراقب با صورت  سیب نبیند و در  سک آ ما

 . تعویض نمایید

  تِی را به صگگگورت مارپی     مقابل به پایان برسگگگانید        غاز و در طرف یا نقطه   آظافت را از یک نقطه     ن(

 حرکت دهید(.

 داغ شسته شود.بایست در آب  ، میها، دستمال نظافتتفاده از پارچهپس از اس 

 عمل آیده در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی ب. 

  شیدن و ریختن محلول سطوح و کلیدها، تجهیزات برق  هایاز پا سازگار و با  گندزدا روی  دار و مواد نا

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

  ( و ... وب سایت ها ،از طریق شبکه های مجازیصورت مجازی )آموزش به 

 )موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.( رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،صورت امکان در 

 در فضای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیLEDجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 

آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و )نکته: مطالب  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 ... در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 
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 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

  فردیآشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت 

 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 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 ماعیآموزش فاصله گذاری اجت 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

  بیماری کرونانصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال 

  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 ز تجهیزات حفاظت فردی نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده ا 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 
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 190  شماره تلفن پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به نصب  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصیل در )واحد / درکد ملی به شماره............................ شاغلاینجانب .................................. دارای 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □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-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

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

 □ امثبت کرده salamat.gov.irنفسی خود را در سامانه اطالعات سالمت و عالئم ت -3

 

 

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

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

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 روش درست: 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

  بشوئیدانگشتان را  -4

  ها را بشوئیدم  -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 سطل زباله درب دار بیندازیددر دستمال را  -10
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 تجهیزات حفاظت فردیپوشیدن و درآوردن : 3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل 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 م  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 انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگی:محدودهای کار ایمن برای محافظت از خود و استفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 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، پوسگگگت     درآوردن ایمن وسگگگایل حفاظت فردی   های مختلفی برای  روش 

کاری،  پایان شگگیفت غشگگاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شگگدن از محل کار/   یا

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE ترک محل کار استفاده شود. جدید بعد از

 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

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

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در م  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 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف
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 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

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

 رار دهید.شده داخل ظرف زباله قصورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        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 باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب 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 شگگوند و فقط با دسگگتان دسگگتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    نیز درآوردید. فقط قسگگگمت داخلی    طور همزمان دسگگگتکش را 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.

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 سطوح گندزداهای :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسگگگب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسگگگتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضگگگدعفونی 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 گسگگگترده اسگگگت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسگگگت. الکل اغلب برای گندزدایی سگگگطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سگگطوح خارجی تجهیزات )مثل اسگگتتوسگگکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

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

 خاص شود.

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

ها باز گذاشگگته شگگوند و جهت تهویه بهتر اسگگت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ردد. گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گ .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

ای خدماتی باید شگگسگگتشگگو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروه  

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

طور گسگگگترده در دسگگگترس اسگگگت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشگگاهای مخاطی، پوسگگت و مجاری  با این حال سگگفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این با سگگایر مواد شگگیمیایی واکنش نشگگان می   راحتیبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسگگگتفاده نادرسگگگت از سگگگفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

کارکنان مراقب بهداشگگتی  دیدگیگندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضگگد آب و دسگگتکش و عینک برای  اسگگتفاده از ماسگگک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد. و

یه           - عث تجز با با آب سگگگرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سگگگف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سگگایر مواد شگگوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سگگفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سگگگمی در هنگام رناک شگگگود. بهشگگگیمیایی خط 

کننده با مواد شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که مخلوط کردن سگگفید

گردد و این گاز  شگگگود، تولید می کردن توالت اسگگگتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صگگگورت لزوم اب

کننده برای تفاده از سگگگفیدشگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگ 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سگگگطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سگگگفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شگگسگگته و با یک پزشگگک 15گردد بالفاصگگله باید به مدت 

 گردد. مشورت

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

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

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

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

سفید اثربخشی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهآن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سگگازی قید شگگود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسگگب تاریخ رقیق

ستفاده را بعد ا  های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24ز شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشگگگ با  ندزدایی  بل از گ شگگگده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (ppmمعادل درصگگگد  5 های سگگگفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سگگگدیمعمده 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

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

هیپوکلریت سگگدیم، از دو برابر بیشگگتر از   درصگگد 5/2های حاوی سگگازی سگگفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصگگد هیپوکلریت سگگدیم یک محلول  5برای سگگفیدکننده حاوی سگگازی: کلر قابل دسگگترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، 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

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شگگگود )برای تِیدقیقه توصگگگیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   کردن مدفوع، نکته: 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 دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 

 

 

22



 

 مهم در پیشگیری از کرونا ویروس: نکات 5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی م  به مدت حداقل       

و صگگگابون مایع بشگگگویید و درصگگگورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسگگگت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسگگگی و دسگگگت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسگگگک افراد بیمار و مشگگگک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشگگگم، بینی  از دسگگگت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال کاغذی   ستمال را   را با د شانید و د بپو

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سگگگرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سگگرد و خشگگک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   مکرر با آن هستید سطوحی که در تماس 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصگگرف میوه و خود را سگگیسگگتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

104/306 کد  

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

و برون یشهردرون یخودروها درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله

 یشهر
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروسبهاست ولی طور 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

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به ذاتتر ممکن است منجرموارد شدید

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1تواند در فاصله میباشد. این ویروس ترشحات بینی و دهان در محیط می

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

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

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

 آب و صابون شستشو گردد. است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

 دامنه کاربرد

ها، نامهیینبوده و سایر قوانین، آ )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتمقررات، دستورالعمل

شییهری و ارائه نقل مسییافری وی ه خودوروهای درون هایی برای کارکنان ناوگان حمل ودر این بخش توصیییه

 است. شده

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که بسیاری گذاری اجتماعی است. از آنجاهای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصلهاز راهیکی 

های کسب و کار هستند و محل 19از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرض بیماری کووید 

 ظ سالمت نیروی کارتواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفشده که مییکی از اماکن تجمع محسوب

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول ای از طریق فاصلهاست مقررات وی هاز اهمیت باالیی برخورداراست الزم

بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع درنظر 

 شود:گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت 
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 ؛اجتناب از حداکثر ظرفیت وسایل حمل نقل درون شهری و برون شهری 

       احتساب راننده  نفر با  3در خودروهای درون شهری )تاکسی( و برون شهری حداکثر تعداد مسافران

 درنظر گرفته شود؛

     ،ماسک جراحی(  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش، ماسکN95 و مواد ضدعفونی )

 ؛)الزامی( و حتی االمکان توسط مسافراناننده توسط ر

 خودروهای درون شهری و برون شهری؛ عدم فعالیت راننده با عالئم در 

  برون شهری؛اجتناب از پذیرفتن مسافران با عالئم بیماری در خودروهای 

 افراد با یکدیگر مانند دست دادن؛ اجتناب از تماس 

  مکرر سطوح و محلهای تماسی؛گندزدایی 

          صورت مکرر به مدت حداقل ست ها به  شوی د ست صورت آلودگی     20ش صابون و در  ثانیه با آب و 

 ثانیه افزایش می یابد. 40 این زمان به حداقلقابل وضوح در دست 

  با اسییتفاده از  ایو  کارت ن،یبه صییورت آنالها و پرداخت وجه نقد و انجام پرداختاجتناب از دریافت

 ؛هااپ

  ؛بلیط کاغذی و در نظر گرفتن اقدامات جایگزیناجتناب از فروش 

 ؛انجام تهویه طبیعی با باز یا نیمه باز گذاشتن پنجره ها 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 زیر انجام پذیرد: هایاجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی  به محل کار/ تحصیلموظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

صنعت  HSE ای/ کارشناسحرفهنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت بررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همهشاغلین را به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این تحصیلوجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا 

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه  19-کووید بیماری به ابتال درمعرض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، 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  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصییورت عدم امکان دورکاری، شییدر -1

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 نمایند.کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می -2

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم 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 

 گیرد.رارق به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 
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 کننده بر پایه الکل؛ عفونی ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضد شستن مرتب دست 

   ماسک جراحی،    مانندتجهیزات حفاظت فردی استفاده از(  دستکش، ماسکN95 و ) ضدعفونی مواد

 توسط راننده  )الزامی( و حتی االمکان توسط مسافران

  های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و      از خوردن غذا در محیط

 استفاده کنید؛صورت کامال پخته  از مواد غذایی به

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

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛

 از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛برای تماس با دستگیره های تاکسی ، 

   ستفاده ستمال  ا سه یا  هنگامکاغذی از د صورتی سرفه کردن   عط شت از    )در  ستمال وجود ندا که د

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 وسایل نظافت مورد استفاده در خودرو پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

 و یا با اسییتفاده از ها به صییورت آنالین، کارت  پرداختکرده و  داریرانندگان از گرفتن پول نقد خود

 ها صورت گیرد.  اپ

 کننده بر پایه الکل به همراه  عفونی رانندگان، از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضد

 داشته باشند. 

 ها با چشم ، دهان و بینی عدم تماس دست 

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

 ویروسبه 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )بهداشت مواد .2

 .از دستفروش های خیابانی خرید ننمایند و از مواد غذایی بسته بندی شده استفاده نمایند 

 ابزار و تجهیزاتبهداشت  .3

 غذا؛ ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای خوردن 

  گونههای موجود در اینها و دریچهکه شیشه  طوریها حتما وضعیت تهویه مناسب باشد به   در تاکسی 

 صورت گردش داخل نباشد. باز باشد. و وضعیت تهویه بهوسائط نقلیه برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمه

 بهداشت خودرو  .4

  هواکش و باز گذاشتن شیشه خودرو؛استفاده از 

 ؛زشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محلنصب تابلوهای آمو 
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     :مبه تل،گوشی تلفن،  دستگیره ها، صندلی  ها، کف، در سطوح دارای تماس مشترک  در تاکسی شامل

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومیگاز، گازوئیل و بنزین 

 در خودرو؛ها با پایه نگهدارنده کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد 

 شیاء  داخل آن حداقل روزی یک بار؛گندزدایی مستمر خودرو  و ا 

  ذیرد صورت پ ها  از جمله کاغذ ، دستمال باید به شیوه بهداشتی در نایلون یکبار مصرف      دفع پسماند

سه    سماند های فوق  در کی شیفت       هایو جمع آوری پ شت  در آخر هر  ستیکی محکم بدون درز و ن  پال

 کاری انجام شود؛

 متصییدیان  های سییوخت، باید فقط توسییطها و جایگاهگیری خودرو  در پمپ بنزینعملیات سییوخت

 ها، صورت پذیرد؛جایگاه

 سایر اقدامات: .5

 بهداشت سطوح:

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید                                                . 

              .در صورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نمایید 

        های مورد استفاده در کیسه   شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن کلیه دستمال

     ؛زباله

 ؛ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش 

  بر پایه  کنندهها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونی   بالفاصله دست  گندزدایی بعد از اتمام کار

 الکل تمیز کنید.

 سطوح زیر در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:

                                                                                         نشیمن صندلی               

 های صندلی   دسته                                                                                                  

  قسمت پالستیکی یا فلزی(                                 پشتی صندلی ( 

                                       قفل کمربندهای ایمنی                                                                

 ها  چراغ 

 هادیواره و پنجره 

   ویدئو مانیتورها 
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 نکات مهم

 ها باز گذاشته شوند و جهت هنگام گندزدایی و نظافت خودرو  باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید  2هر شیفت حداقل 

 فراهم شود.

 ه آنرا ماسک آسیب نبیند و در صورت صدم در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . تعویض نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(

 ها، دستمال نظافت ، میبایست در آب داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

 آید. در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل 

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با  از پاشیدن و ریختن محلول های

  احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 و مواد ناسازگار و با  گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

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

 بالمانع است. متر و استفاده از ماسک توسط دو طرفحداقل یک 

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 
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 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

ه مانند بنر، پوستر و ... در تولید رسان)نکته: مطالب آموزشی جهت  های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

  مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوحآموزش 

  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 اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190سامانه معرفی 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشینمونه فعالیت

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریهب برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های سرویسها در محل کار خصوصا نر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دستنصب پوستر یا ب

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 
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 عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج  های مرتبط با نحوه صحیحآموزش توصیه 

 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،یی شکایات وزارت بهداشتنه پاسخگونصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکورجهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33



 
 معاونت بهداشت           

 شهریشهری و بروندر خودروهای درون و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

10 

 

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 دارای کد ملی به شییماره............................ شییاغل در )واحد کاری/ سییازمان ...( اینجانب .................................. 

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □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-کووید قطعی محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

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

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                           نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 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

 را با همان دستمال ببندید شیر آب -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 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 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 رعایت کنیدبهداشت دست را  -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسیییت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسیییایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شیییفت غشییاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شییدن از محل کار/   یا

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید بعد 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(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

         مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 استفاده کنید. کننده دستونیو از یک ضدعف
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 .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 برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

 مس کنید.ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لروپوش 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 اگر در ست        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 باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب 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 شییوند و فقط با دسییتان دسییتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    طور همزمان دسیییتکش را نیز درآوردید. فقط قسیییمت داخلی     آورید، به  میهمانطور که لباس را در

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسیییب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسیییتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضیییدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسیییترده اسیییت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسیییت. الکل اغلب برای گندزدایی سیییطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سییطوح خارجی تجهیزات )مثل اسییتتوسییکوپ و   

 شود.نتیالتورها( استفاده میو

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

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

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

های کیخوردگی الستیک و پالستشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

ها باز گذاشییته شییوند و جهت تهویه بهتر اسییت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 یا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد  .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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لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شییسییتشییو و گندزدایی روزانه   

 فراهم شود.

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

طور گسیییترده در دسیییترس اسیییت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشییاهای مخاطی، پوسییت و مجاری  با این حال سییفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سییایر مواد شیییمیایی واکنش نشییان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسیییتفاده نادرسیییت از سیییفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

ان مراقب بهداشییتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسیییب

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضیید آب و دسییتکش و عینک برای  اسییتفاده از ماسییک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 ده گردد.و استفا

یه           - عث تجز با با آب سیییرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سیییف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سییایر مواد شییوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سییفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سیییمی در هنگام ود. بهشییییمیایی خطرناک شییی 

کننده با مواد شییوینده اسیییدی مانند موادی که مخلوط کردن سییفید

گردد و این گاز  شیییود، تولید می کردن توالت اسیییتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صیییورت لزوم اب

کننده برای از سیییفیدشیییوینده اسیییتفاده نمایید و قبل از اسیییتفاده  

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سیییطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سیییفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شییسییته و با یک پزشییک 15گردد بالفاصییله باید به مدت 

 مشورت گردد.

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

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

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

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

شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهسفید اثربخشی آن از  

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سییازی قید شییود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسییب تاریخ رقیق

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  اعت دورس  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشییی با  ندزدایی  بل از گ شیییده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

 نگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره ر
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 معاونت بهداشت           

 شهریشهری و بروندر خودروهای درون و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

21 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصیید  5 های سییفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سییدیم 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

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

از دو برابر بیشییتر از  هیپوکلریت سییدیم، درصیید 5/2های حاوی سییازی سییفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصیید هیپوکلریت سییدیم یک محلول  5برای سییفیدکننده حاوی سییازی: کلر قابل دسییترس بعد از رقیق

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شیییود )برای تِیوصییییه می دقیقه ت  30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: 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 دسترسگندزدایی در  غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : 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       

ایع بشیییویید و درصیییورت عدم    و صیییابون م 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسیییت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسیییی و دسیییت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 حتما از ماسیییک وک افراد بیمار و مشیییک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشیییم، بینی  از دسیییت 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؛

                                                                      
 

  سیییرماخوردگی دارید در منزل   اگر عالئم

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سییرد و خشییک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصییرف میوه و خود را سیییسییتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

108/306کد   

 

                                                                                                (       )کرونا ویروس 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 ، قطار و اتوبوس(های مسافربری )هواپیمادر پایانهاجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله گذاری 
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 معاونت بهداشت           

 های مسافربری )هواپیما، قطار و اتوبوس(در پایانه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

1 

 

 فهرست
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 4 .................................................................................................................................. 19-دیکوو یریگهمه در نیشاغل یغربالگر .1

 4 ........................................................................................................................................................ ریپذبیآس یهاگروه از مراقبت .2
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 5 ................................................................................................................................................................... کار و طیمح سالمت یکنترل اقدامات

 5 ................................................................................................................................................................... یفرد حفاظت و بهداشت .1

 6 ............................................................................................................................................................................ ییغذا مواد بهداشت .2

 7 .................................................................................................................................................................... زاتیتجه و ابزار بهداشت .3

 8 ............................................................................................................................................................................... ساختمان بهداشت .4

 11 ...................................................................................................................................................................................................... بهداشت آموزش

 14 ...................................................................................................................................کار به بازگشت جهت فرد یخوداظهار فرم: 1 وستیپ

 15 ...................................................................................................................................................... هادست یشستشو درست روش: 2 وستیپ

 17 ............................................................................................................................... یفرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش: 3 وستیپ

 17 ......................................................................................................................... شدههیتوص( PPE)  یفرد حفاظت لیوسا دنیپوش مراحل

 19 ......................................................................................................................... شدههیتوص( PPE)  یفرد حفاظت لیوسا درآوردن مراحل

 22 ............................................................................................................................................................................... سطوح یگندزداها: 4 وستیپ

 24 ................................................................................................................................ میسد تیپوکلریه مصرف و غلظت یراهنما -1 جدول

 25 ................................................................................................................................................................. گندزدا مواد هیته یراهنما -2 جدول

 26 ...................................................................................................................................... روسیو کرونا از یریشگیپ در مهم نکات: 5 وستیپ
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 معاونت بهداشت           

 های مسافربری )هواپیما، قطار و اتوبوس(در پایانه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

2 

 

 مقدمه

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

ز طور عمده ابههای تنفسی  عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

سددرفه یا متری از طریق  2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره درب  شیرآالت، نرده  د صندلی،  ست که  پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

به دست شده و نظایر آن. بنابراین    شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست      عمومی و مشترک استفاده می  

 آب و صابون شستشو گردد.  حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

 دامنه کاربرد

 های قطار و اتوبوس های مسافربری شامل فرودگاه، ایستگاهپایانهمدیران، مسئولین و مسافرین 

بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات،  )کرونا ویروس( 19-ویدکواین راهنما جهت پیشددگیری و کنترل 

 دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

 گذاری اجتماعی فاصله

ست. از آنجا که     صله گذاری اجتماعی ا یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

سیاری از   صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید    ب ستند و محل های   19شاغلین  ه

کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

 جتماعیسالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری ا

عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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3 

 

              کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسدددتفاده حداک ری از تلفن، شدددبکه های اجتماعی و ویدئو 

 کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند؛

        استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها در قسمت های اداری، فرودگاه، ایستگاه های قطار و

 اتوبوس به منظور تهویه مناسب محل؛

 ؛یط، تحویل بار و غیرهتهیه بلبازرسی، ط به خدمات مربوکلیه در ارایه متر  2تا  1 رعایت فاصله 

        سب حداقل صله گذاری منا سط قطار، اتوبوس و هواپیما به منظور فا سافر تو محدودیت ظرفیت حمل م

 یک متر اعمال گردد؛

  8/37تب سنجی مسافران و جلوگیری از ورود افراد دارای تب باالی 

پذیرفته شود و در صورتی که کوپه قطار توسط یک خانواده    نفر مسافر   2: در هر کوپه قطار حداک ر 1 تبصره 

 نفر در هر کوپه پذیرش گردد؛ 4استفاده می شود حداک ر 

: در اتوبوس ها با افزایش تعداد ناوگان و کاهش فواصددل زمانی تا حد امکان در جهت فاصددله گذاری 2 تبصددره

 اقدام گردد؛ مناسب حداقل یک متر بین مسافران و عدم تراکم افراد در اتوبوس

 : در هواپیما با کاهش تعداد مسافران رعایت فاصله حداقل یک متر رعایت گردد.3تبصره 

         صورت یک در میان ستگاه های قطار و اتوبوس به  صندلی های فرودگاه، ای صله گذاری بین افراد در  فا

 یری گردد؛)رعایت فاصله حداقل یک متر( رعایت گردد و از تجمع افراد در محل های مذکور جلوگ

        ساک سافران، گیت های کنترل  سی م سمت بازر صله حداقل یک متر   ،در ق بلیط و تحویل بار رعایت فا

 در صف های مذکور الزامی است؛

         در قسمت تشخیص هویت و بازرسی با افزایش مامور تشخیص هویت و بازرس اطمینان حاصل شود که

 صف تشکیل نگردد.

در  بازرسی کارکنانی با تجهیزات الکترونیکی انجام شود و تمامی توصیه می گردد بازرسی بدن :4 تبصره

 قسمت ورودی پایانه باید از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک فیلتردار و دستکش استفاده نمایند؛

     شیردهی( از اجتماع صله حداقل یک متر با توجه به ظرفیت اتاق مادر و کودک)اتاق  به منظور رعایت فا

 کور ممانعت گردد؛افراد در اتاق مذ

 اجتناب از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن؛ 

  ؛کارکنانبه تعویق انداختن دوره های آموزشی و کارگاهی 

    کارکنان ند تجمع                اجتناب از تجمع  کارکنان می توان که  تاق کپی و هر جایی  نه، ا خا بدا کار، آ تاق  در ا

 نمایند؛
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4 

 

  استفاده از ظروف یکبار مصرفصرف غذا به صورت مجزا برای کارکنان و 

 ای اجرای کلیه مفاد این دستورعملپایش و نظارت های مستمر از پایانه در راست 

  اجتناب از مسافرت های غیر دروری 

   از اتوبوس اسددتفاده نبایسددتی فاصددله بین  در صددورتیکه در فرودگاه جهت انتقال مسددافرین به هواپیما

 مسافرین از یک متر کمتر باشد.

  گندزدایی احتیاطات الزم بمنظور پیشگیری از برق گرفتگی و حریق بعمل آید.در زمان 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم    به محل کار/ تحصدددیل    موظف هسدددتند در بدو ورود    همه  -1

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

 HSE ای/ کارشددناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشددناس بهداشددت حرفهبررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم  صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همه  صنعت شاغلین را به  

 به نیاز salamat.gov.irتنفسدددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسددداس ارزیابی سدددامانه 

/ مدیر را مطلع خودداری و کارفرما خانگی وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار یا تحصدددیل       قرنطینه 

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.نماید. در غیر این

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ده  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 
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 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

 صورت امکان، فعالیت های شغلی این افراد تا پایان همه گیری، به صورت دورکاری صورت پذیرد. در -1

در صددورت عدم امکان دورکاری، شددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -2

شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر 

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. -3

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم اسدددت پس از طی دوران درمان و نقاهت،  19-بیماری کوویدتمامی شددداغلین با احتمال ابتال به 

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

ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی       

 گیرد.قرار 

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید؛ 

  متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد؛ 2تا  1فاصله 

   و از سددفر افراد دارای عالئم و  کنترل دمای بدن و سددایر عالیم در مسددافران در بدو ورود الزامی اسددت

 مشکوک ممانعت گردد؛

  ،حتی فرد بیمار درصدددورت مواجهه با افراد بیمار، تا زمان رسدددیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی

 د؛مکان جدا از سایرین نگه داشته شواالمکان در یک 

 بر پایه الکل؛ کنندهها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ددعفونیشستن مرتب دست 

 صددورت آنالین یا با اسددتفادهها بهدریافت وجه نقدی و پرداخت غیر الکترونیکی ممنوع اسددت و پرداخت 

 و خودپردازها صورت گیرد؛  اپلیکیشن ها موبایل،
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 سددیسددتم از اسددتفاده و احتمالی انتشددار از جلوگیری منظور به کاغذ از اسددتفاده رسدداندن حداقل به 

 اداری؛ اتوماسیون

         سک صی از جمله ما شخ سایل حفاظت  ستفاده از و سنل        ا سط کلیه پر ستکش تو سک جراحی( و د )ما

ددعفونی        ست و ترجیحا مواد  ستگاه های راه آهن و اتوبوس الزامی ا کننده بر پایه شاغل در فرودگاه، ای

 همراه داشته باشند.الکل به

 یانه ها الزامی است؛داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندرکاران مواد غذایی در پا 

    صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی باید به مراکز درمانی    در اتوبوس و قطار ،پرسنل شاغل در فرود گاه

 مراجعه نمایند؛

 برای ثبت حضور و غیاب پرسنل، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود )درصورت وجود(؛ 

 نظایر آن از دستمال کاغذی استفاده گردد؛های در، کلید های آسانسورو برای تماس با دستگیره 

 که دستمال وجود نداشت عطسه یا سرفه کردن الزامی است )درصورتی استفاده از دستمال کاغذی هنگام

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

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

  تا حد      های عموم از خوردن غذا در محیط امکان اجتناب کرده و از   ی و همچنین خوردن غذاهای آماده 

 صورت کامال پخته استفاده شود؛غذایی بهمواد

 از ظروف یک بار مصددرف مجاز اسددتفاده  اتوبوس و هواپیما ، ت توزیع غذا و نوشددیدنی در داخل قطارجه

 گردد

  گندزدایی شود؛وسایل نظافت مورد استفاده در پایانه ها پس از هر بار استفاده 

 ؛دارددرورت  شخصی کامال ها استفاده از مهر و سجاده شخصی و چادردر نمازخانه 

  عدم استعمال دخانیات 

 بهداشت مواد غذایی .2

   در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مسددتقر در پایانه رعایت دددوابط دسددتورعمل های مربوط به اینگونه

 مراکز الزامی می باشد؛

  ،های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیقند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحا در بستهنمک، فلفل، سماق 

  صدورت بسدته بندی انجام شدود و متصددیان توزیع غذا دارای     ه در صدورت توزیع غذا در پایانه ها باید  ب

 وسایل حفاظت فردی ) ماسک و دستکش( باشند؛
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  )هن و آایسددتگاه های راه  ،در پایانه ها از فعالیت دسددتفروشددان دوره گرد )مواد غذایی و آب آشددامیدنی

 .فرودگاه ها جلوگیری گردد

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  های سدرو غذا در این مراکز موظفند جهت سدرو غذا از لیوان، قاشدق، چنگال، کارد،    ها و محلآشدپزخانه

 ظروف یکبار مصرف استفاده نمایند؛

  کلیه ظروف طبخ و  ،دهیند پس از هر سرویس های سرو غذا )درصورت وجود( موظف  ها و محلآشپزخانه

 غذایی را شستشو و گندزدایی نمایند؛سازی موادآماده

 .از سفره یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده شود و باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد 

  ر زمانی ها، فرش نماز خانه و نظایر آن )درصددورت وجود(  در تواتدددرورت شددسددتشددو و گندزدایی پرده

 مناسب؛

 مجاز یبا محلول ها انهیمحوطه پا یها یها و صندل مکتیروزانه ن ییگندزدا 

 ها )درصورت وجود( استفاده از مهر و سجاده شخصی و چادر )بانوان ( درورت کامل دارد و        در نمازخانه

 آوری گردد.صورت موقت جمعکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک مذکور به

 های ورزشددی، وسددایل و تجهیزات هر دو سدداعت یکبار و در پایان شددیفت کاری  سددالن درصددورت وجود

 گندزدایی شوند.

 .درصورت وجود وسایل ورزشی و وسایل بازی مخصوص کودکان به صورت موقت غیر فعال شوند 

 .درصورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی دروری است 

   ه کطوریفروشگاه ها و نظایر آن مناسب باشد به    ،قسمت های اداری   ،ه ها ودعیت تهویه در سالن پایان

 صورت گردش داخل نباشد. باز باشد و ودعیت تهویه بهجریان هوا باز یا نیمه

 های زباله دردار پدالی همراه با کیسدده زباله ها و فضدداهای سددربسددته از سددطلهای اداری، سددالندر اتاق

 استفاده شود. 

 ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:سطوح زیر 

 نشیمن صندلی 

 های صندلیدسته 

 )پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی 

  قفل کمربندهای ایمنی 

 ها، کلید احضار مهماندار و محفظه باالی سر ها و کنترلچراغ 
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 هادیواره و پنجره 

   ویدئو مانیتورها 

          ،سافر بیمار شتی توسط م سرویس بهدا ستفاده  صورت ا شیمن توالت، محل تعویض   در ستگیره، ن درها، د

 پوشک، دستشویی و دیوارها و کانتر گندزدایی شود.                                                                             

 .از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید 

  .درصورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نمایید 

  بین بردن هرگونه آلودگی از کف کابین.از 

          ستمال شک نمودن آن و دور ریختن کلیه د سطوح با آب و خ شوی  ست سه    ش ستفاده در کی های مورد ا

 زباله

 ها، دستمال کاغذی و ماسک آلوده در کیسه زباله محکم و بدون درز و نشتدور ریختن دستکش 

    ست صله د صابون  بعد از اتمام کار بالفا ددعفونی   ها را با آب و  شویید یا ماده  یز کننده بر پایه الکل تمب

 کنید.

  بار گندزدایی گردد. 8عابر بانکهای موجود در این امکاکن بایستی حداقل روزی 

 بهداشت ساختمان .4

 ها.های سالنتهویه مناسب با استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

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

 های بهداشتینصب راهنمای شستشوی دست ها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس 

 های بهداشتیتهویه مناسب سرویس 

 زدایی شوند.صورت مجزا گندهای بهداشتی )حمام و توالت( بهسرویس 

  ها در هوا پخش نشوندبگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را.  

      شامل: دیوار و کف، در شترک  شیرآالت، نرده       سطوح دارای تماس م صندلی،  ستگیره درها، میز و  ها، د

خوان و خودپردازها، های کارتسددیم ، دسددتگاه  ها، نیمکت، تخت، کمد، کابینت، گوشددی تلفن و بی پله

شده و سپس گندزدایی   و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک  ها، کلید و پریزها، وسایل عمومی  پوشکف

 گردد. 

 ها و ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسددب  در ورودیکننده دسددتعفونینصددب ظروف حاوی مواد دددد

 هاخروجی

 بار.گندزدایی مستمر محیط داخلی پایانه و تجهیزات مرتبط حداقل روزی یک 
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 وص در پروازهای خارجی بعد از تخلیه بارگندزدایی محل انبار هواپیما به خص 

    گندزدایی بارهای رسددیده به خصددوص در پروازهای خارجی به صددورتی که کلیه سددطوح بارها به مواد

 گندزدا آغشته شود.

 دد.های بهداشتی اقدام گرکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در سرویستم لولهسنسبت به تعبیه سی 

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد.سرویسگردد شیر آب روشویی توصیه می 

  های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه پرسنل مسئول در    ها باید به شیوه بهداشتی در سطل   دفع پسماند

شتی )جمع آوری پسماند در کیسه     خصوص جمع  های آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهدا

 رز و نشت( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.پالستیکی محکم بدون د

 بینی شود.های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل 

 .هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و مرتبا گندزدایی شود 

 موقتصورت ها بهکنسردها و آب خوریآب یا بال استفاده نمودن حذف 

 هاسالنهای سربسته، اتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره استفاده از هواکش در محیط 

  سوخت سائط نقلیه در پمپ بنزین عملیات  صدیان      ها و جایگاهگیری و سط مت سوخت، باید فقط تو های 

 ها، صورت پذیرد. جایگاه

 فعال گردند ) در صورت وجود(های سیگار غیراتاقک 

  ساعت یکبار با مواد گندزدا با پایه الکل گندزدایی گردد.)بدون حضور افراد( 8و کودک هر اتاق مادر 

 .توجه به تهویه مناسب اتاق مادر و کودک الزامی است 

       در قسمت صندوق امانات الزم است کلیه وسایل کوچک) کفش، کیف دستی و نظایر آن( قبل از تحویل

 رند؛گرفتن در داخل کیسه های نایلونی قرار گی

 بهداشت آب

              میلی گرم در لیتر  0.8پایش روزانه غلظت کلر باقیمانده )میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده نیم و حداک ر

 در کل سیستم توزیع حف  گردد(.

  پایش ماهیانه کیفیت میکروبی آب آشددامیدنی برای اطمینان از عدم وجود آلودگی به کلیفرم گرماپای یا

 اشرشیاکلی.

 فاضالببهداشت 

  گردد دفع و تصفیه ایمن صورت به و باشد انسان با تماس از دور )ادرار و مدفوع( مواد دفعی. 

 شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در. 
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   تصفیه  استاندارد  تا حد و باشد  نشت  بدون و کشی  لوله سیستم   دارای باید فادالب  آوری جمع سیستم 

 .شود

 باشد متر1.5 زیرزمینی های آب سط  و چاه کف بین فاصله حداقل. 

 باشد متر 30 زیر مینی آب منابع با جاذب چاه افقی فاصله حداقل. 

 و تصفیه  برای  محل، از خارج به فادالب  زمان انتقال تا باید زیرزمینی،  آب سط   بودن باال صورت  در 

 نفوذ جمع آوری شود. قابل غیر ذخیره مخازن ایمن، فادالب در دفع

  ساندن  حداک ر به طریق از ها ویروس کردن غیرفعال جهت ستفاده  ماند زمان ر  ذخیره مخزن 2 از ا

 .می شود توصیه

  شود تخلیه منظم برنامه طبق و باشد نیاز پاسخگوی باید نگهدارنده مخازن و توالت های چاه. 

  شیدن  از جلوگیری برای  احتیاط با باید توالت چاه کردن تخلیه یا کردن تمیز قطرات، شدن  رها و پا

 .انجام شود ای ویژه

 صفیه  برای دالب  گندزدایی و ت سید  با نگهدارنده مخازن جاذب، های چاه م ل محل در فا ستیک،  ا  پرا

 .گردد استفاده کلر اکسید دی و کواترنر آمونیوم آهک، ترکیبات

 صفیه  وجود عدم صورت  در صفیه  محل، از خارج ت ستفاده  با داخل در ت ست  انجام قابل آهک از ا  در . ا

صفیه    این ستفاده  شامل  صورت ت سمت  یک که صورتی  به ٪ 10 آهک دوغاب از ا  آهک دوغاب از ق

 شود. می زائد ادافه مواد قسمت 10 به درصد10

 دوباره تصفیه  یا و مجدد زنی کلر به نیازی دیگر شود،  می گندزدایی و تصفیه  پیش خاکستری  آب اگر 

 .نیست

 با  مواجهه در افراد گرفتن قرار از تا شددود محصددور محوطه دور باید چاه، درفادددالب  دفع صددورت در

 .شود جلوگیری سرریز صورت در فادالب

 

 نکات مهم

  ها باز گذاشدته شدوند و جهت   ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سدالن

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

  ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء هر     برای شستشوی مرتب دست    امکانات الزم

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید فراهم    2شیفت حداقل  

 شود.
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 امکان آلودگی وجود دارد استفاده نمایید.  هایی کهاز تِی مخصوص فقط برای گندزدایی مکان 

  های بهداشتی باید مجزا باشدها و وسائل نظافت و گندزدایی سرویسسطل، دستمال. 

  را ماسددک آسددیب نبیند و درصددورت صدددمه آن در طول مدت نظافت مراقب باشددید لباس، دسددتکش و

 تعویض نمایید. 

  چ حرکت صددورت مارپیمقابل به پایان برسددانید )تِی را به نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه

 دهید(.

 "سالن که برای نظافت کف اتاق "هاییتِی ستفاده می ها و  دافی   "سَر "شود باید دارای چند  ها و غیره ا ا

 باشند.

  ها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در آب داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

 آید عملگرفتگی بهدر هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق. 

 دار و مواد ناسددازگار و با گندزدا روی سددطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشددیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

 ( و ... وب سایت ها ،آموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی 

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

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

 )موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.( رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 رهای آموزشینصب پوست 

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان 

 در فضای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیled جهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 
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)نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 ... در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 با نحوه انتقال بیماری آشنایی 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

  خانهتوصیه ماندن در 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 به مودوعات مندرج در این راهنما( سایر  )با توجه 

 نمونه فعالیت های آموزشی

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

 ا بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم نصب پوستر مرتبط ب 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی اری هایبیم انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  
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  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

 190  شماره تلفن نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 کار: فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به 1پیوست 

 

حال تحصیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را در  -1

احساس خستگی و دعف     □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-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مستقیممراقبت  -

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

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

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 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

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .سطل زباله در دار بیندازیددر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سط  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 صحی  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 

 

 رسپیراتورماسک یا  .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ید عوض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شددستکش -

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  شددیفتپایان  غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شدددن از محل کار/   یا

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید بعد 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.ددعفونی

            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(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

         مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 دست استفاده کنید. کنندهونیو از یک ددعف
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 .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 برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ددعفونی   هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د   هایتاناگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

 مس کنید.ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لروپوش 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 اگر در ست        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.ددعفونی

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ددعفونی   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 شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 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  میهمانطور که لباس را در

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

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و دد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

به  یال   ) پل دوز،    عنوان م ال درپوش السدددتیکی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )م ل اسددتتوسددکو  و   

 شود.تیالتورها( استفاده میون

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

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

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

های پالستیکخوردگی الستیک و شدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 سرد یا معمولی تهیه گردد.  گندزداها باید با آب .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

ه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزان  

 فراهم شود.

69



 
 معاونت بهداشت           

 های مسافربری )هواپیما، قطار و اتوبوس(در پایانه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

23 

 

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

کارکنان مراقب بهداشددتی  دیدگیگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

بند دددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد. و

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال گازهای سدددمی در هنگام رناک شدددود. بهشدددیمیایی خط 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

کننده برای تفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسددد 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

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

 گردد. مشورت

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

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

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

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

سفید اثربخشی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهآن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

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

ستفاده را بعد ا  های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24ز شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

 تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (ppmمعادل درصدددد  5 های سدددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سددددیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000
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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

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

سدددیم، از دو برابر بیشددتر از  هیپوکلریت  درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهم ال

 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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شدددود )برای تِیوصدددیه می دقیقه ت  30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: 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 دسترسگندزدایی در  غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

آب  ثانیه با    20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

  وک حتما از ماسدددک بیمار و مشدددکافراد

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت 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؛

                                                                      
 

 عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل    اگر

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 

  خود آموزش دهید؛ اطرافیانبه 
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1399فروردین  -نسخه دوم  

 109/306  کد

 

)کرونا ویروس(                                          19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

الزامات سالمت محیط و کار در پایانه های گذاری اجتماعی و فاصله

 باری(–)مسافری مرزی
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 مقدمه

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

ز طور عمده ابههای تنفسی  عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

سددرفه یا متری از طریق  2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره در  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

به دست شده و نظایر آن. بنابراین   شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست       عمومی و مشترک استفاده می  

 آب و صابون شستشو گردد. حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 دامنه کاربرد 

 پایانه های مرزی 

بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشددگیری و کنترل 

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 فاصله گذاری اجتماعی  

های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که    یکی از راه

صنایع و واحدها      شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19ی تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید ب ه

کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی 

اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت    عالوه بر رعایت

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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  یدئو کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسددتفاده حداکیری از تلفن، شددبکه های اجتماعی و و

 جلسات؛ کنفرانس برای برگزاری

  متر( رعایت گردد؛  1)حداقل فاصله  متر 2تا  1حداقل زمان ممکن و فاصله مواجهه افراد در 

 افراد با یکدیگر مانند دست دادن؛ اجتناب از تماس 

 در پایانه  پرسنل  اجتناب از تجمع 

 تمامی قسمت ها؛در مسافران  اجتناب از تجمع 

 ثانیه با آب و صابون 20ها به صورت مکرر به مدت حداقل  شستشوی دست. 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتالزم اسددت براسدداس طرح فاصددله 

 پذیرد:

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

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

صورت تصادفی و روزانه، تا پایان  شاغلین را به پایانه نماینده کارفرما یا مدیربررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

سدددایر عالئم تنفسدددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و  همه

سامانه     ساس ارزیابی  شت، فرد از ورود به محل کار   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبرا خانگی وجود دا

صددورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به  خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این یا تحصددیل

 جلوگیری نماید.محل کار 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشددک معتمد، به گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارده

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

77



 
 معاونت بهداشت           

 در پایانه های مرزی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-مبارزه با کوویدراهنمای گام دوم 

4 

 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

 صورت امکان، فعالیت های شغلی این افراد تا پایان همه گیری، به صورت دورکاری صورت پذیرد. در -1

در صددورت عدم امکان دورکاری، شددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -2

یطی حتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به م

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. مدیران پایانه -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

رمان و نقاهت،    با الزم اسدددت پس از طی دوران د  19-تمامی شددداغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید      

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

 ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی      

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

شتی  به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری  و      صیه و راهکار اقدامات بهدا هدف از تهیه این راهنما ارائه تو

باشددد. این راهنما اطالعات بهداشددتی جهت کاهش  های مرزی میجلوگیری و کنترل  کرونا ویروس در پایانه

 ها فعالیت وان، پرسدددنل، نیروهای خدماتی و افرادی که در این مکان  امکان انتقال بیماری  برای کلیه کارمند      

 دهد.رفت و آمد دارند، ارائه می

راهکارها: تهویه مناسدددب و مطلوب، جداسدددازی فضدددا یا رعایت فاصدددله حداقل یک متر از افراد بیمار یا 

 مشکوک، گندزدایی سطوح و اشیاء
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 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 سی    ا ست دادن و رو بو سایر مراجعه کنندگان به ویژه افراد ورودی به    ز د سافران و  کردن با یکدیگر  و م

 داخل پرهیز کنید.

     ستفاده از مواد ددعفونی     شستن مرتب دست کننده بر پایه  ها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا ا

شیاء و هم        سطوح و ا ست زدن به  شم و بعد از د ست زدن به دهان بینی و چ چنین بعد از الکل قبل از د

 دستشویی و قبل از دست زدن به غذا دروری می باشد.

  های عمومی پایانه از جمله سدددالن تهیه بلیط، ترانزیت و نظایر آن و همچنین           از خوردن غذا در محیط

 صورت کامال پخته استفاده کنید.خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد غذایی به 

   صورت ستفاده کنید و در         در  صحی  ا سک با نحوه  ستراحت کرده و از ما سرماخوردگی ا شاهده عالیم  م

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه شود.

                افراد بیمار، تا زمان رسدددیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در یک مکان جدا از

 سایرین نگه داشته شوند.

 دستکش استفاده نمایند. در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و نیروهای خدماتی 

 .ناخن ها به طور مرتب کوتاه نگه داشته شود 

 از سیستم تشخیص چهره استفاده شود. "برای ثبت حضور و غیاب ترجیحا 

 صفحه کلید      برای تماس با دکمه سور، لب تاب، تبلت،  سان شی تلفن، موبایل رایانههای آ ستگ  ، گو یره و د

 در و نظایر آن از دستکش و یا  از دستمال کاغذی استفاده شود.

   که دستمال وجود نداشت از قسمت    عطسه یا سرفه کردن )در صورتی    استفاده از دستمال کاغذی هنگام

 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید( دروری می باشد.

   هر یک از کارکنان از  "و سددایر وسددایل )ترجیحااز دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن میز و صددندلی

 دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف( استفاده نشود.

       شاغلین ملبس به لباس کار به ویژه در انبار داری و حمل و نقل کاال شخصی برای  ستفاده از لباس کار  ا

 مورد توجه قرار گیرد.

  سک و            شاغلینی که م ستفاده از ما شند ا سالمند و یا معلول و نیازمند می با سافران  سئول جابجایی م

 دستکش نبایستی فراموش شود.

    شاغلینی که در جابجایی مسافر و بار دخالت دارند از گرفتن هرگونه وجه و یا کاال به دلیل احتمال آلوده

 بودن به ویروس کرونا خود داری نمایند.

79



 
 معاونت بهداشت           

 در پایانه های مرزی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-مبارزه با کوویدراهنمای گام دوم 

6 

 

  سایل جابجایی و انتقال مسافر و یا بار استفاده می کنند ارز تماس مستقیم دست       کلیه شاغلینی که از و

 با بار، مسافر و یا وسیله حمل جابجایی خود داری نمایند.

      کلیه شاغلین هر قسمت فقط در قسمت های خود مشغول انجام وظیفه بوده و از تردد بی مورد در زمان

 کاری خود داری نمایند.

  ستعمال دخانیات ستعد نمودن افراد در ابتال به        از ا ستم ایمنی بدن و م سی ضعیف  به دلیل تاثیر آن بر ت

 .استعمال دخانیات خود داری نمایند ویژه در فضاهای عمومی از ویروس خود داری نمایند. به

        بین کارکنانی که با مراجعه کنندگان و مسافران سر و کار دارند از موانع شیشه ای استفاده شود و جهت

 برقراری ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.

   جهت کاسددتن از تماس مسددتقیم دسددت ها با در و دسددتگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید )در

 دد.صورت امکان( یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند در ها استفاده نگر

 

 )در صورت وجود بوفه یا هرگونه محل سرو غذا(بهداشت مواد غذایی  .2

 .کلیه مراکز تهیه، توزیع و طبخ موادغذایی و اماکن عمومی از دستورالعمل ابالغی مرتبط تبعیت نمایند 

 های یکبار مصرف انجام گیرد. بندیسرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 

 ل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند.مواد غذایی سلف سرویس  های پایانه ها قب 

         در صورت سرو غذا در رستوران ها و بوفه های پایانه استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب دروری می

 باشد

 باشد.عرده مواد غذایی روباز در تمامی پایانه ها ی فعال ممنوع می 

   زمینی و  ی آماده نظیر ساندویج، سیب  از عرده مواد غذایی آماده به مصرف و خطرناک ازجمله انواع غذا

 تخم مرغ آب پز و نظایر آن در داخل و حاشیه و اطراف پایانه جلوگیری شود.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  دهی کلیه ظروف طبخ و های سرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از هر سرویس   ها و محلآشپزخانه

 نمایند.غذایی را شستشو و گندزدایی سازی موادآماده

     ستفاده می صرف برای میز غذاخوری ا ستفاده تعویض   چنانچه از پوشش یکبار م شود باید پس از هر بار ا

 گردد.
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    ها و نظایر آن )درصورت وجود(  بعد از هر بار استفاده دروری می    شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو، پرده

 باشد.

 درورت        در نمازخانه شخصی  سجاده  ستفاده از مهر و  سجاده، چادر و عبا و  ها ا کامل دارد و کلیه مهر و 

 حوله مشترک جمع آوری گردد.

    سالن صورت وجود  شیفت کاری گندزدایی      در  سایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان  شی، و های ورز

 شوند.

 طور مستمر گندزدایی شوند. در صورت وجود وسایل ورزشی و وسایل بازی کودکان، به 

  حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی دروری است.در صورت وجود رختکن و 

 .کلیه دستگاه های آب سرد کن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمع آوری و یا استفاده نگردند 

 باز باشددد. و ودددعیت تهویه  که برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمهطوری ودددعیت تهویه مناسددب باشددد به

 صورت گردش داخل نباشد. به

 سالن اتاقدر "ترجیحا سطل      های اداری،  سته از  سرب ضاهای  سه  ها و ف های زباله دردار پدالی همراه با کی

 زباله استفاده شود. 

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

          سطوح بار در شاغلین و یا  سافران و یا  سافر که با دست م سط حمل و جابجایی بار و م کلیه تجهیزات وا

 بعد از هر سرویس یا حداقل در پایان شیفت کاری تمیز و گندزدایی گردند. ارتباط می باشند

        سط تیم خدماتی پایانه با نظارت شور آلوده به کرونا تو سافران به ویژه ورودی از ک ساک، چمدان م کلیه 

 تیم بهداشتی مستقر در پایانه گندزدایی گردند.

   چک می باشند بعد از تخلیه از وسایل نقلیه   کلیه محموله های باری که بصورت بسته های بزرگ و یا کو

احل سپس مر  ،به ویژه حمل شده از کشورهای آلوده به کرونا بایستی با تجهیزات مناسب گندزدایی شود     

 انبارداری صورت پذیرد.

  گندزدایی روزانه صندلی و نیمکت های داخل سالن انتظار 

  گندزدایی دستگاه مخصوص  جهت چسباندن برچسب ها 

 

 هاها، دستگاهساختمان، سازه بهداشت .4

   ها در تمام اوقات به ویژه در روز جهت برقرار های سدالن اسدتفاده از هواکش و باز گذاشدتن درها و پنجره

 کردن هوای مطبوع دروری می باشد.
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 در بعضددی از اتوبوس های بین شددهری را  "های بهداشددتی )حمام و توالت( در پایانه و و بعضدداسددرویس

 زدایی گردد.ندصورت مجزا گبه

 ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب.  

             شیرآالت، نرده صندلی،  ستگیره درها، میز و  شامل: دیوار و کف، درها، د شترک  سطوح دارای تماس م

کف  ،عابر بانکن و خواهای کارتها، نیمکت، تخت، کمد، کابینت، گوشددی تلفن و بیسددیم ، دسددتگاه پله

ها، کلید و پریزها، تلمبه گاز، گازوئیل و بنزین وسایل عمومی و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک     پوش

 شده و سپس گندزدایی گردد. 

 ها و ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسددب  در ورودیکننده دسددتعفونی نصددب ظروف حاوی مواد دددد

 ها خروجی

  محیط داخلی پایانه  و تجهیزات مرتبط حداقل روزی یک بار.گندزدایی مستمر 

   سی سبت به تعبیه  صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت    تم لولهس ن ش  ها و سرویس کشی  تی های بهدا

 اقدام گردد.

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد. گردد شیر آب روشویی سرویستوصیه می 

  های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه پرسنل مسئول در    باید به شیوه بهداشتی در سطل    هادفع پسماند

شتی )جمع آوری پسماند در کیسه     خصوص جمع  های آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهدا

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

 بینی شود.مازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشهای تجمع نظیر ندر محل 

 .هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و مرتبا گندزدایی شود 

  ها دروری می سالن های سربسته، اتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره     استفاده از هواکش در محیط 

 باشد.

  های سوخت مستقر در پایانه ها، باید فقط   ها و جایگاهبنزین گیری وسائط نقلیه در پمپ عملیات سوخت

 ها، صورت پذیرد. توسط متصدیان جایگاه

 )اتاقک های سیگار غیر فعال گردند.) در صورت وجود 

 نکات مهم

     ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء هر     امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

ک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید فراهم  ماس  2شیفت حداقل  

 شود.
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   ماسک آسیب نبیند و درصورت صدمه آنرا تعویض      در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . نمایید

  پیچ حرکت صددورت مار)تِی را به مقابل به پایان برسددانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن

 دهید(.

  ستفاده از پارچه سپس در محلول آب         پس از ا شود و  شسته  ست در آب داغ  ستمال نظافت ، میبای ها، د

 شده و برای استفاده آماده گردد.ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت ژاول به

 عمل آید.ههای الزم در ارتباط با برق گرفتگی بدر هنگام گندزدایی احتیاط 

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

  ( وب سایت ها ،شبکه های مجازی جملهآموزش به صورت مجازی ) از  

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

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

 

  های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه 

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان 

 در فضای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

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

 

  :موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 ل بیماریآشنایی با نحوه انتقا 
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 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

  بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش های 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 

 نمونه فعالیت های آموزشی

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

 وصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم نصب پوستر مرتبط با بیماری و ت 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 یتنفس بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

  بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازیبارگذاری پیام های 

 190  شماره تلفن نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 ها پیوست 

 به کار اظهاری فرد جهت بازگشت : فرم خود1پیوست 

 

 اینجانب .................................. دارای کد ملی به شدددماره............................ شددداغل )واحد کاری/ سدددازمان ...(     

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و دعف     □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-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ از افراد خانواده فردی مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (همکار بودن ) ضای ب شترک  ر ف تماس ) م

 □( 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهپاسددخ کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                تاریخ               نام و نام خانوادگی                       
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 هادست شویشست روش درست: 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
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 یا رسپیراتور ماسک .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 وض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عدستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی     روش 

قبل از خارج شدددن از محل کار/پایان شددیفت کاری،    غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی
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            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.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

   ستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز        انگشتان دست بدون د

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

 .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 برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از   های خود را بالن ما صله ب یک  فا

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی
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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. دردار ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (4

      الفاصله دستان خود را با ددعفونی   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 شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 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  میهمانطور که لباس را در

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

صله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (5 شویید یا از یک دد  2بالفا کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )میل اسددتتوسددکو  و   

 شود.نتیالتورها( استفاده میو

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

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

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

های کیخوردگی الستیک و پالستشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 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

شددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددت 

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

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

 شود.میاما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال 

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش ور تجزیه میکند و تحت تاثیر گرما و نتنف

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی عث آسددیبگندزدا کاهش دهد و با

 گردد.

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

 دروری است:

بند دددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و 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

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 ایهتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان میال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

کننده برای د و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایی

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

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

 مشورت گردد.

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

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

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

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

ستفاده را بعد از  شده ب های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24ال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 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 

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم 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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 5/2های حاوی ندهسددازی سددفیدکن ، برای آمادهمیال

 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

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،  شدددود )برای تِیدقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: 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 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصدددد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20مچ به مدت حداقل     را تا باالی   

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت 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 سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  مصددرف میوه و با خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 مقدمه

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

طور های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهاین ویروس هنوز به

 اساسگردند. براشیاء آلوده منتقل می عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس دانسته

 و مرگ گردد. درصد الریه، نارسایی کلیهبه ذاتتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمی

 است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ ناشی از این بیماری هنوز به

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

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

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

طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله ها، میز و صندلی، شیرآالت، نردهدستگیره درب

ده و نظایر آن. شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شعمومی و مشترک استفاده می

آب و صابون شستشو  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 گردد. 

 

 دامنه کاربرد

مسافران مدیران، کارکنان و برای  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

بط با های مرتها، مقررات، دستورالعملنامهیینبوده و سایر قوانین، آ قطارهای درون شهری و برون شهری

 است.ای به قوت خود باقیبهداشت محیط و بهداشت حرفه

 

 اجتماعی  گذاریفاصله

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

هستند و محل 19عرض بیماری کووید مای تولیدی و خدماتی دریع و واحدهکه بسیاری از شاغلین صنا

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی شده که میی از اماکن تجمع محسوبهای کسب و کار یک

گذاری طریق فاصله ای ازاست مقررات ویژهخورداراست الزمحفظ سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی بر

اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت اجتماعی عالوه بر رعایت 

 نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:صادی و صنایع درفعالیت اقت
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   کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استتتفاده حداکیری از تلفن، شتتبکه های اجتماعی و

 سات؛یدئو کنفرانس برای برگزاری جلو

  و مسافران؛ قطارمناسب در داخل کابین استفاده از سیستم تهویه 

  متر( رعایت  1)حداقل فاصله   متر 2تا  1افراد به میزان حداقل زمان ممکن و فاصله  مواجهه در

 گردد؛ 

   محدودیت ظرفیت حمل مستتافر توستتط قطارهای مستتافربری به منظور اعمال فاصتتله گذاری

 ؛)استفاده از نصف ظرفیت قطار توصیه می شود( فرانمناسب حداقل یک متر بین مسا

      صله سافران در حین ورود به قطار و کنترل بلیط )رعایت حداقل فا صله گذاری بین م رعایت فا

 یک متر(؛

 پرسنل قطار؛ اجتناب از تجمع 

 اجتناب از تجمع مسافران در تمامی قسمت ها؛ 

 های ارتباط مأموران با مستتتافران تا حد ممکن و الزم کوچک شتتتود و تمهیدات الزم به دریچه

 منظور کاهش این ارتباط انجام شود. 

  رد و بدل پول بین مأموران فروش بلیت باید حتی االمکان حذف شتتتود و بلیت کاغذی صتتتادر

 شده توسط خود مسافر از دستگاه برداشته شود.

       قدی و پرداخت غی ر الکترونیکی در ایستتتتگاه های مترو و قطار و داخل قطار       دریافت وجه ن

 ها و خودپردازها صورت گیرد؛ صورت آنالین یا با استفاده از اپها بهممنوع است و پرداخت

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم  به محل کار/ تحصیلموظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

 HSE ای/ کارشناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت حرفهن: بررسی روزانه عالئم شاغلی -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همهصنعت شاغلین را به

 نیاز salamat.gov.irعالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

خودداری و کارفرما/ مدیر را  خانگی وجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تحصیل قرنطینه به

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.مطلع نماید. در غیر این
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-کووید بیماری به ابتال درمعرض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشتتتک معتمد، به گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :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  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

صتتورت دورکاری صتتورت گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شتتیلی صتتورت امکان، فعالیتدر -1

 پذیرد.

فراهم گردد که  ایگونه رایط محیط کار برای این افراد به  صتتتورت عدم امکان دورکاری، شتتت   در -2

شیل موقت در محیط کاری و یا تیییر محل        شد. تیییر  شته با سایر افراد را دا حداقل تماس با 

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمر به محیطی با شرایط تهویه مناسبکا

 نمایند.کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می -3

 19-در شاغلین با سابقه کووید بازتوانی .3

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

 "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی  ابالغی

 گیرد.قرار پزشکی
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  سالمت محیط و کار اقدامات کنترلی

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 ثانیه با آب و صابون؛ 20دت حداقل شستشوی دستها به صورت مکرر به م 

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و روبوسی کردن دست دادن از 

  متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد؛ 2تا  1فاصله 

      کنترل دمای بدن و سایر عالیم در مسافران قطارهای برون شهری در بدو ورود الزامی است و از

 سفر افراد دارای عالئم و مشکوک ممانعت گردد؛

          ال به مراکز درمانی، حتی   درصتتتورت مواجهه با افراد بیمار، تا زمان رستتتیدن آمبوالنس یا انتق

 االمکان در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

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

              ستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک)ماسک جراحی( و دستکش توسط پرسنل ا

 ؛ی و سایر افراد شاغل الزامی استشاغل در ایستگاه، پرسنل مهماندار

 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندرکاران مواد غذایی و مهمانداران قطار الزامی است؛ 

 صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی باید به مراکز درمانی مراجعه نمایند؛پرسنل در 

        شخیص ستم ت سی سنل، ترجیحا از  ضور و غیاب پر شود     برای ثبت ح ستفاده  صورت  چهره ا )در

 ؛وجود(

  شهری، از دستمال کاغذی استفاده    های مترو و قطارهای شهری  و برون برای تماس با دستگیره

 گردد؛

   ستفاده ستمال  ا سرفه کردن    هنگامکاغذی از د سه یا  ست  عط صورتی  الزامی ا ستمال  )در که د

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

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

  تا حد       از خوردن غذا در محیط ماده  های آ امکان اجتناب    های عمومی و همچنین خوردن غذا

 صورت کامال پخته استفاده شود؛غذایی بهکرده و از مواد

      شهری و برون ستفاده در مترو و قطارهای  سایل نظافت مورد ا ستفاده    و شهری  پس از هر بار ا

 یی شود؛گندزدا

 راهبران  قطار و کارمندان از ماسک و دستکش استفاده نمایند؛ 

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد )درصورت وجود(؛در نمازخانه 
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 شهری  خود داری از استعمال دخانیات در قطارهای شهری و برون 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )بهداشت مواد .2

       سته شامیدنی ترجیحا در ب شکر و آب آ سماق، قند،  صرف انجام  بندینمک، فلفل،  های یکبار م

 گیرد؛

 صورت بسته بندی انجام شود و    ه شهری برابر با ضوابط بهداشتی و ب   توزیع غذا در قطارهای بین

 متصدیان توزیع غذا دارای وسایل حفاظت فردی ) ماسک و دستکش( باشند؛

 باشد؛های مترو و قطار ممنوع میگونه مواد غذایی در داخل واگنفروش هر 

 باشد؛های مترو و راه آهن ممنوع میفروش مواد غذایی روباز در ایستگاه 

 .از فعالیت دستفروشان دوره گرد در مترو و قطار جلوگیری گردد 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  ؛شهریدر قطارهای برونالزام استفاده از ظروف یکبار مصرف برای توزیع غذا  

 ؛شهری حتما وضعیت سیستم تهویه مناسب باشددر مترو و قطارهای شهری و برون 

  روکش صتتندلی ها پرده ها و موکت داخل قطار باید بطور مستتتمر گندزدایی گردد)در پایان هر

 سفر(.

 سطوح زیر ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:

 نشیمن صندلی                                                                                                       -

 های صندلیدسته -

 پشتی صندلی ) قسمت پالستیکی یا فلزی(                                 -

 ها  چراغ -

 هادیواره و پنجره -

 ویدئو مانیتورها   -

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.                                                 -

 درصورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نمایید.              -

های مورد استفاده  شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن آن و دور ریختن کلیه دستمال        -

 در کیسه زباله    

 ها در کیسه زبالهشدور ریختن دستک -

صله دست   - شویید یا ماده ضدعفونی    بعد از اتمام کار بالفا پایه  کننده برها را با آب و صابون ب

 الکل تمیز کنید.
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 ساختمانبهداشت  .4

    ستم شد    مطبوع تهویه سی شن با شد  فعال دمایی در و به طور مداوم رو سایش حرارتی   که با آ

 شود؛ اضافه واگن هوای به تازه هوای همیشه و مسافران فراهم شود

 دکمه  هامکشی واگن  هایفن(sa2 همزمان )ستم   با داخل واگن شاره  مورد تهویه سی  قبل بند ا

 نمایند؛ تخلیه بیرون به را واگن هوای دائم و باشند فعال

 رد میبت فشار تا باشند باز باید هاواگن احتمالی منافذ سایر یا و بدنه در موجود هایدریچه همه 

 ؛نشود ایجاد هاواگن

  یک  تا  بندی زمان  برنامه   لحاظ  بدون  و دائما   تونلی میان  های هواکش و ایستتتتگاه  هواستتتازهای 

 ؛باشند روشن ظرفیت تمام با برداری از متروبهره از بعد ساعت

 ستگاه  کلیه ستگاه  داخل خودپرداز های د ضدعفونی کننده    هاای صورت مرتب با  های با پایه به 

 الکل گندزدایی شوند؛

   .فروش کاغذی بلیت باید ممنوع شود و اقدامات جایگزین برای فروش بلیت در نظر گرفته شود 

 به صورت مرتب گندزدایی شوند؛ اعتباری شارژ و کاغذی بلیط خودکار فروش هایدستگاه 

   به صورت زمین  ها، دیوارها و کفصندلی  ها،گیت ها،برقی پله از اعم هافضا و تجهیزات ایستگاه 

 مناسب گندزدایی شوند؛ های محلول با مستمر

 توسط  خط( انتهای و ابتدا در راه نیم هر از )در صورت امکان بعد  قطار داخل دستگاه های  کلیه 

 تعویض زمان و موقعیت در باید کار این شتتوند. گندزدایی مناستتب فردی حفاظت لوازم با فردی

 شود؛ خودداری همزمان مسافرگیری و تخلیه از و پذیرد صورت قطارها خط

 ها استفاده شود؛دار در ایستگاه های زباله درحتی االمکان از سطل 

  های الزم )از جمله لزوم داشتن ماسک و دستکش برای    به همراه رعایت احتیاط زباله هایکیسه

 شود؛ خودداری زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض کارگر خدماتی( مرتب

 سافری  سالن  با قطار انتهای و ابتداراهبری  کابین مشترک  منافذ کلیه ائل، ح در دریچه از اعم م

 مسافری  سالن  از کامال  هوایی نظر از کابین و شود  مسدود  مناسب  روش با منافذ سایر  و در زیر

 ؛شود ایزوله

 و املک هر سفر در کابین و گوشی تلفن داخل تجهیزات، پنل کابین، دستگیره و در کابین، خود 

 ؛شود گندزدایی( مواد گندزدا با پایه الکل) گندزدای مناسب مواد با راهبر تعویض حین در

 ا با فیلتر هپا قرار داده شود؛در صورت امکان در هر کابین یک دستگاه تصفیه هو 
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 شود. همچنین  یک بار مصرف توزیع  دستکش  سفرهایش  تعداد به شیفت  هر در راهبر برای هر 

به ازای حداکیر هر دو ساعت استفاده داده شود. مواد ضدعفونی کننده  ماسک شیفت یک هر در

سک         ست که ما شود. الزم به ذکر ا شته  ست در اختیار راهبران گذا ستفاده نباید  د ها در حین ا

بیش از حد مرطوب شوند و پس از مرطوب شدن باید تعویض شوند. همچنین در افراد مشکوک    

 پاپ دار ممنوع است؛ده از ماسک سوو دارای عالئم، استفا

 سی  از کار لباس شیده  منزل تا که لبا شوی     امکان و شود  تفکیک شود می پو  در لباس آن شست

 گردد؛ کار فراهم محل

 شترک  اماکن کلیه شتی،  سرویس  از اعم راهبران م س  هایاتاق غذاخوری، بهدا تراحت به طور ا

 مرتب گندزدایی شوند؛

 شترک  لوازم کلیه سکاچ  میل م شویی  ا شترک  ظروف و ظرف ظروف یک بار  شود و  آوریجمع م

 مصرف جایگزین شوند؛

  های  ستتترویس بمانند،   باز  ها  دستتتتگیره تماس  از جلوگیری جهت  عمومی و مشتتتترک درهای

 ؛شوند گندزدایی بیشتر دفعات به باید بهداشتی و وسایل موجود در آنها

 به منزل و نخوابند کار محل در ها االمکان شتتبحتی پایانه و ستتاعته دوازده راهبری پرستتنل 

 تهویه و شتتبانه خواب محل در بروند. در صتتورتی که امکان رفتن به منزل برای فرد فراهم نبود،

 ؛تصفیه هوا به طور مرتب انجام شود

 شت عمومی از     مأموران فروش بلیت و گیت ضمن حفظ رعایت بهدا سافران  های ورود و خروج م

ها و پرهیز از دستتت زدن به چشتتمان، بینی، یا دهان خود با جمله شتتستتتشتتوی مرتب دستتت 

صله ایمن              ستفاده نمایند و فا سک ا ستکش و ما ست از د سته، الزم ا ش ستهای ن متری را با  1د

 مسافران رعایت نمایند؛

    ستتایر موارد و احتیاطات الزم برای کلیه شتتاغلین در ستتایر راهنماهای مربوط به پیشتتگیری و

  محیط کار به تفصیل بیان شده است؛ کنترل کرونا ویروس در

    ها، دستگیره ها، شهری از جمله کف، در سطوح دارای تماس مشترک در قطارهای شهری و برون

شی تلفن و بی صندلی  شک     ، گو ستمال تمیز، خ سپس گندزدایی    سیم و نظایر آن با د شده و 

 گردد؛

  در ورودی  و خروجی ها با پایه نگهدارنده کننده دستتتت عفونینصتتتب ظروف حاوی مواد ضتتتد

 ها؛شهری و در واگنایستگاه ها و قطارهای شهری و برون

 شهری و اشیاء داخل آن حداقل روزی یک بار؛گندزدایی مستمر قطارهای شهری و برون 
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  سماند سه زباله مقاوم و غیرقابل        دفع پ شتی در کی شیوه بهدا ستمال باید به  ها ازجمله کاغذ، د

صورت پذیرد و جمع    شت  سه   آوری ن سماندهای فوق در کی ستیکی محکم بدون درز و  پ های پال

 نشت  در آخر هر شیفت  کاری انجام شود؛

 آوری و دفع شود؛طور جداگانه جمعهای بهداشتی بهپسماند سرویس 

 نفر مسافر قرار گیرند؛ 4گی باشند در هر کوپه قطار دو نفر مسافر و اگر بصورت خانواد 

  یت فاصله حداقل یک متر ضروری است؛رعادر صورتیکه قطار سالنی باشد 

  بطور مرتب و بکرات گندزدایی گردد؛دستشویی قطار 

 شد که فاصله مسافران یک متر باشد.در قطار های درون شهری ظرفیت واکن طوری با 

 نکات مهم

       شتتتهری باید خالی از افراد بوده و درها و     هنگام گندزدایی و نظافت قطارهای شتتتهری  و برون

شد. همچنین در محل        ها بپنجره سیستم تهویه نیز روشن با شوند و  شته  های مکنده هوا، از گذا

فیلتر هپا قرار داده شتتتود و برابر با دستتتتورالعمل آن نستتتبت به تعویض آن با تجهیزات کامل   

 حفاظت فردی اقدام گردد. 

      ستفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت     امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست  ها و ا

ماستتک( و شتتستتتشتتو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرستتنل  2)به ازاء هر شتتیفت حداقل 

 مسئول نظافت باید فراهم شود.

   ماسک آسیب نبیند و درصورت صدمه آنرا  در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . تعویض نمایید

  صتتورت مارپی  )تِی را به ن برستتانیدمقابل به پایا غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن

 حرکت دهید(.

  ستفاده از پارچه سپس در            پس از ا شود و  سته  ش ست در آب داغ  ستمال نظافت ، میبای ها، د

شتتده و برای ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشتتکدقیقه غوطه 30مدت محلول آب ژاول به

 استفاده آماده گردد.

 عمل آید.زم در ارتباط با برق گرفتگی بههای الدر هنگام گندزدایی احتیاط 

 دار و مواد ناسازگار گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 و با احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.
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 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

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

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

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 های اطالع رسانیبنر نصب استند و 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

ه مانند بنر، پوستر و ... )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میدر بخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 این ویروس آشنایی با عالیم ابتال به 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیاکردن وسگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 
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 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشینمونه فعالیت

  کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریهب برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار  ویروس

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های سرویسها در محل کار خصوصا نر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دستنصب پوستر یا ب

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیننیاز محلول ضدعفوآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 

 های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج آموزش توصیه 

 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه ربالنصب بنر ثبت نام و غsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 لفن  شماره ت درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر  190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

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

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شیلی

 

 ام:اخیر عالئم زیر را نداشتهسه روز در  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:اشتهرا ندهفته اخیر 

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

 مشتتترک ر فضتتای بستتتهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (همکار بودن )شتتامل تماس شتتیلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش 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، می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میمراتب را به کارفرما/ نماینده معرفی

ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت پاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و  salamat.gov.irسامانه 

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بهام و هرگونه عواقب ناشی نموده

 

 امضا                             نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 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 بشوئیدم  -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 را با همان دستمال ببندید شیر آب -9

 دار بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  شگیری در عفونت    ش ا سطح پی سته به  ستاندار ده ب سی،  های ا ای و هوابرد قطرهد، تما

شیدن و درآوردن هر نوع از این        صحیح پو ست. روش  سیار متنوع ا سایل باید به افراد آموزش داده  ب و

 شود.

 روپوش .1

 
  تا انتهای م  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 انعطاف 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 م  بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که بپوشاندتا روی م  را کامل 

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 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  )

سایل حفاظت فردی روش  ست    های مختلفی برای درآوردن ایمن و بدون آلوده کردن لباس، پو

 کاری، پایان شیفت غشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شدن از محل کار/  یا

سایل حفاظت فردی در  سطل در تمام و شود. در بآورده و در  سک و    دار دور انداخته  صورت نیاز، از ما

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE دستکش جدید بعد 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   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.یک ضدعفونی

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

 دست خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

        م  دست ببرید و دستکش دوم را   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 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 

    شما در ست  صله        اگر د ست های خود را بالفا شد، د صورت آلوده  سپر  حین درآوردن عینک یا 

 دست استفاده کنید. کنندهونیبشویید و از یک ضدعف
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 .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 برای بازیافت مجدد قرار دهید. شده  ا

 غیر این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.در

 روپوش (3

 
 ستتتان خود را بشتتویید و از هنگام درآوردن روپوش آلوده شتتده استتت، فورا د هایتاناگر دستتت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

  ها هنگام رستتیدن به بندها با بدن شتتما باز کنید و مراقب باشتتید که آستتتینبندهای روپوش را

 تماس نداشته باشد.

 مس کنید.ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لروپوش 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 

 فاصله بشویید و از یک   های خود را بالن ماسک، دستان شما آلوده شد، دست     حین برداشت اگر در

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

               ابتدا بندهای پایین ماستتتک را باز کنید و ستتتپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی

 ماسک، آن را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

 الفاصتتله دستتتان خود را با اگر دستتتان شتتما هنگام درآوردن روپوش یا دستتتکش آلوده شتتد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

       ستکش ستان د شوند و فقط با د جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا 

 دار خارج روپوش را لمس کنید.

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

 سمت داخلی    آورید، بهمیهمانطور که لباس را در ستکش را نیز درآوردید. فقط ق طور همزمان د

دستتتکش و روپوش را با دستتت بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستتتکش را درون یک ظرف زباله   

 قراردهید.

عد  از درآوردن همه وستتتایل حفاظت فردی، دستتتت           (6 یا از یک      بالفاصتتتله ب ید  ها را بشتتتوی

 .فاده کنیداستدرصد  70ی لکننده الکعفونیضد
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناستتب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استتتفاده  نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

ها        یاز برای اثرگذاری گندزدا دقیقه رعایت     60تا   10زمان مورد ن

 گردد.

 گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. مواد 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نتتکتتات متتهتتم در خصتتتتوص  

موادگندزدا و ضتتدعفونی بر پایه 

 الکل دارای مجوز

 70ها موثر استتتت. اتیل الکل     الکل برای از بین بردن ویروس  .1

کل کلی از الطورکش با طیف گسترده است و بهدرصد یک میکروب

ایزوپروپیل بهتر استتت. الکل اغلب برای گندزدایی ستتطوح کوچک 

های دارویی مولتیپل دوز،   عنوان میال درپوش الستتتتیکی ویال  )به 

سکوپ و      ستتو سطوح خارجی تجهیزات )میل ا ترمومترها(و گاهی 

 شود.ورها( استفاده میونتیالت

دلیل قابلیت اشتتتتعال الکل استتتتفاده از آن برای گندزدایی به .2

ستتطوح کوچک محدود و در فضتتاهایی با تهویه مطلوب استتتفاده  

 گردد.می

ستفاده مکرر و طوالنی از الکل به  .3 ث تواند باععنوان گندزدا میا

نگ، تورم، ستتتخت    یک و  شتتتدن و ترکتیییر ر خوردگی الستتتت

 خاص شود. هایپالستیک

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

ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر است هواکش    درها و پنجره

 نیز روشن باشد.

منظور جلوگیری از خطر در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به  .5

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد یا معم .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استتتفاده شتتود )کارایی  محلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24حلول پس از گذشت م

ها و استتتفاده از امکانات الزم برای شتتستتتشتتوی مرتب دستتت .8

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

 خدماتی باید فراهم شود.

نتتکتتات متتهتتم در خصتتتتوص  

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در  .1

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیراست ا

سفیدکننده  .2 دقیقه زمان  60تا  10نگی )با های خاگندزداها و 

ست و برای      کم و به تماس(، با هزینه سترس ا سترده در د طور گ

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

سفیدکننده  .3 ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری   با این حال 

شوند کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسی را تحریک می

ین دهند. بنابر ابا سایر مواد شیمیایی واکنش نشان می راحتیو به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان       .4 ست از  ستفاده نادر ا

صیه   رقیق ضعیف شده )قوی سازی تو تواند اثرات آن را تر( میتر و 

 دیدگی کارکنان مراقب    برای گندزدا کاهش دهد و باعث آستتتیب      

 بهداشتی گردد.

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

 زیر ضروری است:

سک، پیش    - ستفاده از ما ستکش و عینک برای    ا ضد آب و د بند 

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناستتب مخلوط های ستتفیدکننده در محلمحلول -

 نموده و استفاده گردد.

ستتتفیدکننده با آب ستتترد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه         -

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

سفید از به - شوینده خانگی    ها بهکنندهکار بردن  سایر مواد  همراه 

کاهش      کارایی آن را  ناب گردد زیرا  عث      داده و میاجت با ند  توا

شود. به   واکنش شیمیایی خطرناک  سمی  عهای  نوان میال گازهای 

سفید  سیدی مانند   در هنگام مخلوط کردن  شوینده ا کننده با مواد 

ستفاده می موادی که برای تمیز ردد گشود، تولید می کردن توالت ا

صورت لزوم ابتدا تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درو این گاز می

کننده از مواد شتتوینده استتتفاده نمایید و قبل از استتتفاده از ستتفید

 برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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گردند و به ستتتطوح ها موجب خوردگی در فلزات میستتتفیدکننده

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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

 پزشک مشورت گردد.

نشتتتده وقتی در معرض نور خورشتتتید قرار   کننده رقیق ستتتفید  -

ر ها باید دکنندهنماید؛ بنابراین ستتفیدگیرد گاز ستتمی آزاد میمی

مکان خنک و دور از نور خورشتتید و دور از دستتترس کودکان قرار 

 داده شوند.

سدیم با گذشت زمان تجزیه می   - شود برای اطمینان  هیپوکلریت 

سفید    شده خریداری  هایی که اخیرا تولید دهکنناز اثربخشی آن از 

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

وزانه شده را رکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید -

 سازی قید شود  و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق 

بریزید.  ساعت دور  24شده بال استفاده را بعد از   های تهیهو محلول

گردد، بنابراین ها میکنندهشتتدن ستتفید فعالمواد آلی موجب غیر

ا شده و قبل از گندزدایی بابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز

 کننده عاری از مواد آلی گردد.ماده سفید

صتتورت شتتده را باید دور از نور خورشتتید و درکننده رقیقستتفید -

از دستتتترس کودکان نگهداری     امکان در ظروف تیره رنگ و دور  

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119



 
 معاونت بهداشت           

 در حمل و نقل ریلی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

23 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

سدیم  عمده محلولمحلول اولیه:  سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت  صد   5 های   (ppmمعادل در

  (  کلر قابل دسترس50000

قسمت   1شود استفاده از   میتوصیه  درصد   5از هیپوکلریت سدیم   1:100محلول شده:  محلول توصیه 

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

 .برای دستتتیابی  به غلظت مناستتب هیپوکلریت ستتدیم، نستتبت ستتفیدکننده به آب را تنظیم کنید  

برابر  هیپوکلریت ستتدیم، از دو درصتتد 5/2های حاوی ستتازی ستتفیدکننده، برای آمادهعنوان میالبه

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول    5برای سفیدکننده حاوی  سازی:  کلر قابل دسترس بعد از رقیق 

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

سفید محلول شام های  سدیم با مقادیر متف ل غلظتکننده  ند اوتی تهیه خواههای دیگر از هیپوکلریت 

  نظر حاصل گرددشد تا رقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

 ها، )برای تِیشتتود دقیقه توصتتیه می 30س زمان تماکردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استتتفراغ، ترشتتحات، خون یا دیگر نکته: ستتطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 گندزدا به آب سردنسبت  گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب  ثانیه    20را تا باالی م  به مدت حداقل       

و صتتتابون مایع بشتتتویید و درصتتتورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض 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 بیمار و مشتتتکافراد

 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؛

 ها در هوای ستترد و خشتتک انتقال ویروس

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؛ ه اطرافیانب 
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 قدمهم

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

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

ای هگردند. بر اساس دانستهطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می

ز نماید و تواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

ایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری الریه، نارسبه ذاتدر موارد شدیدتر ممکن است منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه  از انسان به ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

عطسه منتقل متری از طریق سرفه یا  2تا  1فاصله در  تواندویروس میاین ترشحات بینی و دهان می باشد. 

میز ، ها دستگیره درتجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و سطوح ها با محیطتماس دست، شود. راه دیگر انتقال

طور عمومی و مشترک استفاده هب کهاست وسایلی  ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده  پله، و صندلی، شیرآالت

پس از که بنابراین حائز اهمیت است . نظایر آن(  واسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده ) شودمی

 .شستشو گرددآب و صابون  بابا هر فرد یا اشیاء مشکوک دست  تماس

 

  دامنه کاربرد

 باربری و مسافری و قایق ها و اتوبوس  های دریایی و تاکسی های دریایی و لنگرگاهکشتی های 

)کرونا ویروس( بوده و سگگگایر قوانین، آیین نامه ها،      19-ین راهنما جهت پیشگگگگیری و کنترل کووید   ا

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

  گذاری اجتماعیفاصله

های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که    یکی از راه

صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید       شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19ب ه

کسگگب و کار یکی از اماکن تجمع محسگگوب شگگده که می تواند سگگبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی 

با سگگطا اضگگطرار و درجه اهمیت فعالیت عالوه بر رعایت اصگگول بهداشگگتی برای کاهش مواجهات متناسگگب  

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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 در صورت وجود )ترجیحا سیستم تشخیص چهره( پرسنل استفاده از سیستم ثبت حضور و غیاب : 

  در حداقل زمان ممکن متر( و  1متر )حداقل فاصله  2تا  1با حف  فاصله مواجهه افراد رعایت 

  های مسافربری به منظور اعمال فاصله گذاری مناسب حداقل  کشتیظرفیت حمل مسافر توسط کاهش

 یک متر بین مسافران

 و کنترل بلیط )رعایت حداقل فاصله یک  کشتیگذاری بین مسافران در حین ورود به  فاصلهعایت ر

 استفاده از روش های الکترونیک وحدف بلیط کاغذی (؛متر

  کشتیاجتناب از تجمع پرسنل 

 اجتناب از تجمع مسافران در تمامی قسمت ها  

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-یری کوویدگ غربالگری شاغلین در همه .1

صله      ساس طرح فا ست برا های زیر انجام  فعالیتگذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار،  الزم ا

 پذیرد:

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

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

گیری، از حیث  روزانه، تا پایان همهصورت تصادفی و  به مدیر کارکنان رابررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

salamat.gov.ir خانگی وجود داشت، فرد از ورود به محل کار خودداری و کارفرما را مطلع  قرنطینه به نیاز

 از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید. صورت کارفرما نماید. در غیر این

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشگگک معتمد، به گروه دو

ضه  ست:  شده  گرفته نظر در دارند، قرار دارعار شد از      ا شته با صورتیکه امکان دورکاری این افراد وجود دا در 

امکان دورکاری بهره مند شگگوند و برای مشگگاغلی که امکان دورکاری وجود ندارد با اسگگتفاده از مرخصگگی از   

 تسهیالتی احتمالی که کارفرما مهیا می نماید استفاده نمایند.

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 
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  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

در صگگورت عدم امکان دورکاری، شگگرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -1

یطی حتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به م

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. -2

 

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم اسگگت پس از طی دوران درمان و نقاهت،  19-احتمال ابتال به بیماری کوویدتمامی شگگاغلین با 

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

کی ی پزش ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیاب     

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  از دست دادن و روبوسی اجتناب نمایند.افراد 

 با ( و یا 2)پیوست شماره ثانیه با آب و صابون 20ها به صورت مکرر به مدت حداقل  شستشوی دست

 انجام پذیرد. بر پایه الکل استفاده از ضدعفونی کننده
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 های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و از از خوردن غذا در محیط

 .صورت کامال پخته استفاده کنید به  غذاییمواد

 استفاده نمایند.دستکش  نیروهای خدماتی در هنگام نظافت از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و 

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

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

 صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیا استفاده کنید و در در 

 شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛ صورت

  استفاده گردد. )در صورت وجود( های آسانسوربرای تماس با دکمهاز دستمال کاغذی 

 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی  عطسه یا سرفه کردن )در صورتی از دستمال کاغذی هنگام

 استفاده نمایند. آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 اران مواد غذایی الزامی استکداشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر. 

 جدا خودداری گردد. ها با چشم، بینی و دهانتماس دست از 

 ضروری است. در نمازخانهمهر و سجاده شخصی  استفاده از 

 ه نمودن افراد در ابتال بدلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد  استعمال دخانیات به از

 اجتناب گردد. ویروس

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )بهداشت مواد .2

 های یکبار  بندی سرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی )در صورت مصرف ( در بسته

ساخت بوده و کیفیت آن مطابق آب آشامیدنی بسته بندی شده باید دارای پروانه  مصرف انجام گیرد.

 باشد. 6694استاندارد ملی 

 متری افراد از یکدیگر انجام پذیرد. 1با رعایت فاصله حداقل های عمومی خوردن غذا در محیط 

 ظروف یکبار مصرف باشد. "مواد غذایی قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی و ترجیحا 

 ورت گرفته و متصدیان توزیع دارای وسایل حفاظت فردی توزیع مواد غذایی برابر با ضوابط بهداشتی ص

 از جمله ماسک و دستکش باشند.

  استفاده گردد. پروانه ساختاز ساالد و یا سبزیجات بسته بندی دارای مجوز 

  سایر دستورالعمل های مرتبط با بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی مرتبط صادره از وزارت بهداشت

 بایستی رعایت گردد.
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 .ترجیحا از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا استفاده گردد 

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

 گردد.

 .یخچال و فریزر های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود 

 ضروری است.بار استفاده  تو، )درصورت وجود( بعد از هرشستشو و گندزدایی ملحفه، پ 

 کلیه تجهیزات موجود در اتاق ها گندزدایی شود. تخت ها ، تشک ها و 

 انبارها، کانتینرها، اتاق محموله ها به صورت مستمر گندزدایی شوند 

 االمکان استفاده نشود(.طور مستمر گندزدایی شوند)حتی سالن غذاخوری، به درصورت وجود 

 االمکان استفاده نشود(.طور مستمر گندزدایی شوند )حتی درصورت وجود وسایل ورزشی، به 

 )تاسیسات خشکشویی در پایان هرشیفت گندزدایی شود.)در صورت وجود 

 شیفت گندزدایی شود.)درصورت وجود( وسایل موجود در اتاق معاینه پزشکی ، در هر 

 یل بهداشتی شخصی ضروری استدر صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسا. 

 آوری گردد.صورت موقت جمع ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از نمازخانه 

  آسیب نبیند و درصورت  آن ها ماسک لباس، دستکش و ندمراقب باشپرسنل در طول مدت نظافت

 . را تعویض نمایید صدمه آن

  صورت مارپیچ حرکت  )تِی را به سدمقابل به پایان بر نقطهغاز و در طرف یا آاز یک نقطه باید ظافت ن

 دهید(.

 ها، دستمال نظافت ، میبایست در آب داغ شسته شود و سپس در محلول آب پس از استفاده از پارچه

 شده و برای استفاده آماده گردد. ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت ژاول به

 

 کشتیبهداشت  .4

 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در ورودی و خروجی کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 اسکله ها و کشتی ها، راهروها، تعبیه گردد.

  گندزدایی سرویس های بهداشتی، راهروها و محل های عبور و مرور افراد بصورت مکرر و حداقل دو بار

 در روز انجام شود.
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 رویس های بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذی باشد.الزم است کلیه س 

 زدایی کنیدگند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 

 .استفاده از خشک کن های برقی برای خشک کردن دست ها در سرویس های بهداشتی ممنوع است 

 داشته باشند. های بهداشتی تهویه مناسبهای اقامت، سرویسالزم است محل 

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 های در دار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی ها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند

های آوری پسماند در کیسهآوری و دفع پسماند با رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعنسبت به جمع

 پالستیکی محکم بدون درز و نشت( اقدام نمایند.

 آوری و دفع شود.طور جداگانه جمعهای بهداشتی بهپسماند سرویس 

 بینی شود.های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل 

 صورت وجود( استخر شنا و جکوزی به طور مستمر گندزدایی شود)در 

 های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری گندزدایی در صورت وجود سالن

 شوند.

 های عمومی به صورت موقت ضروری است.کنسردها و آب خوریحذف آب 

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردداتاقک. 

  سیم و نظایر آن ، گوشی تلفن و بیها، صندلیدستگیرهها، دربدنه ،ها  از جمله کف،  کشتیسطوح  در

 .شده و سپس گندزدایی گرددبا دستمال تمیز، خشک

  گندزدایی گرددنرده ها، سکوها و پله های دسترسی به کشتی، مخازن، قسمت بار. 

  دها باز گذاشته شوند و سیستم تهویه نیز روشن باشها  درها و پنجرهکشتی هنگام گندزدایی و نظافت .

قرار داده شود و برابر با دستورالعمل آن نسبت به تعویض وا های مکنده هوا، فیلتر ههمچنین در محل

 آن با تجهیزات کامل حفاظت فردی اقدام گردد. 

 ساعت  24باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت  ی کلرههای گندزدامحلول

 کاهش می یابد(.

 داخل اتوبوس دریایی، قایق ها )نشیمن لنج ،لنگرگاه شتی ها و اشیا داخل آن،ک گندزدایی مستمر ،

داقل حهای صندلی، پشتی صندلی ) قسمت پالستیکی یا فلزی (صندلی،  دسته های پارو ها و دسته

 روزی یک بار انجام پذیرد.

 عمل آید.های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بهدر هنگام گندزدایی احتیاط 
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 مهم نکات

 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید  2هر شیفت حداقل 

 فراهم شود.

  شود. تخصیص داده19-بیماران مبتال به کوویدمکانی جهت ایزوله کردن 

  نظر گرفته شود. در19-ابتال به کوویدمکانی جهت قرنطینه کردن افراد مشکوک 

 

 بهداشتآموزش 

  در خصوص بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی به صورت مجازی ه ترجیحا بارائه آموزش های الزم

 کارکنان و مسافران

  های تنفسی به تعداد کافی در محل های  از انتقال بیماری پیشگیرینحوه تابلوهای آموزشی نصب

 و در معرض دید عموممناسب 

 و در معرض دید عموم به تعداد کافی در محل های عمومی  ها دستشوی شست نصب راهنمای 

  نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل های مناسب و در معرض دید عموم 

  سایت و شبکه های مجازیبارگذاری پیام های بهداشتی بر روی 

  اطالع رسانی درخصوص ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  به کلیه کارکنان 

  (19-)مشاوره درخصوص بیماری کووید4030اطالع رسانی درخصوص سامانه 

   190نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 
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 هاپیوست

 فرد جهت بازگشت به کار : فرم خوداظهاری1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سگگازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شگگماره............................ شگگاغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته در -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

شغلی گونه هر  - سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس  ضای ب شترک  ر ف دقیقه در  15تماس بیش از ) م

 □( متر 2از فاصله کمتر 

 □ 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سگگگامانه    کنم شگگگده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشگگیاری، دقت و صگگداقت ثبت نمودهپاسگگک کلیه پرسگگشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسک نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 هادست شویشست روش درست: 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 بارکنید )استفاده از حوله یک ذی خشکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10
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133



 
 معاونت بهداشت           

 حمل ونقل دریایی در  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

12 

 

 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

 ماسک  .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگیمحافظت از خود و محدودبرای های کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 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( توصیه PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  ) 

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 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.

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

           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 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

  شت ست        ن اگر در حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

      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 
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صله   (3 ست  بالفا سایل حفاظت فردی، د ضد   بعد  از درآوردن همه و شویید یا از یک  ه کنندعفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسگگگب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسگگگتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی سطوح با ماده 

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

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

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

 هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضگگگدعفونی 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 گسگگگترده اسگگگت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسگگگت. الکل اغلب برای گندزدایی سگگگطوح کوچک       

به  یال   ع) ثال درپوش السگگگتیکی و پل دوز،    نوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سگگطوح خارجی تجهیزات )مثل اسگگتتوسگگکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

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

 خاص شود.

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

ها باز گذاشگگته شگگوند و جهت تهویه بهتر اسگگت هواکش نیز   و پنجره

 شد.روشن با

به       .5 ظات الزم  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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

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

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

 فراهم شود.

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

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

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

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

طور گسگگگترده در دسگگگترس اسگگگت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشگگاهای مخاطی، پوسگگت و مجاری  ل سگگفیدکنندهبا این حا .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سگگایر مواد شگگیمیایی واکنش نشگگان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسگگگتفاده نادرسگگگت از سگگگفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشگگتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضگگد آب و دسگگتکش و عینک برای  اسگگتفاده از ماسگگک، پیش  -

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می محافظت

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

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سگگگرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سگگگف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ایر مواد شگگوینده خانگی همراه سگگها بهکنندهکار بردن سگگفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سگگگمی در هنگام شگگگیمیایی خطرناک شگگگود. به 

کننده با مواد شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که مخلوط کردن سگگفید

 گاز  گردد و اینشگگگود، تولید می کردن توالت اسگگگتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صگگگورت لزوم اب

کننده برای شگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده از سگگگفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سگگگطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سگگگفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشم وارد  ی گردد. اگر سفید از تماس با چشم باید خوددار  -

صله باید به مدت   شک       15گردد بالفا سته و با یک پز ش دقیقه با آب 

 مشورت گردد.

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

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

 ز دسترس کودکان قرار داده شوند.دور از نور خورشید و دور ا

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 محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سگگازی قید شگگود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسگگب تاریک رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشگگگ با  ندزدایی  بل از گ شگگگده و ق

 نده عاری از مواد آلی گردد.کنسفید

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 

(  PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

قسگگمت  1شگگود اسگگتفاده از توصگگیه می 5از هیپوکلریت سگگدیم %  1:100محلول شگگده: محلول توصگگیه

  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 سگگدیم، از دو برابر بیشگگتر از   در صگگد  2.5های حاوی سگگازی سگگفیدکننده مثال ، برای آماده

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

درصگگد هیپوکلریت سگگدیم یک محلول  5برای سگگفیدکننده حاوی سگگازی: کلر قابل دسگگترس 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

  نظر حاصل گرددرقت مورد 

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30س ز قه توصگگگ ها،  شگگگود)برای تِیدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   د )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گرد 

  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 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1

 سرد
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 : 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 صگگگابون مایع بشگگگویید و درصگگگورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسگگگت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسگگگی و دسگگگت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسگگگک افراد بیمار و مشگگگک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشگگگم، بینی  از دسگگگت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

  سه و سرفه، دهان و بینی خود   هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سگگگرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سگگرد و خشگگک انتقال ویروس

محیط مرطوب تری دارند و باید هوای سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصگگرف میوه و خود را سگگیسگگتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

106/306:کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 و الزامات سالمت محیط و کار در هواپیماهای مسافربریگذاری اجتماعی و فاصله

 باربری
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2 

 

 مقدمه

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

ز طور عمده ابههای تنفسی  عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

سددرفه یا متری از طریق  2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره در  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

به دست شده و نظایر آن. بنابراین   شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست       عمومی و مشترک استفاده می  

 آب و صابون شستشو گردد.  باحائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست 

 دامنه کاربرد

 هواپیماهای مسافربری و باربری 

بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشددگیری و کنترل 

 دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.
 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از آنجا ک   صله گذاری اجتماعی ا ه یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید       شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19ب ه

کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

اصله گذاری اجتماعی سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق ف

عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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3 

 

             یدئو  اجتماعی و و کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسدددتفاده حداک ری از تلفن، شدددبکه های

 کنفرانس برای برگزاری جلسات؛

               به مراکز درمانی، حتی االمکان در یک تا زمان انتقال  با افراد بیمار،  جدا از   محل درصدددورت مواجهه 

 سایرین نگه داشته شوند؛

  کنترل دمای بدن و سددایر عالیم در پرسددنل و مسددافران در بدو ورود الزامی اسددت و از سددفر افراد دارای

 مشکوک ممانعت گردد؛ عالئم و

  مناسب در داخل کابین خلبان و مسافران؛استفاده از سیستم تهویه 

  متر( رعایت گردد؛  1)حداقل فاصله  متر 2تا  1حداقل زمان ممکن و فاصله مواجهه افراد در 

           سب صله گذاری منا سافربری به منظور اعمال فا سط هواپیماهای م سافر تو محدودیت ظرفیت حمل م

 متر بین مسافران؛حداقل یک 

   رعایت فاصددله گذاری بین مسددافران در حین ورود به هواپیما و کنترل بلیط )رعایت حداقل فاصددله یک

 متر(؛

 پرسنل هواپیما؛ اجتناب از تجمع 

 تمامی قسمت ها؛در مسافران  اجتناب از تجمع 

  از همراه داشتن لوازم غیر دروری نظیر ساعت، انگشتر اجتناب 

 یاب پرسنل، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود )درصورت وجود(؛برای ثبت حضور و غ 

  عدم توزیع هدایا به کودکان در هواپیماها 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

انجام های زیر اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاری اسددت براسدداس طرح فاصددله الزم 

 پذیرد:

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

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

شاغلین:    -2 سامانه   بررسی روزانه عالئم  ساس ارزیابی  خانگی  قرنطینه به  نیاز salamat.gov.irچنانچه برا

صدددورت  وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار خودداری و کارفرماد مدیر را مطلع نماید. در غیر این         

 کارفرماد مدیر از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید.
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4 

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 بیماری بهی باالتری  تلخطر اب  معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار 19-کووید

 :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 mg5از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 12د 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 :افراد در نظر گرفته شود نیا یبرا ریموارد ز

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما 
 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری   ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-کوویدتمامی  با الزم ا

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

ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی       

 قرار گیرد.

 محیط وکار سالمتقدامات کنترلی ا

ان انتقال بیماری برای پرسدددنل هواپیما از جمله خلبان و کمک         هدف اقدامات کنترلی کاهش امک      

 می باشد. مسافرانو مهمانداران ، خلبان

صله حداقل یک متر از افراد،         مهمترین راهکارها: ضا یا رعایت فا سازی ف سب و مطلوب، جدا تهویه منا

 اشیاءسطوح و گندزدایی 
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5 

 

 

 بهداشت فردی .1

 اجتناب از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن؛ 

 از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید؛ 

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

  ها و موارد مشددابه جدا خودداری ها، صددندلیها و کیف، گوش، دسددتگیرهاز لمس سددطوح اعم از چمدان

 ؛کنید

 ثانیه با آب و صابون 20ها به صورت مکرر به مدت حداقل  شستشوی دست 

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

 وسایل مشترک؛ از استفاده رساندن حداقل به 

 جایگزینی بلیط الکترونیکی با نوع کاغذی؛ 

 ه ماسک)ماسک جراحی( و دستکش توسط کلیه پرسنل شاغل استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمل

 همراه داشته باشند. کننده بر پایه الکل بهالزامی است و ترجیحا مواد ددعفونی

  صدورت مشداهده عالیم سدرماخوردگی باید ددمن حف  اصدول قرنطینه در یک محل جدا از      پرسدنل در

 نمایند؛ سایرین تا اتمام سفر و دسترسی به مراکز درمانی استراحت

 های در و نظایر آن از دستمال کاغذی استفاده گردد؛برای تماس با دستگیره 

 که دستمال وجود نداشت عطسه یا سرفه کردن الزامی است )درصورتی استفاده از دستمال کاغذی هنگام

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

  استفاده گندزدایی شود؛وسایل نظافت مورد استفاده پس از هر بار 

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

 ویروس.

 

 بهداشت مواد غذایی  .2

    شتی و ب دوابط بهدا سایل       ه توزیع غذا برابر با  شود و مهمانداران باید دارای و سته بندی انجام  صورت ب

 دستکش( باشند؛ حفاظت فردی ) ماسک و

 صورت کامال پخته استفاده شود؛غذایی به  از مواد 

147



 
 معاونت بهداشت           

 هواپیماهای مسافربری و باربریدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-مبارزه با کوویدراهنمای گام دوم 

6 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 الزام استفاده از ظروف یکبار مصرف برای توزیع غذا؛ 

 ها باید بطور مستمر گندزدایی گردد)در پایان هر سفر(؛روکش صندلی ها، موکت و کف پوش 

 بار استفاده؛ ر آن )درصورت وجود( بعد از هردرورت شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو، و نظای 

 درورت شستشو و گندزدایی تجهیزات و ترالی سرو غذا و نوشیدنی و نظایر آن در پایان هر سفر؛ 

 

 ها: هواپیما بهداشت  .4

  های بهداشتی؛و مسافران و سرویس خلبانتهویه مناسب کابین 

 های بهداشتی؛ها در سرویسنصب راهنمای شستشوی دست 

  ها، صدندلی، میز،  ها، دسدتگیره پایان هر سدفر سدطوح دارای تماس مشدترک از جمله پنجره، کف، در   در

 شده و سپس گندزدایی گردد؛دکمه های اعالن و نظایر آن با دستمال تمیز، خشک

 ها با پایه نگهدارنده در ابتدا و انتها نصب گردد؛کننده دستعفونیظروف حاوی مواد دد 

 زدایی شود؛صورت مجزا گندرا بههای بهداشتی سرویس 

 قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید؛ 

 های بهداشتی تعبیه گردد؛کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در سرویسسیستم لوله 

 کانتینرها و کابین حمل بار و محموله و چمدان مسافران در پایان هر سفر گندزدایی شوند؛ 

 ازجمله کاغذ، دستمال باید به شیوه بهداشتی در کیسه زباله مقاوم و غیرقابل نشت صورت ها دفع پسماند

 های پالستیکی محکم بدون درز و نشت انجام شود؛آوری پسماندهای فوق در کیسهپذیرد و جمع

 آوری و دفع شود؛طور جداگانه جمعهای بهداشتی بهپسماند سرویس 

 ی شوند:سطوح زیر ابتدا تمیز و سپس گندزدای 

  صندلینشیمن 

 های صندلیدسته 

 (پشتی صندلی ) قسمت پالستیکی یا فلزی 

 هاچراغ  

 هادیواره و پنجره 

 میز مسافران 

 کف، سقف و باکس های وسایل مسافران 
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 ویدئو، کامپیوتر، مانیتورها و نظایر آن 

 های بهداشتی  سرویس 

  پریزها و نظایر آندرها، دستگیره درها، شیرآالت، قفسه ها، گوشی تلفن، کلید و 

      محل آلوده شده را تمیز )ازمواد جامد و مایع آلوده( و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود

سه زباله         سطوح را خشک و تمیزو حوله را در کی سطوح ابتدا با حوله کاغذی  صورت مرطوب بودن  و در 

 بیاندازید.

 .از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید  

  .درصورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نمایید 

          ستمال شک نمودن آن و دور ریختن کلیه د سطوح با آب و خ شوی  ست سه    ش ستفاده در کی های مورد ا

 زباله 

 ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش 

    ست صله د ددعفونی     بعد از اتمام کار بالفا شویید یا ماده  صابون ب ل تمیز الککننده بر پایه ها را با آب و 

 کنید.

 نکات مهم

  هنگام گندزدایی و نظافت محل باید خالی از افراد بوده و درها باز گذاشددته شددوند و سددیسددتم تهویه نیز

قرار داده شود و برابر با دستورالعمل آن نسبت     های مکنده هوا، فیلتر هوا ن در محلروشن باشد. همچنی  

 به تعویض آن با تجهیزات کامل حفاظت فردی اقدام گردد. 

     ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول پرواز برای پرسنل     امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

 فراهم شود. و همچنین شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید

   ماسک آسیب نبیند و درصورت صدمه آنرا تعویض      در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 نمایید. 

  صددورت مارپیح حرکت مقابل به پایان برسددانید )ت ی را به نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه

 دهید(.

  ستفاده از پارچه ست   پس از ا ستمال نظافت ، میبای سپس در محلول آب      ها، د شود و  شسته  در آب داغ 

 شده و برای استفاده آماده گردد. ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت  ژاول به

 عمل آید های الزم در ارتباط با برق گرفتگی به در هنگام گندزدایی احتیاط. 
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 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

  ( وب سایت ها ،شبکه های مجازی جملهآموزش به صورت مجازی ) از  

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

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

 

 ت مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.()موضوعا د نیاز برای آموزش موضوعات مختلفرسانه های مور

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان 

 در فضای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

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

 

)نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و ... در  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 بیماری کرونا ویروس آشنایی با 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 
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 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 موزشینمونه فعالیت های آ

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 محل سرو غذابهداشتی و 

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

 به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال  

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

  نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

 190  شماره تلفن نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

151



 
 معاونت بهداشت           

 هواپیماهای مسافربری و باربریدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-مبارزه با کوویدراهنمای گام دوم 

10 

 

 هاپیوست

 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

حال تحصیل در )واحد د دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کارید سازمان ...(

 

 ام:اخیر عالئم زیر را نداشتهسه روز در  -1

احساس خستگی و دعف     □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:اشتهرا نداخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتملد بیمار مشکوکد فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

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

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 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 بشوئیدمح -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید.-7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارحوله یکذی خشک کنید )استفاده از با دستمال کاغ -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیددر سطل زباله دردستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 بینی وصل کنید. باند انعطاف پذیر را روی استخوان 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگی:از خود و محدودهای کار ایمن برای محافظت استفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

ظت فردی     های مختلفی برای  روش  فا یل ح باس، پوسدددت      درآوردن ایمن وسدددا بدون آلوده کردن ل

قبل از خارج شدن از محل کاردپایان شیفت کاری، تمام     غشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.   یا

ستکش             سک و د صورت نیاز، از ما شود. در  سطل در دار دور انداخته  سایل حفاظت فردی در آورده و در  و

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEز ترک محل کار استفاده شود.جدید بعد ا

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

 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 مح دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کنید.کننده دست استفاده ددعفونی
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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 

ست     (4 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و دد   بالفا شویید یا از یک  ه کنندعفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دددددعفونی 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 گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

به  یال   ) پل دوز،    عنوان م ال درپوش السدددتیکی و های دارویی مولتی

زات )م ل اسددتتوسددکو  و  ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهی

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

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

 خاص شود.

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

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 دزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد. گن .6

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

 ساعت کاهش می یابد(. 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

و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید  شددسددتشددو  

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

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

 شود.میاما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال 

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش ور تجزیه میکند و تحت تاثیر گرما و نتنف

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی عث آسددیبگندزدا کاهش دهد و با

 گردد.

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

 دروری است:

بند دددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و 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

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 ایهتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

کننده برای د و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایی

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

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

 مشورت گردد.

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

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

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

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

شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

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

ستفاده را بعد از  شده ب های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24ال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 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 

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم 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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 2د5های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهم ال

 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  0د05دود ، کلر قابل دسترس در ح1:100

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،  شدددود )برای ت یدقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: 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 دسترسی 

 درصد 0د05پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1

 سرد
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20تا باالی مح به مدت حداقل        را

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

افراد متر از  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت 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 سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  مصددرف میوه و با خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

سایی راه             کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این های انتقال عامل ایجادشنا

ز طور عمده اهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس بهاست ولی  طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتدتر ممکن اسددت منجرو در موارد شدددی

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

انسددان از طریق سددرفه، عطسدده، تخلیه   با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسددان به        

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله یروس میترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این و

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره درب  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین         تفاده میعمومی و مشترک اس  

 آب و صابون شستشو گردد.  باحائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست 

 

  کاربرد دامنه

شامل گروه وسیعی از    مشاغل از جمله حمل بار با کامیون، تریلی، وانت بار،  حمل و نقل بار جاده ای 

دامنه وسیعی از کاالها شامل مواد غذایی، سوخت و مواد نفتی،    می شود. این مشاغل    تاکسی و سواری و غیره  

ساختمانی، اثاثیه و دیگر مواد و    صالح  شاغلین در این   م کاالها را در بر می گیرد. در نتیجه گروهی بزرگی از 

شند.      بخش مشغول   ساسی ترین مشاغل کشور می با این راهنما جهت پیشگیری و کنترل   به کارند که جزء ا

بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دسددتورالعمل های مرتبط با بهداشددت   )کرونا ویروس( 19-کووید

 و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است. محیط

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که گذاری اجتماعی اسددت. از آنجاهای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصددلهیکی از راه

های هسددتند و محل 19بسددیاری از شدداغلین صددنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرر بیماری کووید 

مت ی حفظ سالتواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفشده که میکسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب

ست الزم  ست مقررات ویژه نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردارا صله ا گذاری اجتماعی عالوه بر ای از طریق فا
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صادی و           ضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا  رعایت ا

 ایت شود:صنایع درنظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رع

 

ضعیت فعالیت    صمیم گیری و حمل بار جاده ای مطابق با سددند مقررات فاصددله گذاری صددنایع،    :قاعده ت

قرار می  Aدر طبقه فعالیت های با ضدددرورت سدددطح  19واحدهای تولیدی و خدماتی در همه گیری کویید  

 کاری قرار می گیرد. گیرد و مشمول مقررات فعالیت متناسب با سطح اضطرار استان، شهر، منطقه و واحد 

صله  ست به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق     فا صله گذاری اجتماعی ا گذاری فیزیکی که بخشی از فا

گردد. در این انتقال بیماری می شدددود که منجربه رعایت فاصدددله ایمن، کاهش تماس افراد و جلوگیری ازمی

 راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

   داقل ح گیرندگان بار یا کسانی که وظیفه بارزنی یا تخیله بار را دارند روبرو شدن با  مواجهه و درصورت

این موضوع شامل مسئوالن انبارهای تحویل گیرنده یا پرداخت کننده  ید.فاصله یک متری را رعایت کن

 دستمزد و غیره نیز می شود.

  ضور و توقف در شلوغ   پرمحل های کاری  از ح ست مواجهه با ویروس   کهدر بین راه ازدحام و  ممکن ا

 اجتناب گردد. کرونا وجود داشته باشد

          در صورتی که وسیله نقلیه دارای پرسنل دیگر)شاگرد راننده( است، در صورت وجود عالئم یا مشکوک

 اقدامات مرتبط شامل جایگزینی موقت یا مرخصی صورت گیرد. 19-بودن به ابتال به کووید

 ه، غذاخوری های بین راهی ر در قسمت های عمومی از جمله نمازخانرعایت فاصله ایمن حداقل یک مت

 و غیره.

 

 ی، مراقبت و بازتوانیغربالگر

  19-دیکوو یریگهمه در نیشاغل یغربالگر .1

از  غربالگریدر صورتی که فرد با آژانس یا سازمان خاصی در ارتباط است الزم است تا اقدامات مرتبط با      

از  قبلبدین صددورت که  جمله تشددخیص اولیه با توجه به عالئم بیماری شدداغلین و رانندگان صددورت گیرد.  

 توسط راننده و کمک راننده تکمیل گردد. ( 1)پیوست حرکت فرم خود اظهاری سالمت 

 

167



 
 معاونت بهداشت           

 در حمل بار جاده ای و الزامات سالمت محیط و کار اجتماعیگذاری )کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

4 

 

  ریپذبیآس یهاگروه از مراقبت .2

شک معتمد، به  با زیر گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال معرر در که افرادی عنوان گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:

 که  در صددورت عدم امکان مرخصددی، جهت حفظ سددالمت این افراد از طریق مرخصددی و یا تسددهیالتی

 کارفرما فراهم می کند استفاده نموده و از محل کار دور باشد.

  با توجه به اینکه تب در بیماران دارای نقص ایمنی عالمت شایعی نیست، در غربالگری این افراد پرسش

از اهمیت زیادی برخوردار اسدددت و با وجود هرگونه عالمتی جهت       19-از سدددایر عالئم بیماری کووید  

 مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند. ارزیابی بیشتر به

 

  19-دیکوو سابقه با نیشاغل در یبازتوان .3

ستند        سازمان یا آژانس حمل بار در ارتباط ه شاغلین با  صوص در جاییکه  شاغلین به خ ا ب و رانندگان تمامی 

الزم اسدددت پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت بازگشدددت به کار           19-احتمال ابتال به بیماری کووید    

ابالغی از وزارت  "19-راهنمای بازگشددت به کار شدداغلین با احتمال ابتال به کووید"براسدداس آخرین نسددخه 

 .قرار گیرد زیابی پزشکیبهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ار
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 اصول کلی و قواعد حاکم بر کار .1

  یک متر از افراد بیمار یا مشکوک.رعایت فاصله حداقل 

 کمربند ایمنی درب داشددبورد ،از جمله فرمان، دسددته دندهبا لمس زیاد  سددطوح و اشددیاء  گندزدایی ،

 به صورت مرتب.غیره دستگیره در، رادیو و 

  ه د. باید توجه داشت ک وسیله حمل کننده قبل از حرکت و بعد از بارگیری کابین راننده گندزدایی گرد

شوند و        شته  شین بوده و درها و پنجره ها باز گذا سرن هنگام گندزدایی و نظافت، کامیون باید خالی از 

شد.     هواکش جهت تهویه به شن با سئول نظافت خودرو در هنگام  یا  فردهمچنین تر هوا نیز رو افراد م

 استفاده کند. نظافت باید از ماسک، دستکش، و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگی

        در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی های فصلی در پرسنل سامانه های حمل و نقل مانند

درجه سلسیوس، سرفه و گلو درد و سایر عالیم تنفسی و تنگی نفس بالفاصله از ادامه        7/38تب باالی 

 مراجعه و سالمت خود را ارزیابی نماید . salamat.gov.irدر سامانه کار خودداری نموده 

   ،با ارائه گواهی سالمت و تائید مرکز  رانندگان و شاغلینشروع بکار به خصوص در آژانس های حمل بار

شت  ستگاه مربوطه امکان پذیر    بهدا شک معتمد د ست هماهنگی های الزم با  گرددی درمانی / پز . الزم ا

کارفرما در طول مدت غیبت از کار ضمن فراهم شده و جایگزینی برای وی تا انتهای دوره درمان پیش   

   .بینی شود

    دالی پیش بینی الزم است هم در کامیون و هم در کلیه سامانه های حمل و نقل سطل های درب دار پ

شدددود و کلیه رانندگان و گیرندگان خدمات در این مکان ها موظف به امحاء دسدددتمال های کاغذی                  

 مصرف شده در این محل ها باشند. 

 نیازی به استفاده از  ،مورد معاینات قرار گرفته اند و سالم هستند   (هراننده و کمک رانند) اگر هر دو نفر 

 ماسک در طول مسیر نیست. 

  حتما از  دسدددتکش    (..پلیس و -پمپ بنزین )ام بازرسدددی جاده ای یا در مراکز توقف اجباری      در هنگ

اسددتفاده کنید و در بازگشددت به کامیون دسددتکش را در سددطل زباله انداخته و قبل از لمس وسددایل   

  .دستهای خود را ضدعفونی کنید

 یی شوند. یا گندزدا قرار داشته باشد حتما در لفافه یا نایلون غیره مدارک تحویلی به پلیس یا باسکول و 

  .کوتاه ترین مسیر انتخاب شود و تعداد مکانهای توقف شلوغ، محدود شود 
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     رانندگان باید برای کند شدن شیوع ویروس، از قوانینی که مقامات بهداشت محلی در این زمینه اعمال

 اند، پیروی کنند.  کرده

    سبت به آنچه لمس می ک سوخت گیری ن شید   در هنگام  شتر مراقب با هنگام لمس پمپ های . نید، بی

ستفاده کنید، که ممکن         سایر مناطق با لمس باال در پمپ بنزین، از دستکش ا صفحه کلید و  سوخت، 

 است به طور مرتب از آن جدا نشود. 

  .در صورت امکان، سعی کنید از روش پرداخت بدون تماس استفاده کنید 

 د را بشویید یا از ضد عفونی کننده دست استفاده کنید تا آلودگی قبل از بازگشت به کامیون دستان خو

 داخل ماشین نشود. 

  سددعی کنید در طول مسددیر از میوه های تازه و ضدددعفونی شددده و سددبزیجاتی مانند کرفس و هوی  و

  استفاده کنید. پس از شستو و گندزدایی گوجه فرنگی 

  .برای انجام فریضه نماز با استفاده از سجاده و مهر شخصی ادای فریضه صورت بگیرد  

      در هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی حتما مایع شوینده دست همراه داشته باشید و سعی کنید

 .د را با ژل یا الکل ضدعفونی کنیدپس از شستشوی نهایی دستان خو

 فردیو حفاظت بهداشت  .2

  شود؛ پرهیز یکدیگر با کردن بوسی رو و دادن دست از 

 مواد از اسددتفاده یا و( دسددت شددسددتن دسددتورالعمل مطابق) صددابون و آب با هادسددت مرتب شددسددتن 

 الکل؛ پایه بر کنندهضدعفونی

  ین در زمان مواجهه شاغل  پرسنل  توسط  دستکش  و ماسک  جمله از شخصی   حفاظت وسایل  از استفاده

 تحویل گیرندگان بار و غیره.با سایرین شامل مشتریان، 

 شامل شستن لباس، دست و صورت، کوتاه       رانندگان و کارکنان یکایک فردی و عمومی بهداشت  رعایت

 کردن ناخن و غیره.

 مراجعه کنند یا هدایتمراکز خدمات جامع سالمت  به شاغلین سرماخوردگی عالیم مشاهده صورت در 

 . شوند

  صورتی که رانندگان در اتاق ران ستند از ورود به این محل ها   در  ستراحتگاه ها ه  برایندگان آژانس یا ا

جلوگیری شود یا پیش از آن توصیه ها و اقدامات الزم شامل رعایت فاصله و استفاده از ماسک       سایرین  

 .بعمل آیدو غیره 
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  از نداشدت  وجود دسدتمال  کهصدورتی  در) کردن سدرفه  یا عطسده  هنگام کاغذی دسدتمال  از اسدتفاده 

 ؛(کنید استفاده عطسه و سرفه موقع آرن  داخلی قسمت

 دارد کامل ضرورت غیره سجاده و مهر لیوان، قاشق و بشقاب، شامل از وسایل شخصی از استفاده . 

  بدلیل اختالالتی که روی سددیسددتم ایمنی و در نتیجه افراد را مسدداعد  دخانیات اسددتعمال عدمترک یا

 .بیماری خواهد کرداین برای 

  نمایند؛ خودداری محموله تحویل و جابجایی از مناسب دستکش بدون شرایطی هر تحترانندگان 

    دسدددتگاه  از منظور این جهت . نمایند   خودداریبه صدددورت نقد    وجه  مسدددتقیم اخذ  از تا حد امکان 

 نمایند؛ استفاده کارت به کارت صورتبه وجه انتقال طریق از یا و خوانکارت

 ماموریت حمل بار اتمام هرام استحمام به خصوص پس از انج 

 غذاییموادبهداشت  .3

  صل         از شق و چنگال، لیوان و غیره اطمینان حا شقاب، قا شامل ب سایل غذاخوری  شت و پاکیزگی و بهدا

 شود.

  از غذا های بین راهی و رستورانی استفاده نگردد.ترجیحا  

     محل و غذا و شیوه سرو    و بهداشت  در صورتی که غذا در رستوران بین راهی صرف می شود از نظافت

 آن اطمینان حاصل شود.

 .در صورتیکه غذا به صورت شخصی مصرف می شود حتماً به اندازه کافی حرارت داده شود 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .4

  خیلی گرم شسته شود.آب وسایل خوردن غذا در صورت امکان با 

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

    محل های با تماس زیاد از جمله فرمان، دسته دنده و غیره در صورت لمس مکان های با احتمال خطر

  شود. گندزداییآلودگی، تمیز و 

 

 بهداشت ساختمان .5

 ان اقدامات زیر الزم اسددت تا در سدداختم هسددتند در صددورتی که شدداغلین با آژانس حمل بار در ارتباط

 صورت گیرد:

 آژانس های و پایانه های حمل بار یهاسطوح و سالن یضدعفون 
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 های تجمع نظیر اتاق رانندگان یا نمازخانه گندزدایی الزم صورت گیرد.در محل 

  سماند سطل     دفع پ شتی در  شیوه بهدا شتی    های دردار پدالی و ها به  صول بهدا سنل  رعایت ا کلیه پر

رعایت تمامی مالحظات بهداشددتی )جمع آوری و نیز  آوری و دفع پسددماند جمعمسددئول در خصددوص 

 های پالستیکی محکم( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.پسماند در کیسه

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 ها به صورت موقت.کنسردها و آب خوریحذف آب 

 های سربسته؛های محیطاستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتی؛تهویه مناسب سرویس 

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

 آوری و دفع شود؛طور جداگانه جمعهای بهداشتی بهپسماند سرویس 

 

 ضروری سایر اقدامات .6

       :8/37باالی  تبدر صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی در شاغلین یا رانندگان مانند 

سهال، نارسایی اعضای      ، نارسایی تنفسی و تنگی نفس  ، سرفه و گلودرد ، درجه عالئم گوارشی از قبیل ا

به   یه  بدن  کار خودداری و          خصدددوص کل مه  له از ادا ید بالفاصددد با نه     ها و شدددوک عفونی  ما در سدددا

salamat.gov.ir    صورت نیاز سالمت خود را ارزیابی نماید و در  به مراکز درمانی/ خدمات  مراجعه و 

 .جامع سالمت مراجعه صورت گیرد

  با مشددکل  لیتعط یدر روزها نکهیا یحمل و نقل برا یحواله بارنامه شددرکت ها هیسددهماضددافه کردن

 .مواجه نشوند

  پایانه های حمل بار ورود و همچنین خروج ازدر زمان تب سنجی رانندگان 

 

 آموزش بهداشت

   ضع    دیبا هک رانندگان و افراد درگیر در حمل و نقل جاده ایشاغلین و سترش و  یماریب وعیش  تیاز گ

 .آگاه باشند

 

 روش های آموزشی مناسب

 رادیو...( و تلویزیون و .که های مجازی، وب سایت ها وآموزش به صورت مجازی ) از طریق شب 
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 تهیه و یا جستجوی مطالب معتبر و ارسال به رانندگان و شاغلین 

 .استفاده از سایر روش ها مثل پوستر و غیره در محل کار یا آژانس در صورت لزوم 

 

 ات مورد آموزش برای گروه های هدف:موضوع

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

  مستعد ابتالشناسایی افراد 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما( سایر( 

 

 آموزشی های فعالیت نمونه

 و تلویزیون و رادیو. غیره(که های مجازی، وب سایت ها و آموزش به صورت مجازی )از طریق شب 

 ارسال پیامک های آموزشی 

  نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

                  سرویس های صا  صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 

   آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرن 
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 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 فاظت فردی نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات ح 

        190 درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن  ،نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت 

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 سایر موارد موثر 
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 هاپیوست

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / در.................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  اینجانب 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احسدداس خسددتگی و ضددعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سددرفه    □لرز    □ب      ت□

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ از افراد خانوادهفردی  مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهپاسددک کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسک نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 هادست شویشست روش درست: 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

  مورد تایید است(بار مصرف نیز ذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -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 فردی3پیوست

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 

 هادستکش .2

 

 

 

 

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

 انتشار آلودگی کردنبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عور کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شدهتوصیهمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  

لوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای بدون آ فردیوسددایل حفاظت های مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

 است. ارد. در اینجا یک مثال آورده شدهمخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به وسایل حفاظت فردی

 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.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

         مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
  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 باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

ضد          (3 شویید یا از یک  ستها را ب سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و  کنندهعفونیبالفا

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 . 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

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی 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 گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

زات )مثل اسددتتوسددکو  و  ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهی

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

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

 خاص شود.

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

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 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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شددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددت 

 فراهم شود.

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

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

 شود.میاما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال 

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش ور تجزیه میکند و تحت تاثیر گرما و نتنف

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی عث آسددیبگندزدا کاهش دهد و با

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و 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

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 ایهتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب
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کننده برای د و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایی

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

صله باید به مدت   سته و با    15گردد بالفا ش شک   دقیقه با آب  یک پز

 مشورت گردد.

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

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

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

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

ستفاده را بعد از  شده ب های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24ال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 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 

(  PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

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

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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   ر صددد د 2.5های حاوی سددازی سددفیدکننده برای آماده ،مثال

 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  

   مان  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه ما ز یه می    30س ت قه توصددد ها،  شدددود)برای ت یدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: 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 پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0یا 

پی پی ام کلر  50000درصد ) 5آب ژاول 

 قابل دسترس دارد(
 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : 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       

د و درصدددورت عدم  و صدددابون مایع بشدددویی   

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 ماسدددک وک حتما از افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت 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؛

                                                                      
 

   در منزل  اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی به اصل کلی ویروس  عنوان یکاست ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن اسدد

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1فاصددله تواند در ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که  پله ها، ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  دستگیره در 

مل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین       شود شا  عمومی و مشترک استفاده می  

 آب و صابون شستشو گردد.  بابا هر فرد یا اشیاء مشکوک دست  حائز اهمیت است پس از تماس

 

  کاربرد دامنه

 دفتر اداری کارکنان اورژانس و آمبوالنس حمل بیمار

بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشددگیری و کنترل 

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از آنجا که     صله گذاری اجتماعی ا یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید       شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19ب ه

ی حفظ کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرف 

سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی 

عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 رعایت شود: در این راستا الزم است موارد زیر
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  درصورت امکان، سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان حذف گردیده و از خودروهای شخصی استفاده

بین صندلی سرنشینان  رعایت  یمتر ین صورت باید حتما رعایت فاصله حداقل یکگردد، در غیر ا

 گردد.

  مواجهه چهره به چهره کارکنان کاهش یافته و از تلفن و شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط

 استفاده شود. 

  سعی شود در قسمت بیمار کسی از همراهان سوار نشود و در صورت ادطرار حتما از وسایل حفاظت

 فردی کامل استفاده نمایند.

 اید در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته و درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد ب

 حداقل فاصله ی یک متر رعایت گردد.

 .کارکنان از تماس با یکدیگر به عنوان مثال دست دادن خودداری نمایند 

  .از تجمع در محیط کار نظیر استراحتگاه شبانه، رختکن، آبدارخانه و نظایر آن خودداری شود 

 افظ محتوسط  کابین ها بایددر غیر این صورت ، مجزا باشد ،بیمار حمل کابین باید از کابین راننده

 متر 2تا  1فاصله ایمن  بایدهمچنین  .گردندسازی جدا از یکدیگر /شیشه اییطلقهای پالستیکی/

 رعایت گردد.بین صندلی سرنشینان )حداقل یک متر( 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-کووید گیریغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط  به محل کارموظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنانچه براساس ارزیابی سامانه بررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

صورت مدیر از ورود  وجود داشت، فرد از ورود به محل کار خودداری و مدیر را مطلع نماید. در غیر این

 بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارده  19-کووید بیماری به ابتال درمعرض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 
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 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  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصددورت عدم امکان دورکاری، شدددر -1

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. -2

 

 19-شاغلین با سابقه کوویدبازتوانی در  .3

با الزم 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 

 گیرد.رارق و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 پرهیز شود؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

 کننده بر پایه الکل  انجام ددعفونیو یا با استفاده از مواد  مایع ها با آب و صابونشستشوی دست

 ( 2 )مطابق پیوست شمارهشود. 

 الزامی است؛ و دستکش توسط پرسنل،  جراحی مله ماسکاستفاده از وسایل حفاظت شخصی از ج 

 درمانی مراجعه گردد؛بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز در 
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 ؛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 شود 

 کاران مواد غذایی الزامی است؛کارت بهداشت برای آبدارچی و دست اندر داشتن 

  در صورت وجود(های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده شود؛برای تماس با دکمه( 

  که دستمال وجود نداشت از )درصورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 (؛گرددقسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

  خود داری گردد. ،و ددعفونی با چشم، بینی و دهان قبل از شستشو از تماس دست 

 د؛ )در صورت وجود(استفاده از مهر و سجاده شخصی درورت کامل دار در نمازخانه 

  برای حمل و نقل بیماراستفاده اختصاصی از ملحفه، روبالشی و روکش 

  کارکنان اورژانسسیم، پیجر برای بی نظیروسایلی استفاده اختصاصی از  

  انتقال بیمار کارکنان اورژانس، قبل از عزیمت جهتبرای  ویژهاستفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

ار حمل بیم در صورتیکه راننده در امر)مطابق موارد ذیل: به بیمارستان  مبتال یا مشکوک به کرونا

 می باشد( ویژهز وسایل حفاظت فردی دخالت دارد ملزم به استفاده ا

  ماسکN95 

 و محکم بلند ساق های دستکش 

 )مایعات  نفوذ برابر در مقاوم مصرف یکبار گان )لباس 

 سر و گردن لوازم حفاظتی  

  و تعویض گردد.بعد از تماس با هر بیمار تجهیزات حفاظت فردی باید جایگزین 

 صورت عدم نیاز به اکسیژن تراپی دربیمار  یبرا جراحی ماسک استفاده از  

 

 )دفتر/محل اقامت کارکنان اورژانس( غذاییموادبهداشت  .2

  های یکبار  بندی بستهسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی )در صورت مصرف ( در

  مصرف انجام گیرد.

 انجام شود.پوشش بهداشتی  همراه با شده وبسته بندی  باید به صورتمواد غذایی  استفاده از 

  و یا سبزیجات بسته بندی دارای پروانه ساخت استفاده گردد.ساالد از 

 

191



 
 معاونت بهداشت           

 آمبوالنسدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

6 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  کیبورد، رایانه و موس ، ها یو صندل زیم، تجهیزات اداری نظیر مشترکبا تماس  سطوحگندزدایی

 روزی دو مرتبهحداقل 

  از هر بار استفاده گندزدایی شود.وسایل نظافت پس 

  نشیمن صندلی، دسته خودرو دردستگیره  ،آمبوالنس کابین راننده کف، سقف و دیوارهگندزدایی ،

و باالبر پنجره ها، فرمان های صندلی، پشتی صندلی، قفل کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین 

 بعد از هر بار حمل بیمار  نظایر آنو خودرو 

 ربه صورت مکر سیم، پیجر و نظایر آنبی نظیر کارکنان وسایل شخصی بر پایه الکل گندزدایی  

 تگاه دس، فشار سنج، دماسنج بیماران نظیر مورد استفاده مشترک تجهیزات بر پایه الکل گندزدایی

 هر بار حمل بیمار بعد از  نوار قلب و نظایر آن

  خون، آغشته به مدفوع، ادرار،و برانکارد  آمبوالنس حمل بیمار کابین سطوحنظافت و تمیز سازی 

 دهانی و سپس انجام عملیات گندزدایی ترشحات

 ساختمانبهداشت  .4

 صورت مکرر و حداقل دو بار ه بهداشتی، راهروها و محل های عبور و مرور افراد ب گندزدایی سرویس

 در روز انجام شود.

   بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذی باشد. سرویسالزم است 

  .استفاده از خشک کن های برقی برای خشک کردن دست ها در سرویس بهداشتی ممنوع است 

  مجهز به توری هایگذاشتن درها و پنجرهاستفاده از هواکش و باز  

 د.باشتهویه مجهز به  کارکنان اورژانس، استراحت محل الزم است 

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

 متصدی دار پدالی صورت پذیرد و  های درباید به شیوه بهداشتی در سطل محیط اداری دفع پسماند

آوری رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعبا آوری و دفع پسماند جمع نسبت بهباید  خدمات

 د.اقدام نمایهای پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت پسماند در کیسه

 عمومی به صورت موقت دروری است. کنسردو آب  خوریحذف آب 

 عفونی تلقی شده و ، در کابین آمبوالنس در طی ارائه خدمات به بیماران های تولیدیکلیه پسماند

 "دوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته "مطابق مفاد 

 مدیریت گردند. 
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 به صورت مارپیچ  )تِی برسدمقابل به پایان  غاز و در طرف یا نقطهآاز یک نقطه  باید کف ظافتن

 (؛داده شودحرکت 

 "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی" 

 .ادافی باشند

 

 نکات مهم

 استفاده از مواد گندزدا

  آمبوالنسدر گندزدایی کابین حمل بیمار  

 70 از الکل دستگاه نوار قلب و نظایر آن، فشار سنج، دماسنج نظیر برای گندزدایی تجهیزات حساس 

 درصد استفاده گردد.

 اتاق، راهرو، سرویس های بهداشتی  محیط اداری، گندزدایی کف 

 آموزش بهداشت

 ها ( سایتهای مجازی، وبصورت مجازی )از جمله شبکهآموزش به 

 نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصله  پذیردر صورتی که آموزش از مسیرهای مجازی امکان

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

  های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 نصب استند و بنرهای اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشیدرصورت امکان، ارسال پیامک 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروهدرصورت امکان، ارسال پیام 

 گرافی در فضای مجازیدرصورت امکان، انتشار تیزر، اینفوگرافی یا موشن 

 ( درصورت امکان، استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

  :های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 ری کرونا ویروسآشنایی با بیما 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

193



 
 معاونت بهداشت           

 آمبوالنسدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

8 

 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

 آموزش آشنایی با نحوه پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی 

 آشنایی با نحوه صحی  دفع یا گندزدایی کردن وسایل 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 آموزشی هاینمونه فعالیت

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریبه برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوسترهای هشداردهنده درخصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

 های ها در محل کار خصوصا سرویسنصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست

 حل سرو غذابهداشتی و م

 کننده دست به شاغلینآموزش نحوه استفاده از محلول ددعفونی 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه درصورت وجود عالئم 

 های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج آموزش توصیه 

  کنندگان به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 های تنفسی نصب بنرهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری 

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 نصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

 انی و درب ورودی ساختمانگری و بیماریابی در محل نگهبنصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 
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   190نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن  

 مذکور  جهت اعالم موارد غیربهداشتی به سامانه

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 پیوست ها

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

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

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و دعف     □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-کوویدقطعی  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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

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

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست :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

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحی  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

 

 

 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک 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

 
 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 آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید هادستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده( توصیه PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  ) 

شاهای مخاطی با    بدون آ PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو ست یا  غ لوده کردن لباس، پو

اسددت. قبل از خارج شدددن از اتاق بیمار، تمام  ارد. در اینجا یک مثال آورده شدددهمواد عفونی بالقوه وجود د
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است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن ردی، به جز ماسک اگر استفاده شدهوسایل حفاظت ف

 درب، از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
 خود را بشویید یا از یک دد اند، بالفاصله دستانا هنگام درآوردن دستکش آلوده شدهاگر دستان شم 

 کننده دست استفاده کنید.عفونی

            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.

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

           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

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید. ونیعف و از یک دد

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 
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  ستفاده مجدد است، در مخزن مشخص    اگر وسیله قابل غیر  برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده   ا

 کنید. این صورت، در یک ظرف زباله رها

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

  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. طوری هروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تا هب 

  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 بال ن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید. عفونی دد

      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. دار در ماسک را در یک ظرف زباله 
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 روپوش و دستکش (5

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

 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.

 ته فشرده کنید.صورت یک بس ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دسدددتکش را نیز درآوردید. فقط قسدددمت 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.

صله بعد  از در  (6 شویید یا از یک دد   آوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست ها   بالفا ده کننعفونیرا ب

 .ی استفاده کنیدلالک

 
 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 
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 . مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

الکل دارای   و دددددعفونی بر پایه  

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   ترمومترها(و گاه

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکرم، سختتغییر رنگ، تو

 خاص شود.

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

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

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

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

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

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می
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دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سدددفیدکننده      .2

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  هبا این حال سددفیدکنند .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و دعیف شده )قوی وصیه سازی ت رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

بند دددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.برابرپاشیدن توصیه میمحافظت از چشم در 

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

 و 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

تا  آن رادر صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم        -

 رقیق نمایید.درصد 5

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

نند موادی که کننده با مواد شددوینده اسددیدی مامخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    میها موجب خوردگی در فلزات   سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

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

 مشورت گردد.

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

سمی آزاد می  سفید  نماید؛گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهبنابراین 

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 د.و از ذخیره بیش از حد خودداری گرد

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

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

ح وگردد، بنابراین ابتدا سط ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 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.

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول

سدیم %     سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت  (  PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای 

 کلر قابل دسترس است

ستفاده از     5از هیپوکلریت سدیم %   1:10محلول توصیه شده : محلول    قسمت سفید    1توصیه می شود  ا

 برای گند زدایی سطوح(  1:10قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   5000درصد یا  5/0ل دسترس در حدود ، کلر قاب1:10

شد       سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند  شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت  سفید کنده  محلول های 

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

تفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع، اس

 بدن قبل از گندزدایی( 
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 : 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 صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  که مریض     از با افرادی  ماس  ند  ت هسدددت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      را با شانید و د ستمال کاغذی بپو د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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)کرونا ویروس(                                          19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

حمل و نقل سالمت محیط و کار در خودروهای   الزاماتگذاری اجتماعی و فاصله

 مواد غذایی
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس بهاست ولی  طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتدتر ممکن اسددت منجرو در موارد شدددی

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله میترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس 

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره در  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین         میعمومی و مشترک استفاده   

 آب و صابون شستشو گردد.  با با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست حائز اهمیت است پس از تماس

 

 دامنه کاربرد

    حمل و نقل مواد غذایی خودرو های 

صیه هایی برای کارکنان ناوگان حمل و  سط  مواد غذایی نقل  در این بخش تو خودروهای حمل و نقل ویژه  تو

 .می باشد

ها، مقررات، نامهیینبوده و سدددایر قوانین، آ )کرونا ویروس( 19-کووید این راهنما جهت پیشدددگیری و کنترل   

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتدستورالعمل

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

ست. از آنجا که    راهیکی از  صله گذاری اجتماعی ا های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

هستند و محل های کسب و    19خدماتی در معرض بیماری کووید و مشتریان واحد های  بسیاری از شاغلین   

کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف  سددالمت   

از اهمیت باالیی برخوردار اسددت الزم اسددت مقررات ویژه ای از طریق فاصددله گذاری  و مشددتریان نیروی کار 
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اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  ادددطرار و درجه اهمیت اجتماعی عالوه بر رعایت 

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 

 :در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود

  رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در هنگام تحویل کاال و بارگیری 

 کاال و تخلیه رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در هنگام تحویل 

 رعایت فاصله ایمن در زمان تحویل اسناد مرتبط با حمل و نقل کاالهای حمل شده در مبداء و مقصد 

 اجتناب از سوار نمودن فرد دوم غیر از کمک راننده برای ماشین های حمل بار سنگین 

  با استفاده  ایو   خوانکارت ن،یبه صورت آنالاجتناب از دریافت و پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها

 ؛هااز اپ

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتالزم اسددت براسدداس طرح فاصددله 

 پذیرد:

با  کیوجود تماس نزد ای 19-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفسددصددورت  درشدداغلین موظف هسددتند  -1

 . (1)پیوست شماره ندینما لیرا تکم یفرم خوداظهار بدو ورود به محل کار در ماریب

سامانه           -2 شد، می بایست عالئم فرد در  شاغل دارای عالمت با صورتی که  شاغلین: در  بررسی روزانه عالئم 

جعه به مراکز ثبت گردد و در صددورت وجود هشدددار مرا  salamat.gov.irوزارت بهداشددت به آدرس 

خدمات جامع سدددالمت، از ادامه فعالیت شددداغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صدددورت عدم                   

دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار جهت ارزیابی به مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع داده می شود.      

رما ی پزشک معالج به کارفدر صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شاغلین وجود داشت ارائه گواه

 الزامی است. این افراد باید مراحل مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

را ثبت  ودعیت خود  درصورت اشتغال یک نفر الزم است خود فرد به آدرس سامانه مذکور مراجعه و    

 نماید.
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  زیر با گواهی گروه دو ده  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانپز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیبا کورت تحت درمان mg5/12 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

در صددورت عدم امکان دورکاری، شددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -1

تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی 

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند.کارفرمایان شرایطی  -2

 

 19-ازتوانی در شاغلین با سابقه کوویدب .3

با الزم 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"آخرین نسخه بازگشت به کار براساس 

رار ق از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

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

   توسط ددعفونی  مواد و  (دستکش، ماسک  )ماسک جراحی    مانندتجهیزات حفاظت فردی استفاده از

 راننده  )الزامی( 

  بهداشت جهت توزیع کنندگان مواد غذاییداشتن کارت 

  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحی  استفاده کنید و در

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛

  استفاده نمایید؛ یا دستکش ، از دستمال کاغذیخودرو برای تماس با دستگیره های 

   ستفاده ستمال  ا سرفه کردن     هنگامکاغذی از د سه یا  صورتی عط شت از    )در  ستمال وجود ندا که د

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 خودروهای حمل و نقل مواد غذایی ؛ عدم فعالیت راننده با عالئم در 

  شود؛وسایل نظافت مورد استفاده در خودرو پس از هر بار استفاده گندزدایی 

     قد خود ندگان از گرفتن پول ن کارت     پرداخت کرده و  داریران به صدددورت آنالین،  با    خوان ها  یا  و 

 ها صورت گیرد.  استفاده از اپ

 قبل از شستن و ددعفونی خود داری گردد. ها با چشم ، دهان و بینی تماس دست از 

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

 به ویروس

 

 غذایی بهداشت مواد .2

 .از دستفروش های خیابانی خرید ننمایند و از مواد غذایی بسته بندی شده استفاده نمایند 

  های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و      از خوردن غذا در محیط

 .پخته استفاده کنیدصورت کامال  از مواد غذایی به

 .مواد غذایی پخته شده را با درجه حرارت مناسب استفاده کنید 

   از خوردن نان، آجیل و موارد مشددابه که به صددورت روباز نگهداری شددده قبل از گرم کردن مصددرف

 نگردد. 
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 ابزار و تجهیزاتبهداشت  .3

  شد به      خود رو ها در سب با دعیت تهویه منا شه   طوریو شی گونه های موجود در اینها و دریچهکه 

 و صورت گردش داخل نباشد.  باز باشد. و ودعیت تهویه به  وسائط نقلیه برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمه 

 فاقد بوی نامطبوع باشد .

  استفادهجمع آوری وسایل ادافی و مستهلک غیر قابل 

 به منظور فعالیت مختص و تعریف شده طبق مجوز قانونی صادره  استفاده از خودرو 

 عدم استفاده از خودروهای حمل غیر مواد غذایی برای مواد غذایی 

    تلمبه ،گوشی تلفن،  دستگیره ها، صندلی  ها، کف، در شامل: خودرو سطوح دارای تماس مشترک  در

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومیگاز، گازوئیل و بنزین 

 در خودرو؛ها با پایه نگهدارنده کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد دد 

 شیاء  داخل آن حداقل روزی یک بار؛گندزدایی مستمر خودرو  و ا 

  ذیرد صورت پ بار مصرف   ها  از جمله کاغذ ، دستمال باید به شیوه بهداشتی در نایلون یک   دفع پسماند

سه    سماند های فوق  در کی شیفت      و جمع آوری پ شت  در آخر هر  ستیکی محکم بدون درز و ن  های پال

 کاری انجام شود؛

 متصدددیان  های سددوخت، باید فقط توسددطها و جایگاهگیری خودرو  در پمپ بنزینعملیات سددوخت

 ها، صورت پذیرد؛جایگاه

     ،سط راننده سوخت گیری تو صورت  سوخت گیری به دلیل عدم      در  ستکش در هنگام  ستفاده از د ا

 تماس دست با نازل الزامی می باشد.

     ندهای قفل کمربهای پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی(        دسته گندزدای نشیمن صندلی

 هاها  دیواره و پنجرهچراغ

     شین های حمل مواد غذایی بعد از هر بار شو وگندزدایی      کابین بار به ویژه برای ما ست ش بارگیری 

                     گردد.

  و روزانه گندزدایی گردد .  گانهکامال جدا کابین حمل بارکابین راننده از 

 نکات مهم

 ها باز گذاشته شوند و جهت هنگام گندزدایی و نظافت خودرو  باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.
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 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء مکانات الزم برای شستشوی مرتب دستا

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید  2هر شیفت حداقل 

 فراهم شود.

 آنرا  ماسک آسیب نبیند و در صورت صدمه در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . تعویض نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(

 ها، دستمال نظافت ، میبایست در آب داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

 د.در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آی 

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با  از پاشیدن و ریختن محلول های

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

  ( وب سایت ها ،شبکه های مجازیجمله آموزش به صورت مجازی ) از  

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

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

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان           .

 جازیدر فضای م یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

 در دفاتر باربری نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 در دفاتر باربری بهداشتی و محل سرو غذا

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 دفاتر باربری صب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمانن 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  در دفاتر باربری 

 190  شماره تلفن نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030سامانه اطالع داشتن راننده از 
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 هاپیوست 

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

تحصددیل در )واحد   حال/ دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و دعف     □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-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهسددشپاسددک کلیه پرثبت نام نمایم و

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

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

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

 

  .مرطوب کنیدها را دست -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

 .با همان دستمال ببندید شیر آب را -9

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 شود.ه وسایل باید به افراد آموزش داد متنوع است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 رعایت کنیدبهداشت دست را  -

 

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

ظت فردی      روش  فا یل ح باس، پوسدددت      های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددا بدون آلوده کردن ل

قبل از خارج شدن از محل کار/پایان شیفت کاری، تمام     غشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.   یا

ستکش             سک و د صورت نیاز، از ما شود. در  سطل در دار دور انداخته  سایل حفاظت فردی در آورده و در  و

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 ستکشد (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.ددعفونی
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            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.

 )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 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        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.ددعفونی
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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 

ست     (4 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و دد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 مجوز. مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    کروبیک می  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

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

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها لنهنگام گندزدایی و نظافت، سددا .4

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  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

د روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول های گندزدا بایمحلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 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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شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

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

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

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

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

نابر این دهند. براحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

بند دددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا       -

 رقیق نمایید.درصد 5

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایند باعث واکنشتواداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب
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کننده برای ه اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید شدددویند

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

ا آب شددسددته و با یک پزشددک دقیقه ب15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

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

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

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

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 محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

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

ستفاده را بعد از   هیههای تمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم 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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 5/2های حاوی ندهسددازی سددفیدکن ، برای آمادهمثال

 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 ام خواهد بودپی  500درصد یا  05/0، 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،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: 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 دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20مچ به مدت حداقل     را تا باالی   

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت 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 سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  مصددرف میوه و با خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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