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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 سرفه یا عطسه منتقل    2تا  1فاصله   تواند درترشحات بینی و دهان می باشد. این ویروس می  

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

شیرآالت، نرده،    صندلی،  ست که   پله  و  سایلی ا شترک  به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و طور عمومی و م

سکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن( بنابراین حائز اهمیت است پس        شود. )ا استفاده می 

 آب و صابون شستشو گردد.  بااز تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست 

 

  کاربرد دامنه

 ها، میگو فروشی و نظایر آنها، ماهی فروشیشیها، مرغ فروقصابی: فروشگاه های عرضه ی گوشت

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از آنجا که    صله گذاری اجتماعی ا 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   

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

با سددطا اضددطرار و درجه اهمیت فعالیت عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب  

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 الف( کارکنان 

 نان با یکدیگر از جمله  دست دادن اجتناب از تماس کارک .1
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بین آن ها متر )حداقل یک متر(  2الی  1رعایت فاصددله ی و  کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان .2

 در حین انجام کار

 استفاده از سیستم تهویه مناسب و یا باز گذاشتن پنجره ی فروشگاه  .3

اجتناب از تجمع در محیط کار فروشگاه از جمله رختکن، آبدارخانه، انبار و هر جایی که کارکنان می   .4

 توانند تجمع نمایند.

 ب( مشتری 

متر )حداقل یک  2الی  1رعایت فاصددله ی  و  مشددتری  با کارکنان چهره به چهره مواجهه ی کاهش .1

 متر( بین آن ها

ضرورت استفاده از محاف  یا شیلد های محافظتی ) پالستیکی / شیشه ای ( برای میز صندوق دار و          .2

 نوار نقاله متحرک یا پیشخوان فروش 

 متر )حداقل یک 2الی  1رعایت فاصله ی  و  مشتریان با یکدیگر ی  چهره به چهره مواجهه ی کاهش .3

 متر( بین آن ها

ها ویا صدددورت آنالین یا با اسدددتفاده از ا  به "ها ترجیحادریافت وجه نقد ممنوع اسدددت و پرداخت    .4

 کارتخوان صرفا توسط مشتری صورت گیرد.

که ممکن است مواجهه با ویروس کرونا پر ازدحام و شلوغ محل های کاری  از حضور و توقف در .5

 اجتناب گردد. وجود داشته باشد

  ، 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 

یا وجود تماس نزدیک با  19-در صورت وجود عالئم تنفسی مرتبط با کووید  موظف هستند  همه شاغلین   

 (. 1)پیوست شماره فرم خوداظهاری را تکمیل نمایند ورود به محل کار بیمار در بدو

صددورت تصددادفی و روزانه، تا پایان  نماینده کارفرما یا مدیرشدداغلین را بهبررسددی روزانه عالئم شدداغلین: 

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

ساس ار  سامانه  برا شت، فرد از ورود به محل کار   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irزیابی  خانگی وجود دا

ید. در غیر این        ما مدیر را مطلع ن ما/  کارفر حل          خودداری و  به م مار  مدیر از ورود بی ما/  کارفر صدددورت 

 کارجلوگیری نماید.
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد،   گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوان بهزیر 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 دو هفته شیب در روز  زولونیپردن mg5/12 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت -

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز    

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یدورکاردر صورت عدم امکان  .1

با  یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریتماس با سا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیشرا

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما .2

 19-ازتوانی در شاغلین با سابقه کوویدب .3

الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت بازگشت  19-حتمال ابتال به بیماری کوویدتمامی شاغلین با ا

ابالغی از وزارت  "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"به کار براساس آخرین نسخه 

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

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 بهداشت فردی .1

 پرهیز شود؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 
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     ست شماره       شستن مرتب د ست  صابون )طبق پیو ضد  1ها با آب و  ستفاده از مواد   عفونی  ( و یا ا

 کننده بر پایه الکل؛

        صی از جمله شخ سایل حفاظت  ستفاده از و شگاه          ا شاغل در فرو سنل  سط پر ستکش تو سک و د ما

 ( 3الزامی است؛ ) پیوست شماره  

 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران فروشگاه عرضه ی گوشت، الزامی است؛ 

 غذایی  فروشگاه و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد از خوردن غذا در محیط

 ؛پخته استفاده گرددکامال صورت  به

 ؛صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی کارکنان به مراکز درمانی مراجعه گردد در  

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  متصدیان/ نیروهای خدماتی 

 گندزدایی لباس کار در پایان  فعالیت روزانه الزامی است؛ شستشو و 

 استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز، صندلی، کف، دیوار، ابزار کار و سایر وسایل )ترجیحا از  عدم
 دستمال نظافت یکبار مصرف استفاده نمایند(؛

 در صورت وجود(های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده شود؛ برای تماس با دکمه( 

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

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 .از تماس دست ها قبل از شستن و ضدعفونی به چشم، بینی و دهان خود داری گردد 

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

 ویروس؛به 

 تنفسی بیماری های به مشکوک و بیمار کارکنان فعالیت ادامه از ممانعت 

 

 غذایی بهداشت مواد .2

          ستفاده صرف ا سه ها و یخچال ها موظفند از دستکش یکبار م سئولین چیدمان گوشت در قف کلیه م

 نمایند؛

 مورد تایید سددازمان دامپزشددکی در واحد  و بسددته بندی شددده عرضدده شددده، های خام دامی فرآورده

 صنفی الزامی است.

   تأکید می گردد که مرغ و گوشدددت و ماهی و میگو به صدددورت بسدددته بندی مجوز دار از سدددازمان

 دامپزشکی عرضه گردد.

 صورت روباز خودداری گردد. از عرضه ی گوشت، مرغ، ماهی، میگو و امثال آن به 
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 بندی و در ظروف یکبار مصرف، عرضه گردد. صورت بسته به گوشت، مرغ، ماهی، میگو و امثال آن 

  هر گونه قطعه بندی و خرد کردن و رآوری و طعم دار کردن گوشت مرغ و مشابه در واحدهای صنفی

 ممنوع می باشد.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3
 

 ساطور، سینی،  لگن، کنی، چاقو، یخچال و فریزر، ابزار و تجهیزات از جمله میز کار، تخته گوشت خرد

 طور مستمر گندزدایی شود. چرخ گوشت، ترازو، باسکول  و امثال آن به

 صددورت روزانه باید توسددط بند یکبار مصددرف برای کارکنان به  تهیه ماسددک، کاله، دسددتکش، پیش

 متصدی فروشگاه، صورت پذیرد.

 .ظرف حاوی صابون مایع و دستمال کاغذی در کنار روشویی، تعبیه گردد 

  .جهت نقل و انتقال محصوالت از خودروهای حمل و نقل تحت نظر سازمان دامپزشکی استفاده شود 

  الزامی است.قبل و بعد از هر سرویس دهی گندزدایی خودرو حمل و نقل گوشت ، 

         سه، ویترین، یخچال ها و نظایر آن ) ترجیحا شترک برای تمیز کردن قف ستمال م ستفاده از د عدم ا

 ال نظافت یکبار مصرف(استفاده از دستم

  ش     لباس، دستکش و  باید مراقبت گردیده تادر طول مدت نظافت و آسیب   دهماسک مخصوص پاره ن

 گردد تعویض فورا  ،نبیند و در صورت صدمه

 د )تِی را به صورت مارپیچ حرکت  مقابل به پایان برس  غاز و در طرف یا نقطهآاز یک نقطه  بایدظافت ن

 دهید(

  بار استفاده، گندزدایی شود. نظافت پس از هرضرورت دارد وسایل 

 بهداشت ساختمان .4

  ی فروشگاه؛ هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهتهویه یا استفاده از 

 گندزدایی روزانه دیوار، کف و سقف مطابق راهنمایی گندزدایی ارائه شده در همین راهنما 

 "اضافی باشند "سَر"ید دارای چند شود باکه برای نظافت کف فروشگاه، استفاده می "هاییتِی 

 و ضددایعات گوشددت و سددایر  گردیده بینی پیش پدالی دار در های سددطل فروشددگاه، در اسددت الزم

مسددئول نظافت فروشددگاه باید رعایت تمامی مالحظات  پسددماندها به صددورت مناسددب دفع گردند.  

شتی هنگام جمع  سماند نظیر جمع بهدا سماند در  آوری و دفع پ سه آوری پ ستیکی محکم  کی های پال

 بدون درز و نشت( به عمل آورد.
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 نکات مهم

  سطوح زیر در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و نظافت شده و سپس گندزدایی گردد: -1

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

  دیوارها، کف، سقف، پنجره ها 

  کامپیوتر، مانیتورها و موس  ترازو، باسکول(،  توزین)وسایل 

 شیرآالت، نرده   ها، در ستگیره درها،  ضه، یخچال، فریزر، کابینت،    پله ،د سه، ویترین های عر ، کمد، قف

 و نظایر آن وسایل عمومیها، کلید و پریزها، خوان ، کف پوشهای کارتگوشی تلفن، دستگاه

 د(سرویس های بهداشتی )در صورت وجو  

 )آسانسور ها، پله برقی و باالبر ها )در صورت وجود 

 قرار دهید. شاغلینصابون و مواد شوینده کافی در اختیار  -2

 قرار دهید. شاغلیندر صورت لزوم ماسک به تعداد کافی در اختیار  -1

صورتی که را  شاغلین همه  -2 همکاران و کارفرمای خود را مطلع , به ویروس کرونا  موظف کنید که در 

  نماید. 

  شاغلین در این مراکز باید دارای کارت سالمت باشند -3

 رعایت کلیه مفاد دستورالعمل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی وزارت بهداشت  -4

 

 آموزش بهداشت

  های تنفسی به تعداد کافی در محل؛ از انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی 

  های بهداشتی و   به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس   ها دست شوی  شست   نصب راهنمای

 وشویی؛ر
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 هادست شویشست روش درست: 1 وستیپ
 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  کنیداز صابون مایع استفاده  -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 بیندازیدزباله دردر سطل دستمال را  -10
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار2پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

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

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را 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 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  -

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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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

  پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند انعطاف 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

 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 خود دور نگه ها را از چهرهدست -

 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  )

مخاطی با مواد لوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای  بدون آ PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

شده عفونی بالقوه وجود د سایل      ارد. در اینجا یک مثال آورده  شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارج  ا

است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب،    ردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   حفاظت ف

 از صورت خود خارج کنید.

PPE درآورید:ترتیب مراحل زیر 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.

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

           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 

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

سایل    (2 صله بعد  از درآوردن همه و ست  بالفا ضد   حفاظت فردی، د شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشددد یدها،     های از  ندزدا روی سدددطوح و کل  گ

سدددوزی دار و مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 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 اسددددت 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 اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

باید خالی از افراد بوده و درها  هاهنگام 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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها 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 مهم در خصوص سفیدکننده نکات

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 ینهتماس(، با هز

 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

ن ایدهند. بنابر 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 گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

سفیدکننده     .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  رقیقبرای 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

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

 و استفاده گردد.

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

 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 مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

ننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که کمخلوط 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 شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  نده سدددفیدکن  گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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 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 

 ذخیره بیش از حد خودداری گردد. و از

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   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ا میهکنندهشدن 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 سرد لولهقسمت آب  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 سددازی سددفیدکننده ، 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 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،  )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     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

 هکنندترسی 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(؛  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؛

 انتقال  ها در هوای سددرد و خشددکویروس

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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1399فروردین  -نسخه دوم  

 126/306 کد 

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

و  نیادیم درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله

 و تره بار وهیم یبازارها
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 مقدمه

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

ر طوهای تنفسنی به عنوان یک اصنل کلی ویروس ولی به اسنت طور دقیق مشنص  نشنده  این ویروس هنوز به

گردند. بر اسنناس عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سننرفه یا عطسننه و یا لمی اشننیاه آلوده منتقل می  

تواند های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفی میدانسته

ست منجر  بروز نماید و در موار شدیدتر ممکن ا شی     به ذاتد  سایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ نا الریه، نار

 است.طور دقیق مشص  نشدهاز این بیماری هنوز به

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

متری از طریق سننرفه یا  2تا  1تواند در فاصننله س میترشننحات بینی و دهان در محیط می باشنند. این ویرو

ها با محیط و سننطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسننه منتقل شننود. راه دیگر انتقال، تماس دسننت 

شیرآالت، نرده  دستگیره درب  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         ده میعمومی و مشترک استفا  

 آب و صابون شستشو گردد.  حائز اهمیت است پی از تماس با هر فرد یا اشیاه مشکوک دست با

 دامنه کاربرد

 بار تره و میوه بازارهای و میادین اجرایی وکارکنان مسئولین  

 صوالت ) میوه، فرنگی، پروتئینی، لبنی، بازرگانی و    یه هابهره برداران و کارگران غرف ضه کننده مح  عر

 (غیره

  تامین کنندگان و تولید کنندگان  محصوالت در حال عرضه 

  شهروندان و مشتریان متقاضی خرید محصوالت 

 فاصله گذاری اجتماعی  

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

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

کسننب و کار یکی از اماکن تجمع محسننوب شننده که می تواند سننبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   
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ی از طریق فاصنننله گذاری سنننالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار اسنننت الزم اسنننت مقررات وی ه ا

ضطرار و درجه اهمیت           سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا اجتماعی عالوه بر رعایت ا

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 .جداسازی مسیر  ورود و خروج افراد رعایت گردد 

  گردد )رعایت فاصننله ایمن بین مشننتریان،  تیرعا یماریاز بروز ب یریشننگیجهت پمتر  2تا  1فاصننله

 کارکنان، شاغلین در غرف و ترازوداران به میزان حداقل یک متر(؛

   با افزایش میزهای انتصاب و جداسننازی میوه از تراکم مشننتریان در محل های انتصاب میوه جلوگیری

 گردد.

  از یکدیگر و به دور  )حداقل یک متر( ن در فواصل الزم و ایمنقرار دادن نیمکت های استراحت مشتریا

 از کارکنان 

  شلوغ   پرمحل های کاری  از حضور و توقف در که ممکن است مواجهه با ویروس کرونا وجود  ازدحام و 

 اجتناب گردد. داشته باشد

  ت بهداشننتی و های تردد و غرفه ها برای رعایت نکا اسننتفاده از عالئم و توصننیه های ایمنی در مکان

 .فواصل ایمن جهت عموم مشتریان ضروری می باشد

   و  یخط کش  ان،یفروشنده و صندوق دار و مشتر    نی( بیی)مشما  یلونیحائل مثل پرده نا کیاستفاده از

 در صورت امکان یکیالکترون ینوبت ده

      در  لوغیورت ش مدیریت مشتریان در راستای صفوف مرتب و با فاصله حداقل یک متر از همدیگر در ص

 از ورود شهروندان به محل های پر ازدحام و جلوگیری از شلوغی صفوف؛ مقابل غرف و ممانعت

 .افزایش ساعات کاری غرف به منظور کم نمودن ترافیک و تراکم حضور مشتریان ضروری می باشد 

 استفاده از ترازوی بیشتر جهت تسریع در خروج مشتریان و جلوگیری از ازدحام؛ 

  صورت فعال شین خودرو برای جابجایی       در  سرن صف ظرفیت  سرویی ایاب و ذهاب کارکنان، از ن بودن 

 کارکنان استفاده شود.

      افزایش تعداد سرویی های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان صورت

 پذیرد. 

     سل سمت های عمومی از جمله نمازخانه،  صله ایمن حداقل یک متر در ق سیر    رعایت فا سرویی و م ف 

 ورود و خروج الزامی است.
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  ،جلسات محدود بودن مدعوین در کوتاه بودن زمان و لزوم اجتناب از برگزاری جلسات غیرضروری 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

 کیوجود تماس نزد ای 19-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفس صورت   درهمه شاغلین  موظف هستند    -1

 . (1)پیوست شماره ندینما لیرا تکم یفرم خوداظهار بدو ورود به محل کار در ماریبا ب

سط ن        -2 شاغلین به طور روزانه باید تو شاغلین: کلیه  سی روزانه عالئم  ئم الماینده کارفرما از نظر عبرر

، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صنننورت بیماری )بوی ه عالئم تنفسنننی(

روزانه ادامه خواهد داشت. در صورتی که شاغل دارای عالمت باشد، می بایست عالئم فرد در سامانه        

شت به آدرس   شدار مراجعه به مراکز   ثبت گردد و د salamat.gov.irوزارت بهدا صورت وجود ه ر 

خدمات جامع سننالمت، از ادامه فعالیت شنناغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صننورت عدم  

دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع       

ین شنناغلین وجود داشننت ارائه گواهی داده می شننود. در صننورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای ا

پزشننک معالب به کارفرما الزامی اسننت. این افراد باید مراحل مربو  به تشننصی ، درمان، نقاهت و   

 بازگشت به کار را طی کنند.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ضه  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 نق  ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 و هفتهاز د شیب در روز  زولونیپردن 
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 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاه وندیپ  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یدر صورت عدم امکان دورکار -1

 یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریتماس با سا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -2

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

و نقاهت، جهت با الزم است پی از طی دوران درمان  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 نسصه 

رار ق از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یرلکنت اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

   شت فردی ضه میوه و تره بار،   ه هایغرفدر کلیه واحدهای فعال از جمله مراکز و رعایت کامل بهدا عر

 و امثال آن و قسمت های اداری و پشتیبانی ؛ کشاورزی، دامی فرآورده های 

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

 ها با آب و صننابون )مطابق دسننتورالعمل شننسننتن دسننت( و یا اسننتفاده از مواد تب دسننتشننسننتن مر

 کننده بر پایه الکل؛ضدعفونی

         سک و دستکش شصصی از جمله ما سایل حفاظت  ستفاده از و ستفاده از لباس کار  و ا توسط پرسنل    ا

 شاغل در میادین و بازارها الزامی است؛

 ر غرفه ها خودداری شود)استفاده از دستگاه های کارت خوان  از تبادل وجه به صورت نقدی به صندوقدا

شتریان منظوره )کد پرداز( ب QRو یا روش پرداخت از طریق کد ستفاده از لزوم  و عدم تبادل پول با م  ا

 بانکی توسط خود مشتری  کارت

 .از اخذ وجه نقد از مشتریان دارای اتومبیل در هنگام خروج از میادین خود داری شود 
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 کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛ داشتن 

  سرماخوردگی    در شاهده عالیم  شوند. )در      ،صورت م سالمت  هدایت  شاغلین به مراکز جامع خدمات 

گردد از ارتبا  با نحوه برخورد با کارکنان مشنننکوک به بیماری در میادین و بازارها موکدًا اعالم می             

 ارای عالئم سرماخوردگی و تب هستند تا زمان صحت کامل ممانعت بعمل آید فعالیت افرادی که د

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 تا حد امکان تشویق مشتریان به استفاده از ماسک و دستکش در هنگام خرید؛ 

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

 قسمت داخلی آرنب موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 ها با چشم، بینی و دهان در حین کار و حین خرید قبل از شستن و ضدعفونی دست؛عدم تماس دست 

 های کارگری جلوگیری بعمل آید؛از تردد و اسکان افراد متفرقه در خوابگاه 

 س        تعویض ل ضدعفونی د شو و  ست ش شیدن  باس کار در محل کار بعد از پایان کار و  ت قبل و بعد از پو

 ؛لباس منزل

 ها استفاده از مهر و سجاده شصصی ضرورت کامل دارد)در صورت وجود(؛در نمازخانه 

 استفاده کنند. خودشان به مصصوص افزاری نوشت وسایل از در صورت نیاز کلیه افراد  

 ن در حین کار توسط شاغلین خودداری شود.از خوردن و آشامید 

  بار گندزدایی گردد. 6صفحه کیبورد پوز بانکی و میز مقابل ترازو دار حداقل روزی 

 بهداشت مواد غذایی .2

         صورت امکان صیفی و میوه، غرفه دار در سبزی ،  سته بندی،  برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی ب

صرف در اختیار خریداران گ    ستکش یکبار م شت ملزومات و پرداخت      د شتریان پی از بردا شته و م ذا

 وجه به صندوقدار دستکش یکبار مصرف را در سطل زباله در دار بیاندازند؛

 .تأکید بر عرضه انواع آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده دارای مجوز می باشد 

       صورت فله ای، غرفه دار ضه آجیل و خشکبار به  صورت عر یت دن پوشش قابل رو موظف به قرار دادر 

 برروی  محصوالت قابل عرضه خود در غرفه می باشد؛ 

         سته بندی با صورت ب شت دام، ماهی و طیور( به  شتی ) مرغ، انواع گو ضه فرآورده های گو تأکید بر عر

 مجوز قانونی 

         ه طعق هرگونه از ،پروتئینی ه هایجهت ممانعت از انتقال احتمالی آلودگی ویروس از طریق فعالیت غرف

شت مرغ   شهروندان  بنابر .آورند به عمل ممانعتبندی و خرد کردن و طعم دار کردن گو شت   این   گو
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 هقطع صورته ب مرغ گوشت نیاز و لزوم صورت در نموده خریداری بندی بسته و کامل صورت به را مرغ

 ؛خواهند نمودستفاده ا دارای پروانه محصوالت از ار بندی

  مربوطه ضننمن رعایت تمامی ضننوابط بهداشننتی مجاز به تصلیه های  هغرفدر خصننوص انواع ماهی نیز

 ؛خودداری نمایندها بوده، هرگونه قطعه بندی و فیله زنی انواع آبزیان شکم و قطع باله

  .از قطعه بندی و خرد کردن گوشت گوسفند و گاو نیز خودداری شود 

  اشننت فردی و بهداشننت از چرخ کردن گوشننت خودداری شننود مگر در حضننور مشننتری با رعایت بهد

 تجهیزات

   صحیح محصوالت و عدم عرضه محصوالت خراب و آسیب     نسبت به جداسازی  غرفه داران ضرورت دارد

ستکش یک بار        صورت امکان تهیه د صوالت و در  ست زدن های مکرر به مح دیده برای جلوگیری از د

 ؛اقدام نمایند این منظور برای شهروندانه مصرف ب

 یزاتبهداشت ابزار و تجه  .3

      ستفاده توسط نیروهای خدماتی گندزدایی ستفاده در میادین و بازارها پی از هر بار ا ترالی های مورد ا

 شوند؛

   کلیه متصنندیان واحدها و غرف فعال موظف به گندزدایی مسننتمر ابزار و تجهیزات مورد اسننتفاده  می

 باشند؛

 بار تصیله)در صورت وجود(؛ هر ضرورت شستشو گندزدایی سردخانه و یصچال ها  در غرفه ها بعد از 

           ضرورت شستشو ماشین های حمل نقل بعد از هر بار تصلیه )لزوم رعایت کلیه اصول بهداشتی توسط

رانندگان خودروهای حامل محموله های ارسالی و نظارت از سوی پرسنل مجموعه جهت اجرای دقیق     

 (سالمت راننده، نظافت و رعایت بهداشت خودروها  از جملهضوابط )

 وسایل نظافت پی از هر بار استفاده گندزدایی شود. 

 در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شصصی ضروری است؛ 

   میادین ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسنننب در      کننده دسنننت عفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضننند ،

 سرویی های بهداشتی و مواردی نظیر آن؛

 یل بسنننته بندی و نظارت بر نحوه ی عملیات بسنننته بندی و ممانعت از آلودگی تامین ظروف و وسنننا

 محصول و ظروف در طول دوره ی کارگاه تا زمان بارگیری و تصلیه در میادین و بازارها؛

 کلیه سطوح در آبدارخانه ها، سرویی های بهداشتی، دفاتر اداری، کلیه درها  گندزدایی مرتب و مستمر

سته و پنجره ها، میزهای  ستم های رایانه ای و عابر بانک ها، نمازخانه ها و    ،کاتر ها، کار و لوازم واب سی
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شپزخانه ها  صندلی ها و نیمکت ها  غذاخوری ها، خوابگاه ها، آ سب  تهویه برقراری و،   اماکن آن در منا

 تابعه؛ بازارهای و میادین در

 ئط نقلیهتجهیزات کارگاهی و وسا شستشو و گندزدایی منظم و مستمر اماکن و 

 های ضنندعفونی کننده دسننت وگندزدای سننطوح تجهیز سننالن غذاخوری کارگری به محلول خوابگاه و

 گردد؛

 بهداشت ساختمان .4

   ی ها )روشن بودن دایمی سیستم های تهویه   های سالن استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره

 ل فعالیت(؛ اماکن سرپوشیده در بازارها بوی ه بازارهای فروشگاهی در طو

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

 های بهداشتی؛های اقامت، سروییتهویه مناسب محل 

 شوند؛زدایی گند مجزاصورت  بهبه طور مستمر نظافت و )حمام و توالت( را  های بهداشتیسرویی 

 ؛ها در هوا پصش نشوندرا بگذارید تا میکروب فرنگی، در آن های قبل از کشیدن سیفون توالت 

 های بهداشتی تعبیه گردد؛ها و سروییکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

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

آوری پسنننماند در مامی مالحظات بهداشنننتی )جمعآوری و دفع پسنننماند رعایت تخصنننوص جمعدر

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

 ها به صورت موقت؛کنسردها و آب خوریآب یا بال استفاده نمودن حذف 

 سایراقدامات .5

 استفاده کنیدمکان( )در صورت ااز سیستم تشصی  چهره  کارکنان برای ثبت حضور و غیاب 

  آنها را به حالت باز نگهدارید  غرفه هاجهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره 

 نکات مهم

  سالن شوند و جهت   ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت،  شته  ها باز گذا

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاه      رای شستشوی مرتب دست     امکانات الزم ب

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

 فراهم شود.
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 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مصصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویی گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، طلس. 

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

 . تعویض نمایید

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

 دهید(.

 "سالن  غرفکه برای نظافت کف  "هاییتِی ستفاده می و  ضافی   "سَر "شود باید دارای چند  ها و غیره ا ا

 باشند.

  شود شو تمیزشستبا مواد بایست در آب داغ  ها، دستمال نظافت و تِی، میپی از استفاده از پارچه. 

 تگی بعمل آید .در هنگام گندزدایی احتیا  های الزم در ارتبا  با برق گرف 

 شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت تجهیزات  تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی بعد از پایان کار

 و ماشین آالت خشک گردند.

    شاغلین بعد از گندزدایی به وی ه در سطح بزرگتر دوش گرفته و با لباس غیر از لباس کار محل را ترک

 نمایند.

    شب صورت بروز هرگونه عالئم  سنل مانند:      در  صلی در افراد مقیم و پر سرماخوردگی ف  سرفه و ، تبیه 

باید بالفاصله از ادامه کار منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع  ، نارسایی تنفسی و تنگی نفی  ، گلودرد

 سالمت ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند.

 گندزدا روی سننطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسننازگار و با  محلول های از پاشننیدن و ریصتن

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 توصیه های کلی

 سله     یاجرا بااز عفونت  یریشگ یپ یبرا ستفاده از کنترل سل س  یهامراتب کنترل، از جمله ا و  یمهند

. دباش  یمالزامی  کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در افرادمحافظت از  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش  یتیریمد

 ربراب در افراد از محافظت یبرا مناسب  یفرد حفاظت لیوسا  ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته 

  .اشدب یتنفس دستگاه ای و صورت محاف  ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن ،روسیو
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 آموزش بهداشت

 مناسب روش های آموزشی

 ( و ... وب سایت ها ،آموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی -1

چهره به چهره با رعایت فاصله از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صورتی که  -2

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

)موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده  تلف:رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مخ

 است.(

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی .1

 نصب پوسترهای آموزشی .2

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان .3

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان .4

 در فضای مجازی یا موشن گرافی افیاینفوگر، انتشار تیزر  ،در صورت امکان .5

 ( جهت پصش پیام ها و تصاویر آموزشیledاستفاده از صفحات نمایشی ) ،در صورت امکان .6

)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.(

 با بیماری کرونا ویروسآشنایی  -1

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس -2

 شناسایی افراد مستعد ابتال -3

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری -4

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی -5

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح -6

 دیحفاظت فر لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش  -7

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با -8

 آموزش نکات بهداشت فردی  -9

 توصیه ماندن در خانه -10

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل -11
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 آموزش فاصله گذاری اجتماعی -12

 4030و سامانه  190معرفی سامانه  -13

 سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما( -14

 آموزشی نمونه فعالیت های

        سازی سالم  ضرورت  سانی  شده در منزل با محلول    اطالع ر سبزی خریداری   گندزدایمیوه و 

  مصصوص

     سانی جهت معرفی ویروس کرونا و راه سترهای اطالع ر صب پو شگیری ازابتالبه بیماری  ن های پی

 در محل های مناسب در دید عموم

   صب ستند یا بنرهای  ن شی  ا  کرونا شیوع  با مقابله جهت در مالز تمهیدات بکارگیری برای آموز

 در محل کار  ویروس

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  شاغلینمحلول ضدعفونی کننده دست به از 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 آرنب 

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری وهنح آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،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 سامانه salamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

 لفنشماره ت نصب پوستر سامانه پاسصگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 هاپیوست

 اظهاری فرد جهت بازگشت به کار: فرم خود1پیوست

 

حال تحصننیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شننماره............................ شنناغل 

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

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفی      □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  -

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 درصنننورت بروز هرگونه عالئم تنفسنننی فوق،    می تعهد اینجانب ..................  به کد ملی......................     

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

ها را با هوشننیاری، دقت و صننداقت ثبت پاسننک کلیه پرسننشثبت نام نمایم و  salamat.gov.irسننامانه 

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسک نادرست و خالف واقع، بهام و هرگونه عواقب ناشی نموده

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 چک لیست بازرسی مورد استفاده در میادین و بازارهای میوه و تره بار درمقابله با کروناویروس -2پیوست 

 

 تاریخ بازرسی:                   نام بازار:                    نام شهر: 
 خیر بلی عنوان فعالیت ردیف

   کش در حین کار استفاده می کنند؟آیا شاغلین از ماسک و دست 1

   آیا شاغلین نظافت مستمر محل کار را رعایت می کنند؟ 2

   آیا شاغلین در حین کار از استعمال دخانیات خود داری می کنند؟ 3

   آیا سطل زباله به تعداد کافی با در پوش وجود دارد؟ 4

   آیا از کارت خوان جهت پرداخت وجه استفاده می شود؟ 5

   آیا مواد ضدعفونی کننده دست به تعداد کافی در نقاط مختلف موجود و تعبیه شده است؟ 6

   آیا سرویس بهداشتی دارای مایع دستشویی می باشد؟ 7

آیا پوستر و اطالعیه شستن دست در نقاط مختلف از جمله روشویی ها و دستشویی نصب می           8

 باشد؟

  

در میادین از جمله سااالن هان نمازخانهن ساارویس بهداشااتین آیا نظا فت در محل های مختلف  9

 استراحتگاه کارگران رعایت می شود؟

  

   آیا مواد غذایی غیر بسته بندی با پوشش مناسب پوشانده شده است؟ 10

   آیا از قطعه بندی و فرآوری گوشت مرغ و دام جلوگیری می شود؟ 11

   جلوگیری می شود؟ آیا از چرخ کردن گوشت بدون حضور مشتری 12

آیا مواد شاااویندهن گندزدان امکانات و تزهی ات نظافت به مقدار کافی و  زم تهیه شاااده و در       13

 محل وجود دارد؟

  

   استفاده می شود ؟ مسئول نظافتاز کارکنان خدماتی مخصوص به عنوان  آیا 14

   ؟دایننممی استفاده  و لباس کارن چکمه دستکش ندر هنگام نظافت از ماسکاین افراد  15

امضاء                                                                             نام و نام خانوادگی  ناظر  

 ناظر : مدیر مرکز و یا بازرس بهداشت محیط و حرفه ای منطقه
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 هادست شویشست نحوه: 3 وستیپ

 :شسته شوندیر به طریقه زباید با آب گرم و صابون  هادست

 ها را مرطوب کنیددست -1

 از صابون مایع استفاده کنید -2

 هم بمالید به خوب را هادست کف -3

 انگشتان را بشوئید -4

 ها را بشوئیدمچ -5

 بین انگشتان را بشوئید -6

 آبکشی کنید -7

 با دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( -8

 ل ببندیدشیر آب را با همان دستما -9

 دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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16 

 

 و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی پوشیدن:  4 پیوست

 مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی توصیه شده

ای و های استاندارد، تماسی، قطره  شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت    نوع وسیله حفاظت فردی استفاده  

صننحیح پوشننیدن و درآوردن هر نوع از این وسننایل باید به افراد آموزش  هوابرد بسننیار متنوع اسننت. روش 

 شود.داده

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استصوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 دستکش ها .2

 

 

 

 

 

 .تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد 

 

 

 

 استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی 
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  دست ها را از چهره خود دور نگه دارید 

 با سطوح لمی شده کمی در تماس باشید 

 لودگی شدید عوض کنیددستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آ 

 بهداشت دست را رعایت کنید 

 مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  توصیه شده

روش های مصتلفی برای درآوردن ایمن وسنیله حفاظت فردی بدون الوده کردن لباس، پوسنت یا  غشناهای    

شدن از اتاق بیمار،  مصاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده شده است. قبل از خارج

تمام وسایل حفاظت فردی، به جز ماسک اگر استفاده شده است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و       

 بستن در، از صورت خود خارج کنید.

 وسیله حفاظت فردی را به ترتیب مراحل زیر درآورید:

 دستکش (1

 

 

 .بیرون دستکش آلوده است 

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

 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 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 ماسک  (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.عفونیضد

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

 

ست     (3 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 استفاده کنید. هفتاد درصد یلالک
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 : گندزداهای سطوح5پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسنننب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسنننتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 عایت گردد.دقیقه ر 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 ضننندعفونی بر پایه الکل دارای     

 جوزم

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

به    یک میکروب  با طیف گسنننترده اسنننت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک       

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

تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  و  ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی 

 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 اسنننتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکترک شدن وتغییر رنگ، تورم، سصت

 خاص شود.

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

ها باز گذاشننته شننوند و جهت تهویه بهتر اسننت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 .نظر گرفته شودگرفتگی 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(. 24پی از گذشت 

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

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

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سنندیم 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 سنننفیدکننده      .2

طور گسنننترده در دسنننترس اسنننت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشنناهای مصاطی، پوسننت و مجاری  با این حال سننفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان می  به

 ها باید با احتیا  مصرف گردند.سفیدکننده

اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشننتی آسننیب گندزدا کاهش دهد و باعث

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضنند آب و دسننتکش و عینک برای  اسننتفاده از ماسننک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

لو  نموده های با تهویه مناسب مص های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سنننرد مصلو  گردد )آب گرم  نده  یدکن سنننف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

وینده خانگی همراه سننایر مواد شنن ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سنننمی در هنگام شنننیمیایی خطرناک شنننود. به 

کننده با مواد شننوینده اسننیدی مانند موادی که مصلو  کردن سننفید

گردد و این گاز  شنننود، تولید می کردن توالت اسنننتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      تومی یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  ا صنننورت لزوم اب

کننده برای شنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشم وارد  ر سفید از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگ  -

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 

 دکان قرار داده شوند.دور از نور خورشید و دور از دسترس کو

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربصشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سننازی قید شننود و نموده و بر روی آن برچسننب تاریک رقیقتازه تهیه 

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       آغشننن با  ندزدایی  بل از گ شنننده و ق

 ز مواد آلی گردد.کننده عاری اسفید

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) 50000دل معا 5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

قسننمت  1شننود اسننتفاده از توصننیه می 5از هیپوکلریت سنندیم %  1:100محلول شننده: محلول توصننیه

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

سفیدکننده به آب را تن          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .ظیم کنیدبرای د

هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر بیشننتر از   در صنند  2.5های حاوی سننازی سننفیدکننده مثال ، برای آماده

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

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس 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: 

 گردددقیقه توصیه می بیشتر یا مساوی دهمتصلصل: سطوح غیر  

   ماس   کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30ز قه توصننن ها،  شنننود)برای تِیدقی

 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(غوطه بدن قبل از گندزدایی یا

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسننترسننی  

 درصد 0.05پی ام یا 

پی پی  50000درصننند ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 ری از کرونا ویروس: نکات مهم در پیشگی6پیوست 

   ست شامیدن د های خود را  قبل از خوردن و آ

قل          حدا مدت  به  باالی مچ  با آب و      20تا  یه  ثان

صابون مایع بشویید و درصورت عدم دسترسی به      

آب سننالم از مواد ضنندعفونی کننده بر پایه الکلی  

 استفاده نمایید؛

 

  تمناس بنا افرادی کنه مریض هسنننتنند      از

دادن با افراد  و دسننت از روبوسننی. خودداری کنید

متر از افراد بیمار    2تا   1دیگر بپرهیزید )فاصنننله    

     شود(؛  حف

 

   افراد بیمار و مشکوک حتما از ماسک استفاده

 نمایند.  

 
 هان       از دسننننت یا د به چشنننم، بینی  زدن 

 کنیدخودداری

 
 

   هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

  را در سطلدستمال کاغذی بپوشانید و دستمال 

 زباله بیندازید؛

                                                                       

       ید در منزل ماخوردگی دار اگر عالئم سنننر

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سنننرد و خشنننک انتقال     ویروس

ید هوای محیط مرطوب      سنننریع با ند و  تری دار

 داشته شود؛نگه

   گندزدایی سننطوحی که در تماس مکرر با آن

 هستید.

 
   تقویت سنننیسنننتم ایمنی با مصنننرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 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  

از  طور عمدههای تنفسی به یک اصل کلی ویروس عنوان  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 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این به ذات اسددت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن 

 است.طور دقیق مشخص نشده بیماری 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  1ر فاصددله تواند دترشددحات 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

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. باحائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست 

 

  کاربرد دامنه

 ها و نظایر آنمارکت، سوپر مارکت ای، هایپر های زنجیره فروشگاه های مواد غذایی، فروشگاه

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 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

رفی حفظ کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از ط 

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. 

 یر رعایت شود:در این راستا الزم است موارد ز
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 الف( کارکنان 

        درصورت امکان، سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان حذف گردیده و از خودروهای شخصی استفاده

صله ی    صورت باید حتما رعایت فا شینان       2الی  1گردد، در غیر این  سرن صندلی  متر )حداقل یک متر( بین 

 .رعایت گردد

  برای برقراری ارتباط  شدددبکه های اجتماعی و از تلفنو کاهش یافته مواجهه چهره به چهره کارکنان

 استفاده شود. 

 باز گذاشته شود.  ها یا پنجرهمناسب استفاده شده و ستم تهویه سی از  

  درصدددورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشدددد باید در حداقل زمان ممکن صدددورت پذیرفته و

 حداقل فاصله ی یک متر رعایت گردد.

  خودداری نمایند. دست دادن ماس با یکدیگر به عنوان مثالاز تکارکنان 

  نظایر آن خودداری شود. رختکن، آبدارخانه، انبار  و از تجمع در محیط کار از جمله 

    از  محافظ یا شددیلد های محافظتی ) پالسددتیکی / شددیشدده ای ( برای میز صددندوق دار و نوار نقاله

 استفاده شود.  متحرک یا پیشخوان فروش

 ی صندوق های فروشگاه مجهز به کاور پالستیکی جداکننده باشند.تمام 

 .تمامی کارکنان باید از ماسک و شیلد )محافظ پالستیکی( استفاده نمایند 

 

 ب( مشتری 

 کاهش یابد.  مشتری با کارکنان چهره به چهره مواجهه 

  پول فقط از طریق الکترونیکی انجام گردد.پرداخت 

     شتریان قبل از سنجی م شود.   8/37و از ورود افراد با تب باالی  انجام ورودتب  شگاه  جلوگیری  )فرو

 متر( 200های بزرگ تر از 

 قرار داده شود.  دستکش یکبار مصرف در اختیار مشتریان 

 از ایجاد صدددف های طویل در جلو صدددندوق دار       ،کنترل تعداد افراد ورودی به فروشدددگاه    از طریق

 جلوگیری شود. 

 متر رعایت شود.  1، فاصله در صف های صندوق 
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 ، 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   موظف هسدددتند در بدو ورود    شددداغلین  همه  -1

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

صددورت تصددادفی و روزانه، تا پایان  نماینده کارفرما یا مدیرشدداغلین را بهبررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

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

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

ید. در غی        ما مدیر را مطلع ن ما/  کارفر حل          ر اینخودداری و  به م مار  مدیر از ورود بی ما/  کارفر صدددورت 

 کارجلوگیری نماید.

 

 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 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  
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 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشدددرا ،یدر صدددورت عدم امکان دورکار .1

 یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیمحشغل موقت در   رییافراد را داشته باشد. تغ   ریتماس با سا 

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما .2

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 گیرد.

 

 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 شود. مواد ددعفونیاستفاده از  با و یا آب و صابون ها بادستشستشوی 

       صی از ج شخ سایل حفاظت  ستفاده از و ش         ا شاغل در فرو سنل  سط پر ستکش تو سک و د گاه مله ما

 الزامی است؛ 

 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛ 

 ؛گرددصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه انجام در 

 ؛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)در صورت وجود(؛ 

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

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

 موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛قسمت داخلی آرنج 

   گردد.از تماس دست با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و ددعفونی خود داری 

 در صورت وجود( ها استفاده از مهر و سجاده شخصی درورت کامل دارد؛در نمازخانه( 
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 بتال افراد در ادلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن  عدم استعمال دخانیات به

 به ویروس؛

 

  غذاییموادبهداشت  .2

  یاکلیه مسددلولین چیدمان مواد غذایی در قفسدده ها و یخچال ها موظفند از دسددتکش یکبار مصددرف 

 استفاده نمایند؛ دستکش متناسب با کار 

         صدی موظف سه ها و یخچال ها مت سته بندی داخل قف شدن مواد غذایی ب برای جلوگیری از آلوده 

یه خریداران دسدددتکش یکبار مصدددرف ارائه نماید. فرد خریدار میتواند در پایان فرایند خرید و اسدددت به کل

مشتری از دست زدن هر گونه کاال که قصد خرید ندارد     و قرار دهد زبالهپرداخت وجه، دستکش را در سطل   

 خود داری کند. 

     صرف روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می ده مواد غذایی آماده م سته    عر شد و کلیه مواد فاقد ب با

پوشش بهداشتی یعنی استفاده از ظروف در دار و یا  ) باید دارای پوشش بهداشتی باشند.  آماده مصرف  بندی 

  ( .ویترین شیشه ای در دار می باشد

  محل صنفی جلو گیری گردد.از عرده و نگهداری مواد غذایی در خارج 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذای پرسنل )در صورت وجود(؛ 

              ستفاده صرف ا شش یکبار م ستی از پو شاغلین، میز غذاخوری بای سط  سرو غذای گرم تو صورت  در 

 بعد ار هر بار مصرف تعویض گردد. شود و

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

      ستفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن قفسه، ویترین ستفاده  ها، یخچال عدم ا ها و نظایر آن )ا

 از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛

 به  و شود  بینی پیشبه تعداد کافی   پدالی دار در های سطل   فروشگا های مواد غذایی در  است  الزم

 باشند؛ ها محل این در شده مصرف کاغذی های دستمال امحاء به کارکنان  آموزش داده شود که موظف

 سط  زباله سطل های  تخلیه سلول  افراد تو سه   در آن تخلیه بوده و  مربوطه بخش در نظافت م کی

 و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسددایل و گرفته صددورت شددیفت هر آخر در محکم پالسددتیکی های
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های بهداشتی باید از وسایلی که    سرویس  گندزداییوسائل نظافت و   ، تِی،هادستمال  زباله، سطل گندزدایی 

 ؛مجزا باشد شود،های دیگر استفاده می برای مکان

   ستکش و شید لباس، د ش   در طول مدت نظافت مراقب با سک پاره ن صورت   وما سیب نبیند و در  د و آ

 ؛صدمه آنرا تعویض نمایید

 تِی را به صورت مارپیچ حرکت  مقابل به پایان برسانید  غاز و در طرف یا نقطهآاز یک نقطه  ظافت ران(

 دهید(؛

 "سدد ر"شددود باید دارای چند ها و غیره اسددتفاده میها و سددالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی" 

 .ادافی باشند

 

 بهداشت ساختمان .4

 ها؛سالن هایاستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

    ستم لوله ستمال کاغذی در توالت    سی صابون مایع و د شی  س ک شتی تعبیه گردد  رویسها و  های بهدا

 صورت وجود(؛)در

  ست  کننده عفونیدد تعبیه ظروف حاوی مواد سب در با پایه نگهدارنده به د سرویس های   تعداد منا

 بهداشتی )در صورت وجود(؛

 های بهداشتی)در صورت وجود(؛تهویه مناسب فروشگاه، آسانسور و سرویس 

 شوند؛زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتیسرویس 

  ؛ها در هوا پخش نشوندتا میکروب بستهقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن 

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

 دار پدالی صددورت پذیرد و کلیه نیروهای بهای دروه بهداشددتی در سددطلها باید به شددیدفع پسددماند

آوری پسددماند در آوری و دفع پسددماند رعایت تمامی مالحظات بهداشددتی )جمع خصددوج جمعخدماتی در

 در دستور کار قرار دهند؛ را های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفتکیسه

 ها به صورت موقت؛کنسردها و آب خوریحذف آب 

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد؛اتاقک 

 کات مهمن

 .صابون و مواد شوینده به میزان کافی در اختیار کارکنان قرار داده شود 

 .به تعداد کافی ماسک، دستکش و تجهیزات حفاظت فردی در اختیار کارکنان قرار داده شود 
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 موزش بهداشتآ

 مناسبروش های آموزشی 

  ستور عمل شگیری  برای ها دست  شستن   د  محل در کافی تعداد به تنفسی  بیماریهای انتقال از پی

 سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی نصب گردد. 

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

   صورتی که سیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق  آموزش در  صله   چهرهاز م به چهره با رعایت فا

 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 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 موزشی به گوشی های همراهارسال پیامک های آ ،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 ) 

 

 های هدفگروهموضوعات مورد آموزش برای 

 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 با آشنایی 

  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 

 

 آموزشی هایفعالیت نمونه

  کرونا شددیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشددی اسددتند یا بنرهای نصددب 

 در محل کار  ویروس

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوج چگونگی انتقال بیماری کرونا 

               صا ست ها در محل کار خصو شوی د شست صحی   ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلینمحلول ددعفونی از آموزش نحوه استفاده 

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

   های تنفسی به تعداد کافی در محل؛از انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی  

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

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

 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 

  بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب 

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

               شماره تلفن شکی به  شت ،درمان و آموزش پز شکایات وزارت بهدا سخگویی  سامانه پا ستر  صب پو ن

 هت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور ج  190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل : فرم خوداظهاری1پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته در -1

احساس خستگی و دعف     □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  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2از دقیقه در فاصله کمتر  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

  (.استمصرف نیز مورد تایید باریکذی خشک کنید )استفاده از حوله با دستمال کاغ -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -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  )

ای و هوابرد د، تماسی، قطره های استاندار عفونتده بسته به سط  پیشگیری در    ش استفاده  PPEنوع 

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده بسیار 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 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

 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 -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

57



 
 معاونت بهداشت           

 ،یارهیزنج یهافروشگاه  ،ییموادغذا یهافروشگاه در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 آن ریو نظا پرمارکتیها

14 

 

 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  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(دستکش درآورده شده را با دستکش نگه 

           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 اگر در شد،       حین بردا شما آلوده  ستان  سک، د ست ن ما شویید و از یک    های خود را بالد 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 

صله بعد  از در  (3 سایل  بالفا ست آوردن همه و دد   حفاظت فردی، د شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشددد یدها،      های از  ندزدا روی سدددطوح و کل گ

سدددوزی دار و مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطملن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 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 آمونیوم .2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوج موادگندزدا  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به     کشیک میکروب  کل  طوربا طیف گسدددترده اسدددت و  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 اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 خاج شود.

اید خالی از افراد بوده و درها ها بهنگام 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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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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

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 مهم در خصوج سفیدکنندهنکات 

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 نهتماس(، با هزی

 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

ن یدهند. بنابر اراحتی 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.

سفیدکننده ر    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  قیقبرای 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.

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

 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 مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

ننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که کمخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز
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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    ها موجب خوردگی در فلزات می  نده سدددفیدکن  گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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 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 

 ذخیره بیش از حد خودداری گردد. و از

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   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ا میهکنندهشدن 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.

 

 

 

 

 

 

62



 
 معاونت بهداشت           

 ،یارهیزنج یهافروشگاه  ،ییموادغذا یهافروشگاه در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 آن ریو نظا پرمارکتیها

19 

 

 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 لولهقسمت آب سرد  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 سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98سفیدکننده به  قسمت  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

د تا تهیه خواهند ش اوتی 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   سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز نکته: 

  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     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندبه آب سالم از مواد ددعفونی  ترسی  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

 

 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؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 وریکشتارگاه دام وط درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله
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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 بهیک اصل کلی ویروسعنوان است 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

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به ذاتست منجرموارد شدیدتر ممکن ا

 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  1فاصله تواند در 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

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

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

 

  کاربرد دامنه

کلیه کارمندان، پرسنل، نیروهای برای  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

ها، هنامیینبوده و سایر قوانین، آ کشتارگاه های دام وطیور فعالیت و رفت و آمد دارندخدماتی و افرادی که در 

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

 

  یاجتماع یذارگفاصله

که بسیاری از گذاری اجتماعی است. از آنجاهای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصلهیکی از راه

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

گردد و از طرفی حفظ سالمت نیروی کار  تواند سبب انتقال بیماریشده که مییکی از اماکن تجمع محسوب

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

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

 ت موارد زیر رعایت شود:گرفته شود. در این راستا الزم اس

 رعایت گردد.حداقل فاصله یک متری  مراجعینروبرو شدن با مواجهه و صورت  در 
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  قرار داده شود. در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان مراجعینصندلی 

  استفاده گردد.با متصدیان  مراجعیناز سیستم های صوتی برای برقراری ارتباط 

  یکی از بهترین روش های فنی و مهندسی جهت حذف و یا کاهش مواجهات مستقیم کارکنان با

 استفاده از موانع فیزیکی شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش مواجهات می باشد. مراجعین

 ازدحام و شلوغ اجتناب گردد. پرمحل های کاری  از حضور و توقف در 

 های تردد و قسمت های مختلف کشتارگاه برای رعایت  مکان استفاده از عالئم و توصیه های ایمنی در

 نکات بهداشتی و فواصل ایمن جهت عموم مراجعین ضروری می باشد.

  ( الزامی است.بین مشتریان، کارکنان، شاغلین)متر  1فاصله رعایت حداقل 

  در صفوف مرتب و با فاصله حداقل یک متر از همدیگر در صورت شلوغی در مقابل محل مراجعین

 بایستند.های تحویل کشتار و آالیش دام و طیور 

  در صورت فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، از نصف ظرفیت سرنشین خودرو برای جابجایی

 کارکنان استفاده شود.

 ب برای رعایت فاصله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان صورت افزایش تعداد سرویس های ایاب و ذها

 پذیرد. 

  رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در قسمت های عمومی از جمله نمازخانه، سلف سرویس و مسیر

 .ورود خروج الزامی است

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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/ کارشناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت حرفهبررسی 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 وجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تحصیل

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

68



 
 معاونت بهداشت           

 در کشتارگاه دام وطیور و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

4 
 

 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:

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصووورت عدم امکان دورکاری، شوودر -2

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.را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم میکارفرمایان شرایطی  -3

 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-ابتال به کوویدراهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال "بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

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

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 شودپرهیز با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از. 

  کننده  استفاده از مواد ضدعفونیبا و یا ثانیه  20به مدت  با آب و صابونبطور مرتب  ها دستشستشوی

 انجام گیرد.بر پایه الکل 

  امی الز کشتارگاهاستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در

 .است

  مواد غذایی الزامی استداشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران. 

 صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید در. 

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

 از سیستم تشخیص چهره استفاده شود)در صورت وجود("برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا. 

 استفاده شود یا دستکش های آسانسور، از دستمال کاغذی ی تماس با دکمهبرا. 

  که دستمال وجود نداشت از )در صورتی استفاده گردد. عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذی از دستمال

 .قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 قبل از شستن و ضدعفونی خود داری گردد ها با چشم، بینی و دهانتماس دست از. 

 ضروری است.ها استفاده از مهر و سجاده شخصی در نمازخانه 

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

  اکیدا اجتناب گردد.استعمال دخانیات از 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2

 در صورت فعال بودن آشپزخانه و سلف سرویس موارد ذیل رعایت شود:

 های یکبار مصرف انجام گردد. بندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی در بسته 

 .مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

 ک نفره توزیع گردد.کلیه مواد غذایی در بسته بندی مناسب ی 

 .کلیه مواد غذایی پخته شده با درجه حرارت مناسب بین شاغلین توزیع گردد 

  توزیع گردد پروانه ساختساالد و سایر مخلفات به صورت بسته بندی دارای. 

  در سلف سرویس الزامی است .غذا رعایت فاصله گذاری حداقل یک متر در هنگام تحویل و سرو 
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 تجهیزاتبهداشت ابزار و  .3

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

  ضروری است.شستشو و گندزدایی وسایل و تجهیزات کشتار در هر شیفت کاری 

 الزامی است. هانه و یخچال ها بعد از هر بار تخلیشستشو و گندزدایی سردخ 

  یهبار تخل های حمل و نقل دام و طیور زنده و گوشت و آالیش دامی بعد از هرشستشو و گندزدایی ماشین 

 الزامی است.

 بار استفاده گندزدایی شود. همه وسایل نظافت در محیط کشتارگاه پس از هر 

  ر وسایل نظافت پس از هر با .صندلی و سایر وسایل استفاده نشود  ،میز نظافتاز دستمال مشترک برای

 ی شود.استفاده گندزدای

 ها باز گذاشته ها و پنجره و سایر محل ها باید خالی از افراد بوده و درها نگام گندزدایی و نظافت، سالنه

 شوند و جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 دناستفاده نمایامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص برای گندزداییی تِ از . 

  گندزدایی سرویس های بهداشتی باید از ابزار سایر قسمت ها مجزا باشد.ابزار و تجهیزات نظافت و 

 تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(یابد.  مقابل پایان غاز و در طرف یا نقطهآاز یک نقطه باید ظافت ن( 

 در آب داغ شسته و سپس در محلول آب ژاول  بایستیها، دستمال نظافت و تِی، پس از استفاده از پارچه

شده و برای استفاده آماده  ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت  بهدرصد  05/0

 باشد.

 د و آسیب نبیند و در وتان پاره نش ماسک مخصوص در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 کار شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت تجهیزات و  تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی بعد از پایان

 ماشین آالت خشک گردند.

  شاغلین بعد از گندزدایی به ویژه در سطح بزرگتر دوش گرفته و با لباس غیر از لباس کار محل را ترک

 نمایند.

 ورت موقت صها بهههمه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخان

 آوری گردد و از وسایل شخصی استفاده شود.جمع

 بهداشت ساختمان .4

 ها انجام گیرد. های سالن استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره با تهویه  
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  جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید )در صورت

 سهولت تردد از جک و آرام بند در ها استفاده نگردد.امکان( یا برای 

 و به صورت مرتب  داشته باشند تهویه مناسبباید   آسانسورها های بهداشتی وهای اقامت، سرویس محل

 گندزدایی گردند.

   ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، راهروها، کننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد

 تعبیه گردد.سرویس های بهداشتی محل کار، ها، آسانسور

 شود.های بهداشتی تعبیه ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 گردند.زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتیسرویس 

 هوا پخش نشوندها در قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب.  

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

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

 دار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی  های درها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند

های آوری پسماند در کیسهرعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعبا آوری و دفع پسماند جمع نسبت به

 اقدام نمایند.پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت 

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

 حذف گردند. تها به صورت موقکنسردها و آب خوریآب 

 شیفت کاری گندزدایی هر های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان در صورت وجود سالن

 شوند.

 .استعمال دخانیات ممنوع می باشد 

    .کلیه تاسیسات آبرسانی اعم از مخازن، شبکه توزیع یا چاه آب باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد 

 حرارت مورد نیاز در دسترس باشد. آب با فشار کافی و درجه 

  میلی گرم در  8/0و حداکثر  5/0)میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده  بصورت روزانه غلظت کلر باقیمانده

 پایش گردد. لیتر در کل سیستم توزیع حفظ گردد(

 ی یا اپایش ماهیانه کیفیت میکروبی آب آشامیدنی برای اطمینان از عدم وجود آلودگی به کلیفرم گرماپ

 انجام گیرد. اشرشیاکلی 

   بهداشتی باشد. مطابق ضوابطسیستم جمع آوری و دفع فاضالب باید 
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 تصفیه استاندارد تا حد و باشد نشت بدون و کشی لوله سیستم دارای باید فاضالب آوری جمع سیستم 

 .شود

  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. 

 باشد متر 5/1 زیرزمینی های آب سطح 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 فاضالب زمان انتقال تا باید زیرزمینی،  آب سطح بودن باال صورت در 

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

 توصیه ذخیره مخزن 2 از استفاده ماند زمان رساندن حداکثر به طریق از ها ویروس کردن غیرفعال جهت 

 .می شود

 اسید ، پراستیک با نگهدارنده مخازن جاذب، های چاه مثل محل در فاضالب گندزدایی و تصفیه برای 

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

 این در . است انجام قابل آهک از استفاده با داخل در تصفیه محل، از خارج تصفیه وجود عدم صورت در 

 درصد10 آهک دوغاب از قسمت یک که صورتی به درصد 10 آهک دوغاب از استفاده شامل صورت تصفیه

 شود. می زائد اضافه مواد قسمت 10 به

 با فاضالب مواجهه در افراد گرفتن قرار از تا شود محصور محوطه دور باید چاه، فاضالب در دفع صورت در 

 .شود جلوگیری سرریز صورت در

 

 نکات مهم

 و  یمهندس یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا

. باشد یمالزامی  کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در افرادمحافظت از  یبرا منیکار ا یها وهیو ش یتیریمد

 برابر در افراد از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته

  .اشدب یتنفس دستگاه ای و صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

  د؛ کنن یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  شاغلین رامواجهه  تیوضع دیبامسئولین

از  یریجلوگ یها برا از کنترل افرادحاصل کنند که  نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یتیریو مد یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یمواجهه استفاده م

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها
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 دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیمجازی )از طریق شبکه صورتبهآموزش 

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

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

 است.(وزش در بند زیر درج شدهت مورد آم)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 

 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 )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 ویروس آشنایی با بیماری کرونا 

 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 حیوه صحنح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 
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 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )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 ضدعفونیوزش نحوه استفاده آم 

  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 کارکنان و مراجعه به بیماری به آموزش 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 

 و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان گرینصب 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 ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 ارد غیربهداشتی به سامانه مذکورجهت اعالم مو

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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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                                   تاریخ                    نام خانوادگی           نام و
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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 بارخشک کنید )استفاده از حوله یکذی با دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دردر 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     دهش ا سته به  ستاندار ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند 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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 و متناسب با آنها قرار بگیرد. هاروی 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 -

 باشید با سطوح لمس شده کمی در تماس -

 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، پوسوووت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسوووایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شوویفت غشوواهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شوودن 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.

 ید. )شکل اول از سمت چپ(دارتکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

   درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید        حیناگر 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 شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر دربرای بازیافت مجدد قرار دهید. شده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت 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

 نید. را از صورت جدا ک
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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.

  دسووتکش دار جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوووند و فقط با دسووتان

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    طور همزمان دسوووتکش را نیز درآوردید. فقط قسووومت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 .باله قراردهیددستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف ز

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 مناسوووب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسوووتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی سطوح 

 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

 پراکسید هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان نظیر 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضووودعفونی 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 گسوووترده اسوووت و  کل  طورکش  کلی از ال

بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       ایزوپروپیل 

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

ترمومترها(و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات )مثل اسووتتوسووکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 گردد.و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میکوچک محدود 

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسوووتفاده 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، سووالن .4

ه شوووند و جهت تهویه بهتر اسووت هواکش نیز  ها باز گذاشووتو 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

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

 یابد(.اعت کاهش میس 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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شووسووتشووو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سوودیم 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 سوووفیدکننده      .2

گسوووترده در دسوووترس اسوووت و برای  طورکم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشوواهای مخاطی، پوسووت و مجاری  با این حال سووفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سووایر مواد شوویمیایی واکنش نشووان می  به

 باید با احتیاط مصرف گردند. هاسفیدکننده

اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشووتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسوویب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  ر موارد زیشده  رعایت  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضوود آب و دسووتکش و عینک برای  اسووتفاده از ماسووک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سووورد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سوووف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میدیم میهیپوکلریت س

همراه سووایر مواد شوووینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سووفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سووومی در هنگام شووویمیایی خطرناک شوووود. به 

ده اسوویدی مانند موادی که کننده با مواد شوووینمخلوط کردن سووفید

گردد و این گاز  شوووود، تولید می کردن توالت اسوووتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صوووورت لزوم اب
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کننده برای شووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده از سوووفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سوووطوح    ی در فلزات میها موجب خوردگ  سوووفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شووسووته و با یک پزشووک 15گردد بالفاصووله باید به مدت 

 مشورت گردد.

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

سمی   سفید آزاد میگاز  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 

 حد خودداری گردد.و از ذخیره بیش از 

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

سووازی قید شووود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسووب تاریخ رقیق

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

وح براین ابتدا سط گردد، بناها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشووو با  ندزدایی  بل از گ شوووده 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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 و مصرف هیپوکلریت سدیم راهنمای غلظت -1جدول 

 (ppmمعادل درصووود  5 های سوووفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سووودیمعمده 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( 1:100)محلول کشی 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 سوودیم، از دو برابر بیشووتر از   درصوود 5/2های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصوود هیپوکلریت سوودیم یک محلول  5برای سووفیدکننده حاوی سووازی: کلر قابل دسووترس بعد از رقیق

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

شد تا   داوتی تهیه خواهنهای 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،  شوووود )برای تِیدقیقه توصووویه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  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  20را تا باالی مچ به مدت حداقل 

و صابون مایع بشویید و درصورت عدم 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  تماس با افرادی که مریض هستند از

دادن با افراد از روبوسی و دست. خودداری کنید

متر از افراد بیمار  2تا  1دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظحف

 

 وک حتما از ماسک افراد بیمار و مشک

 استفاده نمایند؛

 
 

 دهان  وزدن به چشم، بینی از دست

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

  سرفه، دهان و بینی خود هنگام عطسه و

را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

  اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک 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 مصرف میوه و خود را سیستم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 کیوسک مواد غذایی در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیصلهفا
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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 اهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به شخص نشده  طور دقیق مویروس 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،  ید ز نماتواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به 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

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله شددد. این ویروس میترشددحات بینی و دهان در محیط می با

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         مشترک استفاده می   عمومی و

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

 

  کاربرد دامنه

 آنکیوسک های عرضه مواد غذایی  و نظایر 

، آیین نامه ها، بوده و سددایر قوانین )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.

 

 گذاری اجتماعی فاصله

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

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   

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

عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  اضددطرار 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 

 

 

        سامانه وزارت سک ها در  صدیان کیو ست کلیه مت شت ) الزم ا ( خود www.salamat.gov.irبهدا

شتند،  فرم    صورتیکه عالئم بیماری را ندا  کارمربوطه را پرینت نموده و در محل  اظهاری نموده و در 

 بهداشتی، به بازرس ارائه نمایند؛ و در هنگام بازرسی نگه داری نمایندخود 

      ها و مج مه  نا مایش روز ها ) ون موجب تج    ن مع افراد می گردد( الت در محوطه اطراف کیوسدددک 

 ممنوع می باشد؛

 یا باز گذاشتن پنجره های کیوسک؛ استفاده از سیستم تهویه و 

   متر( رعایت  2حداکثر فاصله )درصورتی که مواجهه  هره به  هره ناگزیر باشد حداقل زمان ممکن و

 گردد؛

  نند دست دادن) متصدی و مشتری(؛مااجتناب از تماس افراد با یکدیگر 

  از تجمع در محوطه اطراف کیوسک ها؛اجتناب 

           ستها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور اطالع رسانی روشهای انجام غیر حضوری درخوا

 ؛فیزیکی و انجام درخواستها به صورت اینترنتی، تلفنی و ...

 ؛پر تماسعفونی مکرر سطوح و محلهای  گندزدایی و ضد 

 ، 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-بط با کوویدتنفسی مرت

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

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

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

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

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار
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4 

 

 :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  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

شته باشد.      شرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که  -1 سایر افراد را دا حداقل تماس با 

سب تر و کم       شرایط تهویه منا شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی با  تغییر 

 جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

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

 19-قه کوویدبازتوانی در شاغلین با ساب .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 

رار ق برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل

 گیرد.
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5 

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

هدف اقدامات کنترلی بهداشددت محیطی کاهش امکان انتقال بیماری برای کلیه کارمندان، پرسددنل،  

 لیت و رفت و آمد دارند می باشد.ها فعانیروهای خدماتی، مراجعان و افرادی که در این مکان

صله حداقل یک متر از افراد،         مهمترین راهکارها: ضا یا رعایت فا سازی ف سب و مطلوب، جدا تهویه منا

 ضدعفونی سطوح و اشیاء

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  (2؛ )مطابق پیوست ثانیه با آب و صابون 20شستشوی دستها به صورت مکرر به مدت حداقل 

 پرهیز شود؛کدیگر با ی دست دادن از 

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

      ست ستن مرتب د صابون )مطابق بند  ش ضدعفونی   5ها با آب و  ستفاده از مواد  کننده بر پایه ( و یا ا

 الکل؛

                  سک شاغل در کیو سنل  سط پر ستکش تو سک و د صی از جمله ما شخ سایل حفاظت  ستفاده از و ا

 الزامی است؛

 تن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛داش 

 صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه کنید؛در 

  ؛دستکش استفاده نمایند ک،  کمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت 

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

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

  ها با  شم، بینی و دهان.تماس دستعدم 

 

 بهداشت مواد غذایی  .2

  مسددد ول  یدمان )مجله، کتاب، روزنامه، مواد غذایی و نظایر آن( موظف اسدددت از دسدددتکش یکبار

 مصرف استفاده نماید؛

 د تقاضا توسط متصدی و با دستکش انجام گردد؛دریافت وجه و تحویل اجناس مور 

 مجاز است؛ بندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی تنها به شکل بسته 

  غذایی فاقد بسته بندی ممنوع است؛عرضه و فروش مواد 

 باشد.تمامی مراکز فعال ممنوع می عرضه مواد غذایی روباز در 
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6 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  گندزدایی مستمر ظروف و تجهیزات مورد استفاده در کیوسک ها؛شستشو و 

 .روزانه حداقل دو بار گندزدایی ابزار، تجهیزات و محوطه کیوسک انجام گردد 

   عدم اسددتفاده از دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن سددطوح قفسدده، ویترین، یخچال و نظایر آن و

 ترجیحا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف؛

  س از هربار استفاده گندزدایی شود.نظافت پوسایل 

 

 بهداشت ساختمان .4

 تهویه مناسب محوطه داخل کیوسک؛ 

  های تنفسی در محل؛از انتقال بیماری پیشگیرینحوه آموزشی  راهنماینصب 

 در محل کیوسک؛ هادستشوی شست نصب راهنمای 

 وسک ها؛ها به تعداد مناسب در کیکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد 

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

 آوریخصوص جمعهای دردار پدالی صورت پذیرد و درها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند 

های پالستیکی محکم  آوری پسماند در کیسه  و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع  

 و نشت( در دستور کار قرار گیرد. بدون درز

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

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

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

 

 )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 

 در گروه های مجازی مربوطهارسال پیام های آموزشی  ،در صورت امکان 
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 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 ) 

 

وستر و )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پ 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 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 روی سطوح آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر 

  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 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 ایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما(س 

 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  گونگی انتقال بیماری کرونا 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،و دفع وسایل حفاظت فردیدرآوردن نصب 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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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 ......... دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل در )واحد کاری/ سددازمان ...( 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-کوویدی قطع 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 2فاصله کمتر از 

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

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

 

 

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

مانه   مجددا در سدددا 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 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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  را بشوئیدها مچ -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 بیندازیدسطل زباله دربدر 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  د، تما 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

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر  انه را ب 

 

 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودکار ایمن های استفاده از روش: 

 دارید ها را از  هره خود دور نگهدست -
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 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  )

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

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید 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 دیگ سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د ست   با ا ستکش اول را از د ر را بگیرید و د

 خارج کنید.

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

           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 
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  ماسک (2

 
 دست نزنید.  –مت جلوی ماسک آلوده است قس 

 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

 د. را از صورت جدا کنی

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

صله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (3 شویید یا از یک ضد  2بالفا کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

ه لکلی اسدددتفاد از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه ا            نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطم ن شوید.

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

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

 آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر 2

 . 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

اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کو ک       ایزوپروپیل بهتر 

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 گردد.فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میکو ک محدود و در 

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

د و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز ها باز گذاشددته شددون 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

 اهش می یابد(.ساعت ک 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.

ن هیپوکلریت سدددیم در از گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آ .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 تماس(، با هزینه

 شود.در مراکز درمانی توصیه می گندزدایی سطوح

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

ت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان اسدددتفاده نادرسددد .4

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

 ضروری است:

بند ضددد آب و دسددتکش و عینک برای  یشاسددتفاده از ماسددک، پ  -

 شود.محافظت از  شم در برابرپاشیدن توصیه می

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

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 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می الت اسدددتفاده می  کردن توبرای 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.
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به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.ه میشده صدمرنگ

د رکننده به  شم وا از تماس با  شم 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 گاز   ر مکان خنک وها باید دکنندهنماید؛ 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  - س اگر از  و  شده را روزانه تفاده کنید محلول رقیقکننده رقیق ا

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن بر سددب 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       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 ولعمده محلمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

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

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

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی : سددازیکلر 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

 کاربردهای متفاوت: زمان تماس برای 

 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(

راغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات  کردن مدفوع، استف 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 99د گندزدا واح 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       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

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(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به  شدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

    سرفه سه و  ، دهان و بینی خود 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

طوب تری دارند و باید هوای محیط مرسریع 

 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 یک اصل کلی ویروس عنوان 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 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتاسددت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن 

 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  

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

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

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

  کاربرد دامنه

رستوران، چلوکبابی، سلف سرویس، تاالر پذیرایی، ) طبخ، فرآوری و عرضه مواد غذایی ومراکز تهیه و 

 (حلیم و آش، آشپزخانه های مرکزی، ساندویچی و نظایر آن

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

ص      شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19نایع و واحدهای 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 

الوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  اضددطرار و درجه اهمیت فعالیت   ع

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 

 الف( کارکنان 

  یک متر( بین کارکنان رعایت گردد متر )حداقل 2الی  1رعایت فاصله ی. 
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   استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها 

  درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد باید در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته و حداقل

 فاصله ی یک متر رعایت گردد.

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله  دست دادن 

  اجتناب از تجمع در محیط کار از جمله رختکن، آبدارخانه، انبار و یا اطراف محیط کار 

  ید.حداقل فاصله یک متری را رعایت کنمیهمان/ مشتری روبرو شدن با مواجهه و درصورت 

  رعایت در صورت فعال بودن اتاق استراحت کارکنان و شاغلین، رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر

 گردد.

 فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، از نصف ظرفیت سرنشین خودرو برای جابجایی  در صورت

 کارکنان استفاده شود.

  افزایش تعداد سرویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان

 صورت پذیرد. 

 ه، سلف سرویس و مسیر رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در قسمت های عمومی از جمله نمازخان

 ورود خروج الزامی است.

  بعد طوری باشد که فاصله حداقل یک متر رعایت گردد. مشتریچیدمان میز غذا خوری و نشستن( 

 در محل( سرویسسالن رستوران و مراکز مشابه جهت  یتفعال مجاز شدن به  از

 ب( مشتری 

 مشتری با کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش  

      ضرورت استفاده از  محاف  یا شیلد های محافظتی ) پالستیکی / شیشه ای ( برای میز صندوق دار و

  نوار نقاله متحرک یا پیشخوان فروش 

   برون بری جهت "صرفا و یاینترنت سفارش پذیری تلفنی یاعرضه مواد غذایی با استفاده از 

 ستفاده از اپ صورت   به "ترجیحا هاممنوع است و پرداخت  دریافت وجه نقد صرفا  ها ویا کارتخوان آنالین یا با ا

 توسط مشتری صورت گیرد.

 )ارائه خدمات به صورتی انجام شود که صف ایجاد نشود.)ازجمله استفاده از پیک 

 سایر مراکز مشابه   در رستوران   یمشتر  رشیپذ تیکاهش ظرف  50) تیبمنظور کاهش تراکم جمعو 

 پذیرش مشتری در محل( مجاز بودن به درصد ظرفیت در صورت

 یماریب وعیمراسمات تا بهبود ش یبرگزار عدم 
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 متر باشد. کیسالن حداقل ی زهایم نیب فاصله 

  قرار دادن مبلمان و صندلی میهمان/ مشتری در فواصل الزم و ایمن )حداقل یک متر( از یکدیگر و

 به دور از کارکنان 

 جهت حذف و یا کاهش مواجهات مستقیم کارکنان با  یکی از بهترین روش های فنی و مهندسی

 میهمان/ مشتری استفاده از موانع فیزیکی شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش مواجهات می باشد.

  میهمان/ گردد )رعایت فاصله ایمن بین  تیرعا یماریاز بروز ب یریشگیمتر جهت پ 2تا  1فاصله

 ، کارکنان، به میزان حداقل یک متر(؛مشتریان

 

 ، 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 

 کیوجود تماس نزد ای 19-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفس صورت   درموظف هستند   شاغلین   همه -1

 . (1)پیوست شماره ندینما لیرا تکم یفرم خوداظهار بدو ورود به محل کار در ماریبا ب

صددورت تصددادفی و روزانه، تا پایان  نماینده کارفرما یا مدیرشدداغلین را بهبررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

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

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

ید. در غی        ما مدیر را مطلع ن ما/  کارفر حل          ر اینخودداری و  به م مار  مدیر از ورود بی ما/  کارفر صدددورت 

 کارجلوگیری نماید.

تمامی تاالرها و سالن های  تجهیز واحد به تب سنج جهت تب سنجی شاغلین و مهمانان / مشتریان       -3

متر مربع  200بیش از دارای پذیرایی در هر متراژی و نیز در رسددتوران ها و سددالن های غذا خوری  

 سالن پذیرش مهمان 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند،

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 
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 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  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یدر صورت عدم امکان دورکار -1

 یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریتماس با سا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -2

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شاغلین 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 وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 قرار گیرد.

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 بهداشت فردی )برای متصدی و شاغلین(:

 پرهیز شود.با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

   اسددتفاده از وسددایل حفاظت فردی ماسددک و دسددتکش در تمام زمان های کشددیک کاری برای تمام

شاغلین از جمله عرضه کننده و فروشنده موادغذایی، گارسون ها، آشپزان و کمک آشپزان، بوفه ای         

 نظایر آن الزامی می باشد.ها، و 
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           تعویض ماسک و دستکش در تواتر زمانی کوتاه و شستشوی دائمی دست ها و ضدعفونی دست ها با

 محلول های بر پایه الکل ضروری می باشد.

  ( و یا اسددتفاده از مواد ضددد 2شددسددتن مرتب دسددت ها با آب و صددابون مایع )طبق پیوسددت شددماره

ز دست زدن به دهان، بینی و چشم و بعد از دست زدن به هر سط       قبل ا  کننده بر پایه الکلعفونی

 و اشیاء و حتی گوشی تلفن و موبایل و بعد از دستشویی ضروری می باشد.

 صورت شدید شدن عالئم  در زمان داشتن عالئم بیماری تنفسی بایستی از ماسک استفاده نموده و در

 به مراکز درمانی مراجعه نمایند. 

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

   ستفاده سرفه کردن   هنگامکاغذی از دستمال  ا شد.   عطسه یا  صورتی  ضروری می با که دستمال  )در 

 وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج  خمیده موقع سرفه و عطسه استفاده گردد(.

  ک از هر ی"یز و صندلی و سایر وسایل استفاده نگردد. )ترجیحااز دستمال مشترک برای تمیز کردن م

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

  ها قبل از شستشو یا ضد عفونی شدن نبایستی در تماس با چشم، بینی و دهان قرار گیرد.دست 

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

 به ویروس خود داری شود.

                افرادی که در تهیه، طبخ و سدددرو مواد غذایی دخالت دارند به هین عنوان مجاز به دریافت وجه از

 مشتری نمی باشند. )اغذیه فروشی ها و نظایر آن( 

    ها ویا صدددورت آنالین یا با اسدددتفاده از ا  به "ترجیحاها دریافت وجه نقد ممنوع اسدددت و پرداخت

 .کارتخوان صرفا توسط مشتری صورت گیرد

  متصدی/مدیر/مالک موظف است یک جعبه دستمال کاغذی به منظور استفاده شاغلین و مشتریان در

 کنار دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.

  می باشد.کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی 

 .از دست زدن مستقیم به غذای آماده به مصرف قبل سرو خود داری گردد 

  .همه کارکنان بایستی دارای کارت بهداشت معتبر باشند 

  .همه کارکنان بایستی دارای گواهینامه معتبر آموزش سالمت اصناف باشند 
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  بهداشت فردی )برای مشتری(:

      شاغلین مراکز صدیان و  صله با مت سفارش و یا تحویل  رعایت فا فوق حداقل یک متر در هنگام دادن 

 کاال ضروری می باشد.

 .از ارتباط دست با محصوالت مواد غذایی و یا غذای آماده مصرف خود داری نمایید 

 از دست زدن مستقیم و بدون دستکش به وسایل و تجهیزات جداسازی مواد غذایی خود داری نمایید 

      شما با د ست  صورت عدم پوشش د ستقیم دکمه های کارت خوان خود   در  ستکش از لمس کردن م

 داری نمایید و یا حداقل از یک برگ دستمال کاغذی برای پوشش انگشت مورد نظر استفاده نمایید.

   در هنگام گرفتن خدمت در سددالن پذیرایی رسددتوران ها، سددلف سددرویس ها و همچنین مراکز طبخ

 تفاده از ماسک و دستکش ضروری می باشد.نظیر اغذیه فروشی ها، کله پزی و نظایر آن اس

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

 به ویروس خودداری نمایید.

          صرف شده و یا لیوان یکبار م سته بندی  صرف ب شیدنی از نی های یکبار م شیدن انواع نو در هنگام نو

   استفاده نمایید.

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 باید پوشش بهداشتی داشته و در ظروف مناسب نگهداری گردند.  "مواد غذایی فاقد بسته بندی حتما 

 .تحت هین شرایطی غذا جزء زمان سرو و مصرف نبایستی به صورت روباز قرار گیرند 

  استفاده شود.در صورت امکان جهت سرو غذا در مراکز مرتبط از ظروف یکبار مصرف مناسب 

 .کلیه مواد اولیه ازجمله نمک ، قند و شکر باید  دارای پروانه بهره برداری و استاندارد باشد 

  از نگهداری الشدده گوشددت و مرا و انواع محصددوالت گوشددتی و پروتصینی به صددورت روباز و خارج از

 یخچال خود داری شود.

 رای مجوز سازمان دامپزشکی باشد.سعی شود تهیه طیور و محصوالت آن به صورت بسته بندی دا 

         سرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی در رستوران ها و اغذیه فروشی ها و آشپزخانه ها

 انجام گیرد. یکنفره  های یکبار مصرف بندی در بسته و نظایر

  .محل تمیز کردن سبزیجات و سیفی جات با قطعه قطعه کردن گوشت جدا باشد 

  استفاده از ساالد و سبزی خوردن از بسته بندی دارای مجوز استفاده شود.در صورت 

      در صورت استفاده از ساالد بار، ضمن رعایت سالمسازی ، ظروف ساالد بار از پوشش منسب برخوردار

 باشد.
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  است.رعایت دستوالعمل های مربوطه به مراکز تهیه و توزیع مواد غذای صادره از سوی وزارت بهداشت الزامی 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  به طور مستمر گندزدایی )حداقل یکبار قبل از شروع کار و یکبار طبخ  و فر آوری کلیه تجهیزات مورد استفاده در

 بعد از هر شیفت کار و یکبار بعد از پایان کار روزانه ( شود.

  کلیه تجهیزات در زمان عدم استفاده در داخل قفسه و یا کابینت در نگهداری شود و از نگهداری در خارج قفسه

 و یا کابینت خود داری شود. 

  کلیه قفسه ها و میز کار و میز سرویس بطور مستمر بعد از پایان هر شیفت کاری که در دسترس مشتری و

 گردند. شاغلین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی

 .از نگهداری و چیدن ظروف غذا و قاشق و چنگال بر روی میز سرو خود داری شود 

  قاشق، چنگال، لیوان، در زمان عدم استفاده در داخل قفسه های پوشش ، قابلمه  از جمله کلیه ظروف و تجهیزات

 دار نگهداری شود.

 شود.  استفاده از قندان و نمکدان و نظایر آن تا اطالع ثانوی خود داری 

  تعویض گردد. سرویسمیز غذاخوری از پوشش یکبار مصرف استفاده و بعد از هر 

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

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

 یس های ، سرومراکز فوق ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در کننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد

 بهداشتی و مواردی نظیر آن.

 

 بهداشت ساختمان .4

  استفاده شود. مجهز به توری های هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهسیستم تهویه و از 

  ی بطور های بهداشتی بایستسالن سرو غذا، آشپزخانه، نمازخانه و سرویسکلیه قسمت های مراکز صنفی به ویژه

 برخوردار باشد.در ساعات تعطیلی از تهویه مناسب مستمر و در طول شبانه روز حتی 

 گردد.زدایی و مستمرگند  مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس 

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

 هادستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهها، سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب ،

و  یوسایل عمومها، کلید و پریزها، خوان و خودپردازها، کف پوشهای کارتتخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه

 تمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. نظایر آن با دس

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 
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 خصوص های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی درها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند

های پالستیکی محکم بدون درز آوری پسماند در کیسهامی مالحظات بهداشتی )جمعآوری و دفع پسماند رعایت تمجمع

 و نشت( در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند.

 های تجمع از جمله نمازخانه گندزدایی گردد.  ) در صورت وجود (محل 

 شود. گندزدایی مرتبآسانسور بطور و داشته باشد  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقت تا اطالع ثانوی در تمام قسمت ها حذف و از سرویس خارج گردد.کنسردها و آب خوریآب 

  گندزدایی محل استراحت شاغلین در صورت وجود بایستی بطور مستمر حداقل یکبار بعد از هر شیفت کاری

 انجام شود.

 رخوردار باشد.داخل محل استراحت در طول شبانه روز از تهویه مناسب بایستی ب 

 .کلیه پرده ها و امثالهم بایستی بطور مستمر بعد از شیفت کاری گند زدایی شوند  

 نکات مهم

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

 خدماتی باید فراهم شود.ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای  2حداقل 

 ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 هواکش نیز روشن باشد.

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

 های های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس گندزداییوسائل نظافت و  تِی، ،هادستمال زباله، سطل

 .مجزا باشد شود،دیگر استفاده می

  د و آسیب نبیند و در صورت وماسک مخصوصتان پاره نش در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . صدمه آنرا تعویض نمایید

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

 "ند.اضافی باش "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی 

 ل آب ژاول بایست در آب داغ شسته و سپس در محلو ها، دستمال نظافت و تِی، میپس از استفاده از پارچه

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

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

)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 بیماریآشنایی 

 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 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

119



 
 معاونت بهداشت           

 در رستوران و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

11 

 

  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 ضدعفونی 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 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  

 ذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازیبارگ 

 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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 به کار : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت1پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

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

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را 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 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  -

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 نمودهپاسددخ کلیه پرسددشثبت 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 بشوئیدمن -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 بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ای و هوابرد بسیار د، تماسی، قطرهاستاندارهای ده بسته به سط  پیشگیری در عفونتشاستفاده PPEنوع 

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

 

 روپوش .1

 
  تا انتهای من 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 

 

124



 
 معاونت بهداشت           

 در رستوران و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

16 

 

 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 

 باشد.روی من بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی من 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 -

 آلودگی شدید عوض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا دستکش -

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

لوده کردن لباس، پوست یا  غشاهای مخاطی با مواد بدون آ PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل است. قبل از خارج ارد. در اینجا یک مثال آورده شدهعفونی بالقوه وجود د

است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب، ردی، به جز ماسک اگر استفاده شدهحفاظت ف

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
 خود را بشویید یا از یک  اند، بالفاصله دستانا هنگام درآوردن دستکش آلوده شدهاگر دستان شم

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

  با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست

 خارج کنید.

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

  من 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 
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 فاصله بشویید و از یک های خود را بالن ماسک، دستان شما آلوده شد، دستحین برداشتاگر در

 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 

ه کنندعفونیها را بشویید یا از یک ضد بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست (3

 .کنیداستفاده  %70لی الک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید. نکات عمومی

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمصن شوید.

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

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 گندزدامواد 

 . 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 

 ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز

درصد یک  70ها موثر است. اتیل الکل بین بردن ویروسالکل برای از  .1

کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر طورکش با طیف گسترده است و بهمیکروب

عنوان مثال درپوش است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی الستیکی ویال

 شود.وسکو  و ونتیالتورها( استفاده میتجهیزات )مثل استت

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک به .2

 گردد.محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث تغییر عنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

 .های خاص شودک و پالستیکخوردگی الستیشدن و ترکرنگ، تورم، سخت

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

 ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر است هواکش نیز روشن باشد.پنجره

منظور جلوگیری از خطر در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به .5

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ا آب سرد یا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید ب .6

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24از گذشت 

ها و استفاده از ماسک یکبار امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست .8

ماسک( و شستشو و  2مصرف در طول شیفت )به ازاء هر شیفت حداقل 

 روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم شود.گندزدایی 
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گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است اما به 

 شود.راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان تماس(،  60تا  10های خانگی )با سفیدکننده گندزداها و .2

طور گسترده در دسترس است و برای گندزدایی سطوح در کم و به با هزینه

 شود.مراکز درمانی توصیه می

ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را با این حال سفیدکننده .3

ایر راحتی با سبه شوند وکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتحریک می

ا احتیاط ها باید بدهند. بنابر این سفیدکنندهمواد شیمیایی واکنش نشان می

 مصرف گردند.

زی سااستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق .4

تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش تر( میتر و ضعیفشده )قویتوصیه

 نان مراقب بهداشتی گردد.دیدگی کارکدهد و باعث آسیب

شده  رعایت موارد زیر ضروری برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق .5

 است:

بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از استفاده از ماسک، پیش -

 شود.چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده و های سفیدکننده در محلمحلول -

 استفاده گردد.

سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت  -

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میسدیم می

 5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا  -

 رقیق نمایید.درصد

گی اجتناب همراه سایر مواد شوینده خانها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

های شیمیایی تواند باعث واکنشداده و میگردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن خطرناک شود. به

الت کردن توکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزسفید

مرگ یا جراحت تواند باعث گردد و این گاز میشود، تولید میاستفاده می
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صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از گردد. در

 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

شده گردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.صدمه می

د رد گردنده به چشم واکناز تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید -

 دقیقه با آب شسته و با یک پزشک مشورت گردد.15بالفاصله باید به مدت 

می گیرد گاز سنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید -

ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید کنندهنماید؛ بنابراین سفیدآزاد می

 داده شوند.و دور از دسترس کودکان قرار 

شود برای اطمینان از اثربخشی هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می -

شده خریداری نموده و از ذخیره بیش هایی که اخیرا تولید کنندهآن از سفید

 از حد خودداری گردد.

 شده را روزانه و تازهکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید -

های سازی قید شود و محلولروی آن برچسب تاریخ رقیق تهیه نموده و بر

بریزید. مواد آلی موجب  ساعت دور 24شده بال استفاده را بعد از تهیه

گردد، بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد ها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلیشده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدآلی باید تمیز

 گردد.

صورت امکان در شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -

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

 (PPMمعادل درصد  5 های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

قسمت  1شود استفاده از توصیه میدرصد  5از هیپوکلریت سدیم  1:100محلول شده: محلول توصیه

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

، عنوان مثالبه .تنظیم کنیدبرای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را 

هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده  درصد 5/2های حاوی سازی سفیدکنندهبرای آماده

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

، 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی سازی: کلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0کلر قابل دسترس در حدود 

تا  اوتی تهیه خواهند شدهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفکننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردددقیقه توصیه میبیشتر یا مساوی ده متخلخل: سطوح غیر  

 ها، دستمال، )برای تِی شوددقیقه توصیه می 30س زمان تماکردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراا، ترشحات، خون یا دیگر مایعات نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(غوطه بدن قبل از گندزدایی یا

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0ام 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  20باالی من به مدت حداقل را تا 

و صابون مایع بشویید و درصورت عدم 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  تماس با افرادی که مریض هستند از

دادن با افراد از روبوسی و دست. خودداری کنید

افراد بیمار متر از  2تا  1دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛  حف

 

 وک حتما از ماسک افراد بیمار و مشک

 استفاده نمایند؛

 
 

 دهان  وزدن به چشم، بینی از دست

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود

را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

  اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع

 داشته شود؛نگه

 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  مصرف میوه و با خود را سیستم 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 یک اصل کلی ویروس عنوان 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 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتاسددت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن 

 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  

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

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین       شود شامل   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

 

  کاربرد دامنه

شامل: مراکز عرضه  مراکز تهیه و توزیع مواد و فروشی  ، آجیلفروشی ، خواربار)بقالیغذایی مواد غذایی 

 ( نظایر آن

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

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

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  اضددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

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

  شاغلینالف( 

  رعایت گردد شاغلینمتر )حداقل یک متر( بین  2الی  1رعایت فاصله ی 

  درصدددورتی که مواجهه ههره به ههره ناگزیر باشدددد باید در حداقل زمان ممکن صدددورت پذیرفته و

 حداقل فاصله ی یک متر رعایت گردد.

     پالستیکی / شیشه ای ( برای میز صندوق دار و  ضرورت استفاده از  محافظ یا شیلد های محافظتی (

 نوار نقاله متحرک یا پیشخوان فروش

  با یکدیگر از جمله  دست دادن  شاغلیناجتناب از تماس 

        سفارش و یا تحویل شاغلین مراکز فوق حداقل یک متر در هنگام دادن  صدیان و  صله با مت رعایت فا

 کاال ضروری می باشد.

  اجتناب از تجمع در اطراف محیط کار 

 ب( مشتری 

 و سایر مشتریان شاغلینبا  مشتری ههره به ههره مواجهه کاهش  

    ها ویا صدددورت آنالین یا با اسدددتفاده از ا  به "ها ترجیحادریافت وجه نقد ممنوع اسدددت و پرداخت

 کارتخوان صرفا توسط مشتری صورت گیرد.

  یا سایر مشتریان شاغلینرعایت فاصله حداقل یک متر از 

 ترویج و توسعه خرید اینترنتی و تلفنی 

 

 ، 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 یتنفسدد وجود عالئمصددورت  درموظف هسددتند  شدداغلین -1

 . (1)پیوست شماره ندینما لیرا تکم یفرم خوداظهار بدو ورود به محل کار در ماریب

 ،الئم بیماری )بویژه عالئم تنفسددی(بررسددی روزانه عالئم شدداغلین: کلیه شدداغلین به طور روزانه از نظر ع -2

مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صورت روزانه ادامه خواهد داشت. در صورتی    
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به آدرس                 نه وزارت بهداشدددت  ما بایسدددت عالئم فرد در سدددا باشدددد، می  که شددداغل دارای عالمت 

salamat.gov.ir ادامه  ثبت گردد و در صورت وجود هشدار مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت، از

فعالیت شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار       

جهت ارزیابی مسددتقیماب به مراکز خدمات جامع سددالمت ارجاع داده می شددود. در صددورتی که نیاز به    

الزامی اسددت. این قرنطینه خانگی برای این شدداغلین وجود داشددت ارائه گواهی پزشددک معالج به کارفرما 

 افراد باید مراحل مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

ضعیت خودرا ثبت         سامانه مذکور مراجعه وو ست خود فرد به آدرس  شتغال یک نفر الزم ا صورت ا در

 نماید.

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که ادیافر عنوانزیر با گواهی پزشدددک 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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز
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افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشدددرا ،یدر صدددورت عدم امکان دورکار -1

 یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح  رییافراد را داشته باشد. تغ   ریتماس با سا 

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیارفرماک -2

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 قرار گیرد.

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 داشت فردی )برای متصدی و شاغلین(به

      ی کشیک کاری برای تمام شاغلین   تمام زمان هااستفاده از وسایل حفاظت فردی ماسک و دستکش در

 جمله عرضه کننده و فروشنده موادغذایی و نظایر آن الزامی می باشد.از 

   رعایت فاصددله با مشددتریان و مراجعین  و همکاران حداقل یک متر در هنگام ارائه خدمت ضددروری می

 باشد.

 استراحت نموده و از رفتن به محل   صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی در شاغلین بایستی در منزل      در

 کار خودداری نمایند.

 .متصدی/مالک/مدیر موظف به همکاری با شاغلین بیمار می باشد 

      صورت شدید شدن عالئم به     در زمان داشتن عالئم بیماری تنفسی بایستی از ماسک استفاده نموده و در

الئم بر عهده متصدددی و مدیر محل می مراکز درمانی مراجعه نمایند. )مسددلولیت مدیریت افراد دارای ع

 باشد(

 دستکش استفاده نمایند ک، هکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

   که دستمال وجود  )در صورتی  ضروری می باشد.   عطسه یا سرفه کردن   هنگامکاغذی از دستمال  استفاده

 استفاده کنید(.نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه 

          ستفاده نگردد. )ترجیحا سایل ا سایر و صندلی و  شترک برای تمیز کردن میز و  ستمال م ز هر یک ا"از د

 کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(.
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 دهان قرار گیرد.ها قبل از شستشو یا ضد عفونی شدن نبایستی در تماس با هشم، بینی و دست 

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

 ویروس خود داری شود.

           شتریان در شاغلین و م ستفاده  ستمال کاغذی به منظور ا ست یک جعبه د صدی/مدیر/مالک موظف ا مت

 کنار دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.

 تاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد.کو 

 پرهیز شود؛با یکدیگر  دست دادن از 

   اسددتفاده از وسددایل حفاظت فردی ماسددک و دسددتکش در خارل از منزل به ویژه برای افرادی که عالیم

 بیماری را دارند ضروری می باشد

     س    شستن مرتب دست ستورالعمل( و یا ا صابون )طبق د ضدعفونی ها با آب و  ه کننده بر پایتفاده از مواد 

شیا         الکل سط  و ا و حتی گوشی   ,قبل از دست زدن به دهان، بینی و هشم و بعد از دست زدن به هر 

 تلفن و موبایل و بعد از دستشویی ضروری می باشد.

 ن به اشیاء و کاالهای غیر ضروری خود داری گردد.از دست زد 

 یی و یا غذای آماده مصرف خودداری نمایید.از ارتباط دست با محصوالت موادغذا 

        از دست زدن مستقیم و بدون دستکش به وسایل و تجهیزات جداسازی موادغذایی و توزین آن از جمله

 .کارتکس و نظایر آن خود داری نمایید

 کارت توسط خودتان از کارت خوان خوانده شود و از دادن ستفاده از کارت خوان بعد از خریددر هنگام ا ،

 کارت به دیگری و یا نیروی شاغل در مراکز مذکور خود داری نمایید.

  در صددورت عدم پوشددش دسددت با دسددتکش از لمس کردن مسددتقیم دگمه های کارت خوان خود داری

 نمایید و یا حداقل از یک برگ دستمال کاغذی برای پوشش انگشت مورد نظر استفاده نمایید.

     ستی از ارتب ستفاده از هرخ د صورت ا ست   در  ستقیم د ستکش  اط م سبدهای     بدون د ستی و  با هرخ د

 مشترک خودداری نمایید.

 ها با هشم، بینی و دهان عدم تماس دست 

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

 ویروس خود داری نمایید.

  نی های یکبار مصددرف بسددته بندی شددده و یا لیوان یکبار مصددرف در هنگام نوشددیدن انواع نوشددیدنی از

 استفاده نمایید.  
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  غذاییموادبهداشت  .2

 باید پوشش بهداشتی داشته و در ظروف مناسب نگهداری گردند.  "مواد غذایی فاقد بسته بندی حتما 

  مجوز دار به صورت بسته بندی تأکید بر عرضه خشکبار، غالت و حبوبات 

   در ظروف  غذایی آماده مصددرف فله ای از جمله آجیل، قند و شددکر و اممالهم در صددورت نگهداری مواد

به صورت فله ای با رعایت بهداشت فردی توسط عرضه       یا ویترین شیشه ای در دار   پوشش دار مناسب  

 کننده قابل عرضه و فروش می باشد.

       آجیل، تخمه و مشدددابه و همچنین شدددیرینی و     از نگهداری مواد غذایی آماده به مصدددرف ازجمله انواع

شش دار خود          سه یا ویترین و یا ظروف پو صورت روباز و خارل از قف شک و نظایر آن به  شیجات و لوا تر

 داری شود.

  نگهداری در خارل از محل کسب خود داری شود.از 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

    سه و یا کا ستفاده در داخل قف شود و از نگهداری در  کلیه تجهیزات در زمان عدم ا بینت در دار نگهداری 

 خارل قفسه و یا کابینت خودداری شود. 

    کلیه قفسدده ها و میز کار و میز سددرویس بطور مسددتمر بعد از پایان هر شددیفت کاری که در دسددترس

 مشتری و شاغلین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی گردند.

  شود.وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی 

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

 وجود مایع شستشو و محلول ضدعفونی دست جهت استفاده شاغلین در محل مناسب و دسترس 

 .مواد گندزدا به مقدار کافی در اختیار متصدی/ مدیر/ مالک باشد 

 بهداشت ساختمان .4

  گذاشتن پنجره ها  استفاده از سیستم تهویه و یا باز 

 در صورت وجود( گردد.زدایی و مستمرگند  مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس( 

 هادسددتگیره درها، میز و صددندلی، شددیرآالت، نرده  پله ها، درح دارای تماس مشددترک شددامل:  سددطو ،

و نظایر آن با دستمال   وسایل عمومی ها، کلید و پریزها، خوان و خودپردازها، کف پوشهای کارتدستگاه 

 تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 
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  سماند سطل    دفع پ شتی در  شیوه بهدا صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی  ها باید به  های دردار پدالی 

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

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

         صنفی شد بطوریکه در تمام زمان های فعالیت واحد  سب برخوردار با ضه و فروش از تهویه منا محل عر

 .محل دارای هوای متبوع و در گردش باشد

 نکات مهم

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  ستمال  زباله، سطل سائل نظافت و   ، تِی،هاد سایلی که برای    سرویس  گندزداییو شتی باید از و های بهدا

 )در صورت وجود( .مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میمکان

    آسیب نبیند و در   د ووماسک مخصوصتان پاره نش     در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 تِی را به صددورت مارپیح حرکت  مقابل به پایان برسددانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(

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

 باشند.

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

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

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

 ( وب سایت ها ،شبکه های مجازی جملهاز آموزش به صورت مجازی) 

 

ضوعات مختلف:    سانه های مورد نیاز برای آموزش مو شده     ر ضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج  )مو

 است.(

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

 

تولید رسانه مانند بنر، پوستر و   )نکته: مطالب آموزشی جهت   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 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 ت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوحآموزش مد 

  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 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190سامانه معرفی 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرل در این راهنما 

 

 نمونه فعالیت های آموزشی

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

 محل کار 

  کرونانصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص هگونگی انتقال بیماری 

                  صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحی   ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا
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  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 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 فردیستر نحوه صحی  پوشیدن، نصب پو 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

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

 

حال تحصددیل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

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

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را 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 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  -

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 بشوئیدمح -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -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  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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

  کنید.باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر هانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

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

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

 دارید ها را از ههره خود دور نگهدست -

 شده کمی در تماس باشید با سطوح لمس -

 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  )

شاهای مخاطی با    بدون آ PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو ست یا  غ لوده کردن لباس، پو

اسددت. قبل از خارل شدددن از اتاق بیمار، تمام  ارد. در اینجا یک ممال آورده شدددهد مواد عفونی بالقوه وجود

است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن ردی، به جز ماسک اگر استفاده شدهوسایل حفاظت ف

 درب، از صورت خود خارل کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   ا اگر د ستکش آلوده  ستان   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

 خارل کنید.

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

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

 خارل کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 
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 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د صله  های خود را بالن ما شویید و از یک  فا ب

 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. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

ست     (3 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد  ها را  بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشددد یدها،      های از  ندزدا روی سدددطوح و کل گ

سدددوزی ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش     دار و مواد تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطملن شوید.

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

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

 بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفونی 2

 . 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

با طیف گسدددترده اسدددت و    یک میکروب  کل  طوربه کش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوهک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )ممل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن ب  به .2 شتعال الکل ا سط دلیل قابلیت ا وح رای گندزدایی 

 گردد.کوهک 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.

ه و درها ها باید خالی از افراد بودهنگام 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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها 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

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

در دسدددترس اسدددت و برای  طور گسدددتردهکم 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

 ا احتیاط مصرف گردند.ها باید بسفیدکننده

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 گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  یر زشده  رعایت موارد  برای تهیه و ا

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از هشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان ممال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

دی مانند موادی که کننده با مواد شددوینده اسددیمخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز
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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    لزات میها موجب خوردگی در ف  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به هشم وا از تماس با هشم 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   سفید میگاز  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 

 دداری گردد.و از ذخیره بیش از حد خو

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 برهسددب تاریک رقیق

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

طوح ابتدا س  گردد، بنابراینها 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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 )آن ریو نظا  یفروشلیآج

20 

 

 مصرف هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و  -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 سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهممال

 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،  )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   آلی تمیز گردد )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد  

  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 

صد   5آب ژاول  پی پی  50000)در

 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 مح به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندضدعفونی ترسی به آب سالم از مواد   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

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به هشدددم، 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؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

  125/306: کد

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 کارگاه یصنف یدر واحد هاگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار  فاصله

 یینانوا یها
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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

رفه یا متری از طریق سدد 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

ه دست شده و نظایر آن. بنابراین   شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست ب      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

 امثال آن های صنفی کارگاه نانوایی  شامل : سنتی، فانتزی، محلی وواحد

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    صله گذاری اجتماعی ا سیاری  یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا که ب

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

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

ست مقررات ویژه ای از طریق     ست الزم ا صله گذاری اجتماعی عالوه  نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار ا فا

بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و        

 صنایع در نظر گرفته شود. 
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3 

 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 و رعایت حداقل فاصله یک متر مشتری با کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش 

       صورت پذیرفته و شد باید در حداقل زمان ممکن  صورتی که مواجهه چهره به چهره کارکنان ناگزیر با در

 حداقل فاصله ی یک متر رعایت گردد.

  و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع  محل استراحت اجتناب از تجمع کارکنان در محیط کار از جمله

 نمایند.

  محل کارجلوگیری از ورود افراد متفرقه به 

        ساب ضایی با احت شد. مگر آنکه نانوایی ف شتریان در داخل نانوایی ممنوع می با صله ی رعایت ورود م ک فا

 .ر حداکثر برای ه نفر داشته باشدمت

  نوایی رعایت فاصله در صف مشتریان اقدام شود.نسبت به خط کشی در خارج از محل نادر صورت امکان 

 تریانرعایت فاصله حداقل یک متر در صف مش 

  حین تحویل نان به مشتریانیا انبرک  ضرورت استفاده مسئول تحویل نان از دستکش یکبار مصرف 

 تبصره: در نظر گرفتن یک نفر مسئول تحویل نان توصیه می گردد.

  ست و پرداخت ستفاد    ها بهدریافت وجه نقدی و پرداخت غیر الکترونیکی در نانوایی ممنوع ا ه از صورت آنالین یا با ا

 صرفا توسط مشتری صورت گیرد.ها و خودپردازها و اپ

 نمی باشد. پول نقدتبصره: به هیچ عنوان مسئول تحویل نان مجاز به دریافت 

شود.       ستفاده  شتی ا صورت امکان از پیک برای تحویل نان با رعایت موارد بهدا ستکش    در ستفاده از د )با ا

 وماسک(

 

 مراقبت و بازتوانی، یگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

موظف هسددتند در بدو ورود به محل کار فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسددی  شدداغلین -1

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

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبررسی روزانه عالئم شاغلین: چنانچه براساس ارزیابی سامانه       -2

نماید. در غیر    خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع    د داشدددت، فرد از ورود به محل کار یا تحصدددیل      وجو

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.این
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4 

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه 19-کووید بیماری به ابتال معرض در 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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 :افراد در نظر گرفته شود نیا یبرا ریموارد ز

افراد را  ریافراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با سا نیا یکار برا طیمح طیشرا -1

مناسب  هیتهو طیبا شرا یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییداشته باشد. تغ

 .تواند کمک کننده باشد یتر م تیتر و کم جمع

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -2

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

ابالغی از وزارت  "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"به کار براساس آخرین نسخه 

 .قرار گیرد بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی
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5 

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 بهداشت فردی .1

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

   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(؛

 پایه  کننده برالعمل( و یا استفاده از مواد ضدعفونیها با آب و صابون )طبق دستورشستن مرتب دست

 الکل؛

 صورت شدید شدن عالئم  در زمان داشتن عالئم بیماری تنفسی بایستی از ماسک استفاده نموده و در

صدی و مدیر محل    سئولیت مدیریت افراد دارای عالئم بر عهده مت به مراکز درمانی مراجعه نمایند. )م

 می باشد(

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

صورت نیاز از مرکز تماس      سایرین نگه  شوند و در  شته  شاوره دریافت  4030یا  190دا راهنمایی و م

 نمایند؛

 اسددتفاده ک، دسددتکش، روپوش ماسددلباس حفاظتی از جمله باید از  کارگران حمل بار در هنگام کار

 ؛نمایند

  کارگران تحویل دهنده نان به مشتریان مجهز به وسایل حفاظت فردی مانند دستکش، ماسک ولباس

 کار مناسب باشند.

          ستفاده کنید؛)در شخیص چهره/ کارتخوان کارکنان ا ستم ت سی ضور و غیاب، ترجیحا از  برای ثبت ح

 صورت وجود دستگاه(

 بر بار، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛)در صورت وجود(های آسانسور یا باالبرای تماس با دکمه 

 قبل از شستن وضدعفونی خودداری گردد. ها با چشم، بینی و دهاندست از تماس 

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

 به ویروس؛

 ه دستمال کاغذی به منظور استفاده شاغلین و مشتریان در متصدی/مدیر/مالک موظف است یک جعب

 کنار دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 
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        در صورت عدم پوشش دست با دستکش از لمس کردن مستقیم دگمه های کارت خوان خود داری

 ال کاغذی برای پوشش انگشت مورد نظر استفاده نمایید.نمایید و یا حداقل از یک برگ دستم

  شخصی استفاده نمایید، تسبیح،  ، سجادهاز مهرجهت اقامه نماز. 

 .در حمام استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است 

 

 بهداشت مواد غذایی   .2

   استفاده، بسته    مواد غذایی مانند شیر، شکر، خامه، روغن) امثال آن( و مواد افزودنی های مجاز  مورد

 باشد. بندی و دارای مجوز ساخت وبهره برداری از وزارت بهداشت

 محلی در واحد صنفی به صورت کامل با روکش قابل روئیت پوشیده شود. نان های فانتزی و 

 .از عرضه نان در واحدهای فانتزی  محلی به صورت روباز خودداری گردد 

   از فروش نان به متصدیان جهت عرضه نان در واحدهای    عرضه نان صرفا در واحدهای نانوایی انجام و

 صنفی مانند سوپر مارکت ها و نظایر آن جدا خودداری گردد.

  واحدهای صددنفی مانند اغذیه فروشددی ها، رسددتوران ها، طباخی، کبابی وامثال آن دارای  تامینینان

 پوشش کامل یکبار مصرف به متصدیان تحویل گردد.

 آماده کنید در صورت نداشتن شرایط طبخ غذای خریداری  را، خود طبخ و ترجیحا غذا مورد استفاده

 شده را از مراکز طبخ دارای مجوز بهداشتی از وزارت بهداشت تهیه نمایید. 

 .از تهیه غذا از فروشندگان دوره گرد جدا خودداری نمایید 

 .مواد غذایی فاسد شدنی حتما در داخل یخچال نگهداری شود 

 جهیزاتبهداشت ابزار و ت .3

 مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود.چال، فر، قفسه ها و سینک ظرفشویی یخ 

 قفسدده های  پارو، میز و ،ظروف مورد اسددتفاده ،تجهیزات از جمله میزکار، کاردک، چاقو، فرچه ابزار و

ها نگهداری نان، پیشددخوان، دسددتگاه کارت خوان، خمیرگیر، پاتیل های نگهداری خمیر و آرد، پالت 

 ترازو، باسکول و امثال آن به صورت روزانه ومستمر گندزدایی شود. ،شیر آب سرد وگرم

 از ظروف و نایلون  یکبار مصرف جهت عرضه استفاده شود. 

 استفاده از لباس کار توسط کارگران 

 .ظرف حاوی صابون مایع و دستمال کاغذی در کنار دستشویی تعبیه گردد 
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 گندزدایی شود.بار تخلیه  پس از هرنقل  خودرو های حمل و 

 بار استفاده گندزدایی شود. وسایل نظافت پس از هر 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در واحد صنفیکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد 

     ها و نظایر آن )استفاده از  ها، یخچالعدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن قفسه، ویترین

 مال نظافت یکبار مصرف(؛دست

   ستکش و شید لباس، د ش   در طول مدت نظافت مراقب با سک پاره ن صورت   وما سیب نبیند و در  د و آ

 ؛صدمه آنرا تعویض نمایید

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

 دهید(؛

 "؛اضافی باشند "سَر"شود باید دارای چند استفاده میکه برای نظافت کف  "هاییتِی 

 بهداشت ساختمان .4

 ها؛های سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

  های تنفسی به تعداد کافی در محل؛از انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی 

 های بهداشتی؛به تعداد کافی در محل سرویس هادستشوی شست نصب راهنمای 

 های بهداشتی؛ها و سرویساستفاده از صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسددب در نانوایی و کننده دسددتعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضددد

 سرویس های بهداشتی؛

  های بهداشتی؛وجود( و سرویستهویه مناسب نانوایی، آسانسور)در صورت 

 شوند؛زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتیسرویس 

  ها در هوا پخش نشوندتا میکروب بستهقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن. 

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

 های دردار پدالی صددورت پذیرد و کلیه نیروهای وه بهداشددتی در سددطلها باید به شددیدفع پسددماند

شتی )جمع  خصوص جمع خدماتی در سماند رعایت تمامی مالحظات بهدا سماند  آوری و دفع پ آوری پ

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

 ظرفشویی به صورت مستمر گندزدایی شود. کسین 

 .دیوار و کف نانوایی به صورت روزانه گندزدایی شود 

 ها به صورت موقت.)در صورت وجود(کنسردها و آب خوریحذف آب 
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 شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در. 

 استاندارد تا حد و باشد تنش بدون و کشی لوله سیستم دارای باید فاضالب آوری جمع سیستم 

 .شود تصفیه

 نکات مهم 

  از اردر بازگشت به ک  مراتب کنترلسلسله    یاجرا بااز عفونت  یریشگ یپ یبرا/ کارفرمایان متصدیان ،

 ردمحافظت از کارگران  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش  یتیریمدو  یمهندس  یهاجمله استفاده از کنترل 

 حفاظت لیوسددا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسددته. باشددد یم کرونا روسیوبرابر مواجهه با 

 ،ماسک ، لباس، دستکش  شامل  است  ممکن روسیو برابر در کارگران از محافظت یبرا مناسب  یفرد

  .شود یتنفس دستگاه ای/ و صورت محاف  ای نکیع

 .صابون و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان قرار دهید 

 تعداد کافی در اختیار کارکنان قرار دهید. در صورت لزوم ماسک به 

 ها باز گذاشته شوند و ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 ساعت  24باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت  ی کلرههای گندزدامحلول

 کاهش می یابد(.

 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  2هر شیفت حداقل 

 باید فراهم شود.

 استفاده نماییدوجود دارد امکان آلودگی  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

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

 . تعویض نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ  رسانیدمقابل به پایان ب غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 حرکت دهید(.

 "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی" 

 اضافی باشند.

  ها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در آب داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 
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 ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید . در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در 

 شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت  تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی بعد از پایان کار

 تجهیزات و ماشین آالت خشک گردند.

 دوش گرفته و با لباس غیر از  "شاغلین بعد از گندزدایی به ویژه گندزدایی در سطح بزرگتر حتما

 نمایند.لباس کار محل را ترک 

  یکل یها هیتوص

و  یمهندس یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا .1

. شدبا یمالزامی  کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در افرادمحافظت از  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش یتیریمد

 ابربر در افراد از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته

  .باشد یتنفس دستگاه ای و صورت محاف  ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

  چهره به چهره با رعایت فاصددلهاز مسددیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صددورتی 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 

  پوسترهای آموزشینصب 

 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  هدف موضوعات مورد آموزش برای گروه های

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

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 
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 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 از وسایل حفاظت فردی آشنایی با زمان و نحوه استفاده 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 فاصله گذاری اجتماعی آموزش 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

  به مشتریان اعالم شود که درمنزل وقبل از استفاده ازنان آن را گرم نمایند.)میکروفرویا قراردادن برروی

 اجاق گاز(

 )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

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

                صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 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 

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 
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  ،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 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030سامانه نصب پوستر معرفی 
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 هاپیوست

 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

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

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

 

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

 ام:اشتهرا نداخیر 

 □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.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

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

 .مال ببندیدشیر آب را با همان دست -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  شگیری در عفونت    ش  ا سطح پی سته به  ستاندار  ده ب سی، قطره های ا رد ب ای و هوا د، تما

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 .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 

 ها دستکش .2

 

 

 

 

 

 

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

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

 دارید  ها را از چهره خود دور نگه دست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیدها را به  دستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده ( توصیه PPEمراحل 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.

 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.عفونی ضد

            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 

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

 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 بال ن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید. ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دار در ماسک را در یک ظرف زباله 

ست     (3 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و شویید یا از یک  بالفا کننده عفونیضد  ها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 های سطوح گندزدا :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  

پایه الکل دارای    و ضددددعفونی بر 

 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

گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و    ترمومترها(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 اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکرنگ، تورم، سختتغییر 

 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.تگی درگرفبرق

 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

شی      شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2فت حداقل یکبار 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.مواد آلی،  غیر فعال میاما به راحتی توسط 

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

طور گسددترده در دسددترس اسددت 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

وند و ش  کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میمیتنفسی را تحریک  

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

 استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق    .4

آن را برای تواند اثرات تر( میتر و ضددعیفشددده )قوی سددازی توصددیه

سیب  شتی   گندزدا کاهش دهد و باعث آ دیدگی کارکنان مراقب بهدا

 گردد.

ستفاده از سفیدکننده رقیق   .5 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

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  دکننده در محلهای سفی 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

 راآن سددفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدددیم  در صددورت اسددتفاده از -

 قیق نمایید.ر

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهنندهککار بردن سددفیداز به -

 هایتواند 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  ولید می شدددود، تکردن 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 شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشم وارد  با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید  از تماس  -

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 

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

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

شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقی اگر از  و  شده را روزانه قکننده 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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 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 5از هیپوکلریت سدددیم %  1:100محلول شددده: محلول توصددیه

  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 سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   در صددد  2.5های حاوی سددازی سددفیدکننده ، 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 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

 رای کاربردهای متفاوت: زمان تماس ب

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30س ز قه توصددد ها،  شدددود)برای تِیدقی

 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 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       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   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(؛  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      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 

 

177



 

 

 

 

  

 

 

 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

181/306 کد:  

 

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

الزامات سالمت محیط و کار در عمده گذاری اجتماعی و فاصله

 (دفاتر و شعبات فروش تولیدکنندگانتجاری،دالالن وکارگزاران، )فروشی
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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 یک اصل کلی ویروس عنوان 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 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتاسددت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن 

 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  

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

 ولیدکنندگاندفاتر و شعبات فروش تعمده فروشی شامل: تجاری،دالالن وکارگزاران، 

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

 

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

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

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:

 

  صله شتریان،     تیرعا یماریاز بروز ب یریشگ یمتر جهت پ 2تا  1 فا صله ایمن بین م ص گردد )رعایت فا ، دیانمت

 به میزان حداقل یك متر(؛ کارگران

 از یکدیگر و به دور از کارکنان؛ حداقل یك متر قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن 

   ا فاصله حداقل یك متر از همدیگر در صورت شلوغی در    مدیریت مراجعه کنندگان در راستای صفوف مرتب و ب

 مقابل محل های تحویل 

  رجوع یکی از بهترین روش های فنی و مهندسییی جهت ح ف و یا کاهم مواجهات مقییتقیر کارکنان با اربا

 استفاده از موانع فیزیکی شیشه ای یا پالستیکی برای کاهم مواجهات می باشد.

  ضور و توقف در شلوغ   پرمحل های کاری  از ح شته   ازدحام و  ست مواجهه با ویروس کرونا وجود دا که ممکن ا

 اجتنا  گردد. باشد

       شتی و قمت های مختلف برای رعایت نکات بهدا صیه های ایمنی در مکانهای تردد و ق ستفاده از عالئر و تو ا

 فواصل ایمن جهت عموم مراجعین ضروری می باشد.

  تحویل کاال در دفاتر عمده فروشییی رعایت فاصییله ایمن حداقل یك متر فی مابین در زمان ثبت سییفارش ویا

 ریان ومقئولین دفاتر الزامی است.تمش

 رعایت فاصله گ اری در پالت گ اری وچیدمان محصوالت 

 

 ، 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 

ستند در بدو ورود   شاغلین  -1 سی   فرم خود به محل کارموظف ه اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنف

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

صددورت تصددادفی و روزانه، تا پایان شدداغلین را به ،نماینده کارفرما یا مدیربررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

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

سامانه     ساس ارزیابی  شت، فرد از ورود به محل کار   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبرا خانگی وجود دا
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صدددورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به  خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این یلیا تحصددد

 محل کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

به     گروه دو با گواهی پزشدددک معتمد،   19-کووید  بیماری  به  ابتال معرض در که  افرادی عنوان زیر 

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارده

 :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  

 :افراد در نظر گرفته شود نیا یبرا ریموارد ز

سا  نیا یکار برا طیمح طیشرا  -1 شد.     ریافراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با  شته با افراد را دا

مناسدددب تر و کم  هیتهو طیبا شدددرا یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشدددغل موقت در مح رییتغ

 .تواند کمک کننده باشد یتر م تیجمع

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

         استفاده از وسایل حفاظت فردی ماسک و دستکش در تمام زمان های کشیک کاری برای تمام شاغلین

 الزامی می باشد.

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

 ع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛داخلی آرنج موق

     ددعفونی     شستن مرتب دست ستفاده از مواد  ستورالعمل( و یا ا صابون )طبق د ه کننده بر پایها با آب و 

 الکل؛

      صورت شدید شدن عالئم به     در زمان داشتن عالئم بیماری تنفسی بایستی از ماسک استفاده نموده و در

یریت افراد دارای عالئم بر عهده متصدددی و مدیر محل می مراکز درمانی مراجعه نمایند. )مسددلولیت مد

 باشد(

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

راهنمایی و مشدداوره دریافت  4030یا  190داشددته شددوند و در صددورت نیاز از مرکز تماس  سددایرین نگه

 نمایند؛

 ؛دستکش استفاده نمایند و کماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  ماتینیروهای خد 

 ؛استفاده نمایندک ماسلباس حفاظتی، باید از  کارگران حمل بار در هنگام کار 

 برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص  هره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛ 

 دستمال کاغذی استفاده نمایید؛های آسانسور، از برای تماس با دکمه 

  عدم اسددتفاده از دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن میز و صددندلی و سددایر وسددایل )ترجیحا هر یک از

 کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛

 ها با  شم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 
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  دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به      به عدم استعمال دخانیات

 ویروس؛

 .متصدی/مالک/مدیر موظف به همکاری با شاغلین بیمار می باشد 

       دریافت وجه به صورت الکترونیکی با استفاده از دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یا یک فرد مجزا از

 شاغلین انجام گردد. 

           شتریان در شاغلین و م ستفاده  ستمال کاغذی به منظور ا ست یک جعبه د صدی/مدیر/مالک موظف ا مت

 کنار دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.

 .کوتاه بودن ناخن از دروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

      شاغلین مراکز فوق حداقل یک متر در هنگام دادن سفارش و ی صله با متصدیان و  اال ا تحویل کرعایت فا

 دروری می باشد.

   اجناس دیگر و توزین آن خود داری  از دسددت زدن مسددتقیم و بدون دسددتکش به محصددوالت غذایی و

 نمایید.

  در هنگام استفاده از کارت خوان بعد از خرید، کارت توسط خودتان از کارت خوان خوانده شود و از دادن

 خود داری نمایید.کارت به دیگری و یا نیروی شاغل در مراکز مذکور 

  در صددورت عدم پوشددش دسددت با دسددتکش از لمس کردن مسددتقیم دگمه های کارت خوان خود داری

 نمایید و یا حداقل از یک برگ دستمال کاغذی برای پوشش انگشت مورد نظر استفاده نمایید.

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

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

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 لویت می باشد. وخرید مواد غذایی به صورت بسته بندی در ا تهیه و 

  سته بندی و فله حتما سب نگهداری  و      "مواد غذایی فاقد ب شته و در ظروف منا شتی دا  باید پوشش بهدا

 عرده گردد.. 

   غذای خریداری  طبخ آماده کنید در صدورت نداشدتن شدرایط    و طبخ، خود راترجیحا غذا مورد اسدتفاده

 شده را از مراکز طبخ دارای مجوز بهداشتی از وزارت بهداشت تهیه نمایید. 
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  در هنگام نوشددیدن انوان نوشددیدنی از نی های یکبار مصددرف بسددته بندی شددده و یا لیوان یکبار مصددرف

 استفاده نمایید. 

  از فروشندگان دوره گرد جدا خودداری نمایید.تهیه غذا از 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

      خودداری  کلیه تجهیزات در زمان عدم استفاده در داخل قفسه نگهداری شود و در خارج از قفسه و انبار

 شود. 

   صددورت تماس با دسددت آلوده  کلیه قفسدده ها و پالت ها ی دارای محصددوالت غذایی و اجناس دیگر در

 گندزدایی شود.

 هبار تخلی انه و یخچال ها بعد از هردرورت شستشو و گندزدایی سردخ 

 ها با پایه نگهدارنده در محل کار کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد دد 

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

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

  .همه  رخ دستی های حمل بار پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

 .ماشین های حمل ونقل پس از هربار تخلیه با گندزدایی شود 

 .لیفتراک های حمل بار در انبارها و باراندازهای موجود در پایان هر شیفت گندزدایی شود 

 و سجاده شخصی درورت کامل دارد؛)در صورت وجود( ها استفاده از مهردر نمازخانه 

  ها  دسددتگیره نظیر میزهای خدمت، راه پله ها ،  مشددترک تماس دارای سددطوح گندزدایینظافت و، 

  مستمر صورت به راهروها، ها، اتاق ،یبهداشت یها سیسرو

 سلول  افراد / فرد سا  از دیبا نظافت هنگام در نظافت م سک،  شامل   یحفاظت فرد لیو ستکش،  ما  و د

 .ندینما استفاده ژاول آب یبرابرخوردگ در مقاوم و مناسب کار لباس

   و ندهیشددو  مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینبا و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافت مرحلهرد 

 . ردیگ انجام ییگندزدا

 باشد موجود  ریز موارد حداقل بر مشتمل هیاول یها کمک جعبه در محل کار همواره است الزم. 

  محل و پوست  کننده یعفون دد  ماده شه یش  کی ،یشو   شم  ماده مصرف،  کباری دستکش  جفت کی 

 با شستشو    به ازین بدون یالک هیپا با صابون  ای عیما صابون  حاًیترج و صابون  رینظ ندهیشو  ماده جراحت،
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ستر  گاز عدد  هار آب،  و یکاف مقدار به پنبه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ  پماد کی باند، رول کی ل،یا

 .زخم  سب عدد ده

 

 بهداشت ساختمان .4

 های محل کاراستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 به سیستم تهویه مطلوب غرفه های تحویل بار و تجهیز انبارها 

  سبزیجات در پایان روز گندزدایی شود. صیفی جات ، میوه وعمده فروشی انداز بار وغرف 

     ،نقل،  بار انداز، ماشین های حمل و سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف،  رخ های حمل بار

شیرآالت، نرده  پله    ها، در صندلی،  ستگیره درها، میز و  ستگاه هاد خوان و خودپردازها، کف های کارت، د

سایل عمومی ها، کلید و پریزها، پوش شده و      و شک  ستمال تمیز و خ سپس گندزدایی   و نظایر آن با د

 گردد. 

  سماند سطل    دفع پ شتی در  شیوه بهدا صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی  ها باید به  های دردار پدالی 

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

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

 گردد.)در صورت وجود(زدایی و مستمرگند  مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس 

  ؛ها در هوا پخش نشوندتا میکروب بستهقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن 

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

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسو دستمال کاغذی در توالت ظرف صابون مایع 

 ها به صورت موقت. )در صورت وجود(کنسردها و آب خوریحذف آب 

 در صورت وجود( شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا( 

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

 اشرشیاکلی.

 شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در. 

   تصفیه  استاندارد  تا حد و باشد  نشت  بدون و کشی  لوله سیستم   دارای باید فادالب  آوری جمع سیستم 

 .شود

  شود تخلیه منظم برنامه طبق و باشد نیاز پاسخگوی باید نگهدارنده مخازن و توالت های  اه. 
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  شیدن  از جلوگیری برای  احتیاط با باید توالت  اه کردن تخلیه یا کردن تمیز قطرات، شدن  رها و پا

 .انجام شود ای ویژه

 

 سایر اقدامات .5

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

 هواکش نیز روشن باشد.تهویه بهتر 

 سدداعت  24باید روزانه تهیه و اسددتفاده شددود )کارایی محلول پس از گذشددت  ی کلرههای گندزدامحلول

 کاهش می یابد(.

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

ه لباس کار برای  پرسنل مسلول نظافت باید فراهم ماسک( و شستشو و گندزدایی روزان   2شیفت حداقل  

 شود.

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

  سددک آسددیب نبیند و در صددورت صدددمه آنرا ما در طول مدت نظافت مراقب باشددید لباس، دسددتکش و

 . تعویض نمایید

  تِی را به صددورت مارپیح حرکت  مقابل به پایان برسددانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(.

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

 باشند.

   ها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در آب داغ شسته شود.از استفاده از پار هپس 

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

  سته به ظرفیت تجهیزات       تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی بعد از پایان کار شسته و به روش مناسب ب

 و ماشین آالت خشک گردند.

  سط  بزرگتر دوش گرفته و با لباس غیر از لباس کار محل را ترک  شا غلین بعد از گندزدایی به ویژه در 

 نمایند.

  یکل یها هیتوص
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 و  یمهندسدد یهامراتب کنترل، از جمله اسددتفاده از کنترلسددلسددله  یاجرا بااز عفونت  یریشددگیپ یبرا

 .باشددد یمالزامی  کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در افرادمحافظت از  یبرا منیکار ا یهاوهیو شدد یتیریمد

سته  سا  ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به ب سب  یفرد حفاظت لیو  برابر در افراد از محافظت یبرا منا

  .اشدب یتنفس دستگاه ای و صورت محاف  ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

   برآورد کنند؛ خطر مواجهه را  کرونا روسیوبا  مراجعه کنندگانشاغلین و  مواجهه  تیودع  دیبامسلولین

 یا براه از کنترل افرادحاصل کنند که   نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یکنند؛ روشها  یابیارز

 یهندسم یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یاز مواجهه استفاده م  یریجلوگ

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها یتیریو مد

 

 نکات مهم

  های تنفسددی به تعداد کافی در محل ها و از انتقال بیماری پیشددگیرینحوه آموزشددی  پوسددتر و پمفلت

 تابلوهای تعبیه شده در دید مشتریان و شاغلین نصب گردد.

 ست    راهنمای ست شوی  ش صنفی به تعداد کافی د  هاد صب  به تعداد کافی در محل  ر معرض دید عموم ن

 گردد.

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  ستمال  زباله، سطل سائل نظافت و   ، تِی،هاد سایلی که برای    سرویس  گندزداییو شتی باید از و های بهدا

 .مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میمکان

   د و آسیب نبیند و در  وماسک مخصوصتان پاره نش     نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و  در طول مدت

 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 تِی را به صددورت مارپیح حرکت  مقابل به پایان برسددانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(

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

 باشند.

   ستفاده از پار ه سپس در محلول آب        پس از ا شسته و  ست در آب داغ  ستمال نظافت و تِی، میبای ها، د

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

 

 موزشی مناسبروش های آ

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

    در صددورتی که آموزش از مسددیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق  هره به  هره با رعایت فاصددله

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

 

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

 نصب استند و بنر های اطالن رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

 گرافی یا موشن گرافی در فضای مجازیدر صورت امکان، انتشار تیزر ، اینفو 

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

 

ضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف  ستر و      مو سانه مانند بنر، پو شی جهت تولید ر )نکته: مطالب آموز

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

 یی با بیماری کرونا ویروسآشنا 

 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 پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 
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 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 

 آموزشی های فعالیت نمونه

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

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص  گونگی انتقال بیماری کرونا 

                    سرویس های صا  صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحی   ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ددعفونی کننده دست به شاغلین 

  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 

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 نصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

  در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربالگری و بیماریابی 

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 ی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر بهداشت

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 ها پیوست 

 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

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

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ 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  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.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، اطالن 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 بشوئیدمح -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 بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

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

 کنید. باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر  انه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

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

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

 دارید ها را از  هره خود دور نگهدست -

 لمس شده کمی در تماس باشیدبا سطوح  -

 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  )

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.

 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  پ(دستکش درآورده شده را با دستکش نگه 

           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 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 
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 شت اگر در شد،       حین بردا شما آلوده  ستان  سک، د ست ن ما شویید و از یک    های خود را بالد 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. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

سایل    (3 صله بعد  از درآوردن همه و ست بالفا دد   حفاظت فردی، د 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 مطملن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 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

مهم در خصوص موادگندزدا   نکات

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 کو ک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 گردد.کو ک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

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

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

 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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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

 فوالنزا موثر استبین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آن

 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 تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

پوسددت و مجاری ها غشدداهای مخاطی، 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( میدعیف تر و شده )قوی سازی توصیه  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.یمحافظت از  شم در برابرپاشیدن توصیه م

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

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 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می توالت اسدددتفاده می  کردن 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 شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.دمه میشده صرنگ

د رکننده به  شم وا از تماس با  شم 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 گاز   در مکان خنک و ها بایدکنندهنماید؛ 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 هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن بر سددب تاریخ 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 تم       با به مواد آلی  ته  ماده       یزآغشددد 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 محلولعمده محلول 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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، 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 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،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفون، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   گردد )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی 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 

صد )  5آب ژاول  پی  پی 50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 

200



 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مح به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندددعفونی ترسی به آب سالم از مواد   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  شدددم، 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؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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                                                              )کرونا ویروس(  19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 انبار و سردخانه مواد غذایی درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله
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2 

 

 

  مقدمه

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

شده   ویروس هنوز به شخص ن ست ولی  طور دقیق م صل کلی ویروس بها سی به عنوان یک ا طور عمده از های تنف

 هایگردند. بر اسرراس دانسررتهطریق ریز قطرات یا از طریق سرررفه یا عطسرره و یا لمی اشرریاه آلوده منتقل می

سرفه، تنگی نفی می    شدید با عالیمی همچون تب،  ماید و تواند بروز نکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

شدی  ست منجر در موارد  شی از این بیماری     به ذاتدتر ممکن ا صد مرگ نا سایی کلیه و مرگ گردد. در الریه، نار

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

انسرران از طریق سرررفه، عطسرره، تخلیه  با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسرران به

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

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

شیرآالت، نرده    صندلی،  ست که   پله  میز و  سایلی ا شترک  به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و طور عمومی و م

ستفاده   ست            میا شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت ا سناد و مدارک دست به دست  سکناس، ا شامل ا شود 

 آب و صابون شستشو گردد.  بابا هر فرد یا اشیاه مشکوک دست  پی از تماس

 

  کاربرد دامنه

 انبار و سرد خانه مواد غذایی

بوده و سرررایر قوانین، آیین نامه ها،     )کرونا ویروس(  19-کووید و کنترل این راهنما جهت پیشرررگیری   

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصررله گذاری اجتماعی اسررت. از آنجا که  

هسررتند و  19صررنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرب بیماری کووید و مراجعین بسرریاری از شرراغلین 

سبب انتقال بیماری گرد       شده که می تواند  سوب  سب و کار یکی از اماکن تجمع مح د و از طرفی محل های ک

حفظ سررالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار اسررت الزم اسررت مقررات ویاه ای از طریق فاصررله گذاری  

اجتماعی عالوه بر رعایت اصررول بهداشررتی برای کاهش مواجهات متناسررب با سررط  ادررطرار و درجه اهمیت  

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 موارد زیر رعایت شود: در این راستا الزم است
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  مراجعین و همچنین متر )حداقل یک متر( بین کارکنان  2الی  1رعایت فاصله ی 

 و درحداقل فاصررله ی یک متر مواجهه با رعایت  ،درصررورتی که مواجهه رهره به رهره ناگزیر باشررد 

 پذیرد.حداقل زمان ممکن صورت 

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله دست دادن 

  اجتناب از تجمع در محیط کار از جمله رختکن، آبدارخانه، انبار و یا اطراف محیط کار 

 جهت انجام سفارش و نظیر آن / تلفناستفاده از بستر اینترنت 

 صرفا  یا کارتخوان  ها واستفاده از اپ آنالین یا با صورت   به "ترجیحا هاممنوع است و پرداخت  دریافت وجه نقد

 توسط مشتری صورت گیرد.

   ممانعت از  ورود  افراد غیر مرتبط در انبار یا سردخانه 

  ممانعت از  تجمع افراد در انبار یا سرد خانه با لحاظ شیفت بندی  مناسب 

 رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در محل استراحت کارکنان و گارگران 

 ایمن حداقل یک متر در هنگام بارگیری و تخلیه رعایت فاصله 

   اخذ  "رعایت فاصررله ایمن حداقل یک متر در هنگام گرفتن سررفارش به صررورت حترروری، ترجیحا

 سفارش تلفنی و یا الکترونیکی

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

با  کیوجود تماس نزد ای 19-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفسصورت  درشاغلین موظف هستند  -1

 (.1)پیوست شماره ندینما لیرا تکم یاظهار فرم خود بدو ورود به محل کار در ماریب

صررورت تصررادفی و روزانه، تا پایان   کارفرما یا مدیر شرراغلین را بهنماینده بررسرری روزانه عالئم شرراغلین:   -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفی و سرررایر عالئم تنفسررری مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین رنانچه        همه 

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

صررورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل  ری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر اینخوددا تحصرریل

 کار جلوگیری نماید.
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارده  19-کووید بیماری به ابتال معرب در که افرادی عنوان زیر 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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعتاه وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

فراهم گردد که حداقل     ایگونه رایط محیط کار برای این افراد به  صرررورت عدم امکان دورکاری، شررر   در .1

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمشرایط تهویه مناسب

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

 

 19-غلین با سابقه کوویدبازتوانی در شا .3

با الزم است پی 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    

ودررعیت شرراغل برای بازگشررت به کار مورد ارزیابی پزشررکی قرار  از وزارت بهداشررت مورد ارزیابی قرار گیرند و

 گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 انتقال بیماریقطع زنجیره  هدف از اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار:

 الزامی می باشد.رعایت کلیه دوابط و مقررات بهداشتی مرتبط عالوه بر راهنمای مذکور 

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 فردی )برای متصدی و شاغلین(: و حفاظت بهداشت

 گردد. پرهیزبا یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

 .استفاده از وسایل حفاظت فردی ماسک و دستکش الزامی می باشد 

 سب  مجزاو کفش  از لباس رکنان هنگام ورود به محل کار کا ستفاده نمایند و پی از اتمام کار   و منا ا

 .آن را تعویض نمایند

  .کارکنان  هنگام حمل مواد خام دامی از پیش بند دد آب استفاده نمایند  

      قبل از دست زدن به دهان، بینی و رشم و بعد از دست    مایع شستن مرتب دست ها با آب و صابون

 بعد از دستشویی دروری می باشد.اشیاه و حتی گوشی تلفن و موبایل و ، زدن به هر سط  

  از حمل مواد غذایی دست ها کامال با آب و صابون شسته شود.و بعد  قبل 

 شاهده عالیم     در سرماخوردگی   صورت م شابه  ستراحت نموده و از       م ستی در منزل ا شاغلین بای در 

 رفتن به محل کار خود داری نمایند.

   ستفاده سرفه    هنگامکاغذی از دستمال  ا شد.   کردنعطسه یا  صورتی  دروری می با که دستمال  )در 

 (.گرددموقع سرفه و عطسه استفاده خمیده وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج 

 .کوتاه بودن ناخن از دروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

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

 ویروس خود داری شود.به 

 کارکنان از بکار بردن  وسایل مشترک نظیر خودکار و امثال آن حتی االمکان خودداری کنند 

 

 انبار/ سردخانهغذایی بهداشت مواد .2

 خریداری گردد. مواد غذایی از مراکز معتبر و مورد تائید 

  و صنعتی دارای پروانه بهداشتی و بسته بندی سالم  باشد. مواد غذایی بسته بندی 

 .مواد غذایی غیر بسته بندی باید هنگام ذخیره سازی در ظروف مناسب نگهداری گردد 

 بسته بندی با سطوح آلوده خودداری گردد. ریاعم از بسته بندی و غ ییاز تماس مواد غذا 
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 خام و شسته نشده جدا نگهداری گردد. ییاز مواد غذا دیآماده مصرف با ییمواد غذا 

 شت  ام حمل مواد غذایی از تماس  مواد غذایی خام دامی نظیرهمگ سایر  ن ، تخم مرغ و امثال آگو با 

 .ماده سازی و طبخ مواد غذایی و سایر مواد غذایی آماده مصرف خودداری گرددسطوح آ

   سبزیجات  ظرف مدت شت و  صرف می گردد از    48 رنانچه مواد غذایی خام نظیر انواع  گو ساعت م

 درجه سلسیوس نگهداری گردد. 4فریز کردن مواد غذایی خودداری گردد و در دمای 

  درج گردد انبار مواد غذایی بر روی آنتاریخ فریز و. 

 .از ذخیره مواد غذایی خام در مجاورت با سایر مواد غذایی خودداری گردد 

    سته بندی در ا سازی مواد غذایی ب سط  آن کامال تمیز و گندزدایی    هنگام ذخیره  سرد خانه  نبار یا 

 .گردد

   هنگام گندزدایی سررط  بسررته بندی مواد غذایی از سررالم بودن بسررته بندی اطمینان حاصررل گردد

 .سوراخ و پارگی باشد(، شکستگی)بسته بندی فاقد 

          سب شش منا سته بندی یا پو سردخانه باید دارای ب سازی در انبار یا  همه مواد غذایی هنگام ذخیره 

 باشد. 

  . فریز کردن مواد غذایی با توجه به نیاز بوده و انبارش بیش از اندازه مواد غذایی خودداری گردد 

  ورود افراد بیمار و  .باشند  داشته  را غذایی مواد انبار یا سردخانه  به ورود اجازه مشخص  وافراد محدود

 مشکوک به کرونا به انبار و سردخانه ممنوع می باشد.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3
 

  سطوح ذخیره سازی مواد غذایی باید از قبل  از استفاده تمیز و گندزایی گردد کلیه 

   به طور مرتب تمیز و گندزدایی گردد.مواد غذایی و انبار  سردخانه 

      باید به ایمنی مواد غذایی توجه  ییمواد غذاهنگام گندزدایی سررردخانه و انبار و سررطوح مرتبط با

 و از تماس مواد گندزدا با مواد غذایی آماده مصرف خودداری گردد. گردد

 استفاده نمایندامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص برای گندزداییی تِ از . 

  و گندزدایی سرویی های بهداشتی باید از ابزار سایر قسمت ها مجزا باشد.ابزار و تجهیزات نظافت 

 تِی را به صرررورت مارپیر حرکت    یابد.    مقابل پایان     غاز و در طرف یا نقطه   آاز یک نقطه   باید   ظافت   ن(

 دهید(
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  ستفاده از پارره در آب داغ شسته و سپی در محلول آب      بایستی ها، دستمال نظافت و تِی،  پی از ا

 ور بماند. دقیقه غوطه 30مدت  بهدرصد  05/0ژاول 

  دد سب و قابل دسترس   ها با پکننده دست عفونیتعبیه ظروف حاوی مواد  ایه نگهدارنده به تعداد منا

 الزامی است. برای کارکنان 

 

 هداشت ساختمانب .4
 

 گردد هیدست کارکنان به تعداد مناسب و قابل دسترس تعب یشستشو یالزم برا داتیتمه 

        شتی  کلیه قسمت های مراکز صنفی به ویاه سالن سرو غذا، آشپزخانه، نمازخانه و سرویی های بهدا

 .برخوردار باشددر ساعات تعطیلی از تهویه مناسب بایستی بطور مستمر و در طول شبانه روز حتی 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با 

 در طول شبانه روز از تهویه مناسب برخوردار باشد. پرسنل محل استراحت 

 گردد.زدایی گند و مستمر  مجزاصورت  )حمام و توالت(  به های بهداشتیسرویی 

    دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده     ها، سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، در

ستگاه   هاپله شی تلفن، د ها، کلید و خوان و خودپردازها، کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گو

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپی گندزدایی گردد.  وسایل عمومیپریزها، 

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سروییکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 دار پدالی صررورت پذیرد و کلیه نیروهای  های درها باید به شرریوه بهداشررتی در سررطل ددفع پسررمان

آوری پسماند  رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع با آوری و دفع پسماند  جمعنسبت به  خدماتی 

 اقدام نمایند.های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در کیسه

 (ودصورت وج)در گرددمازخانه گندزدایی از جمله نهای تجمع محل. 

 سرویی     کنسرد ها و آب خوریآب سمت ها حذف و از  صورت موقت تا اطالع ثانوی در تمام ق ها به 

 خارج گردد.

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 

 هر  گندزدایی محل اسررتراحت شرراغلین در صررورت وجود بایسررتی بطور مسررتمر حداقل یکبار بعد از

 شیفت کاری انجام شود.

 آموزش بهداشت

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

   صورتی که سیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق  آموزش در  صله  از م رهره به رهره با رعایت فا

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

 

  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 ،در صورت امکان 

 در فتای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، زر انتشار تی ،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 

 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 

  ماندن در خانهتوصیه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

210



 
 معاونت بهداشت           

 انبار و سرد خانه های موادغذاییدر  کارو الزامات سالمت محیط و  گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

9 

 

 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 رگونگی انتقال بیماری کرونا 

               صا ست ها در محل کار خصو شوی د شست صحی   ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویی های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

  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 بیماری های لانتقا 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  

 رگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازیبا 

            شکی به شت ،درمان و آموزش پز شکایات وزارت بهدا سخگویی  سامانه پا ستر  صب پو   شماره تلفن  ن

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 فرد جهت بازگشت به کار : فرم خوداظهاری1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سرررازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شرررماره............................ شررراغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته در -1

احساس خستگی و دعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفی      □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 -

دقیقه در  15تماس بیش از ) مشررترک ر فتررای بسررتهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس شررغلیگونه هر  -

 □( 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

 

 

سی فوق، مراتب    می تعهداینجانب ..................  به کد ملی......................  صورت بروز هرگونه عالئم تنف نمایم در

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

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشرریاری، دقت و صررداقت ثبت نموده پاسررخ کلیه پرسررش ثبت نام نمایم و

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

 

 امتا                                                       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

 

  .کنید ها را مرطوبدست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمر -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

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

 .همان دستمال ببندیدشیر آب را با  -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  )

ای و هوابرد بسیار  د، تماسی، قطره های استاندار ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش استفاده  PPEنوع 

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر رانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

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

 کردن انتشار آلودگیمحافظت از خود و محدودبرای های کار ایمن استفاده از روش: 

  .داریدها را از رهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لمی شده کمی در تماس باشید -

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

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسرررت      های مختلفی برای درآوردن ایمن وسرررایل حفاظت فردی     روش 

شاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.   یا شیفت کاری، تمام     غ شدن از محل کار/پایان  قبل از خارج 

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEبعد 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 دیگر سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د ست    با ا ستکش اول را از د را بگیرید و د

 خارج کنید.

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

             ستکش دوم را نیز ست ببرید و د ست دوم در مر د ستکش د ستکش را زیر د ست بدون د شتان د انگ

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی
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     ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی ماسک، آن را

 از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

کننده عفونیها را بشرویید یا از یک درد  بالفاصرله بعد  از درآوردن همه وسرایل حفاظت فردی، دسرت    (3

 .ه کنیداستفاد درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید. نکات عمومی

گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات  هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 .سوزی اجتناب شوددار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار و آتشبرق

 سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی 

 دقیقه رعایت گردد. 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

 نظیر پراکسید هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان 3

 کننده. سفید4

صوص موادگندزدا   نکات مهم در خ

پایه الکل دارای      و دررردعفونی بر 

 مجوز

درصررد  70ها موثر اسررت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و بهیک میکروب

عنوان مثال سررطوح کورک )بهبهتر اسررت. الکل اغلب برای گندزدایی 

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی     درپوش السرررتیکی ویال 

سررطوح خارجی تجهیزات )مثل اسررتتوسررکوت و ونتیالتورها( اسررتفاده 

 شود.می

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

 گردد.می کورک محدود و در فتاهایی با تهویه مطلوب استفاده

به     .3 باعث    عنوان گندزدا می اسرررتفاده مکرر و طوالنی از الکل  ند  توا

های خوردگی الستیک و پالستیک  شدن و ترک تغییر رنگ، تورم، سخت 

 خاص شود.

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

ست هواکش ن    پنجره شوند و جهت تهویه بهتر ا شته  شن ها باز گذا  یز رو

 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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پی از گذشت 

ست      امکانات الزم برا .8 شوی مرتب د ست ش سک    ی  ستفاده از ما ها و ا

ماسررک( و  2یکبار مصرررف در طول شرریفت )به ازاه هر شرریفت حداقل 
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شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم    

 شود.

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

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

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

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

طور گسرررترده در دسرررترس اسرررت و برای  کم و به  تماس(، با هزینه   

 ود.شگندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری  با این حال سررفیدکننده .3

ند و شرروکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسرری را تحریک می

دهند. بنابر این راحتی با سرررایر مواد شررریمیایی واکنش نشررران میبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

رعایت میزان   اسرررتفاده نادرسرررت از سرررفیدکننده از جمله عدم         .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشررتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب

 گردد.

رعایت موارد زیر شررده اسررتفاده از سررفیدکننده رقیق برای تهیه و .5

 دروری است:

برای  بند درررد آب و دسرررتکش و عینکاسرررتفاده از ماسرررک، پیش -

 شود.محافظت از رشم در برابرپاشیدن توصیه می

سفیدکننده در محل محلول - سب مخلوط نموده  های  های با تهویه منا

 و استفاده گردد.

یه            - عث تجز با با آب سررررد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سرررف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ستفاده از     - صورت ا سدیم  آن را تا    در  سفیدکننده حاوی هیپوکلریت 

 رقیق نمایید. درصد 5

همراه سرررایر مواد شررروینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سرررفیداز به -

های  تواند باعث واکنش   داده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش   

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط  شیمیایی خطرناک شود. به  

کننده با مواد شررروینده اسررریدی مانند موادی که برای         ید کردن سرررف

اند توگردد و این گاز میشررود، تولید میکردن توالت اسررتفاده میتمیز
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صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده باعث مرگ یا جراحت گردد. در

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از اسرررتفاده از سرررفید

 بشویید.

نده  سرررف به سرررطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  یدکن ند و  گرد

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شررسررته و با یک پزشررک  15گردد بالفاصررله باید به مدت 

 مشورت گردد.

د گاز گیرر مینشده وقتی در معرب نور خورشید قراکننده رقیقسفید -

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

 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شررود برای اطمینان از هیپوکلریت سرردیم با گذشررت زمان تجزیه می -

و شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید  

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سررازی قید شررود و  تازه تهیه نموده و بر روی آن بررسررب تاریخ رقیق

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

سفید  فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میدهکننشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدآغشته به مواد آلی باید تمیز

 عاری از مواد آلی گردد.

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 درصرررد  5 های سرررفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سررردیمعمده 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 لولهقسمت آب سرد  99فیدکننده به س

عنوان به .برای دسررتیابی  به غلظت مناسررب هیپوکلریت سرردیم، نسرربت سررفیدکننده به آب را تنظیم کنید

هیپوکلریت سررردیم، از دو برابر بیشرررتر از  درصرررد 5/2های حاوی سرررازی سرررفیدکننده، برای آمادهمثال

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

درصررد هیپوکلریت سرردیم یک محلول  5برای سررفیدکننده حاوی سررازی: کلر قابل دسررترس بعد از رقیق

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

سفید محلول شامل غلظت های  سدیم با مقادیر متف کننده  ش اوتی تهای دیگر از هیپوکلریت  د تا هیه خواهند 

  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 توصررر ها،  )برای تِی شررروددقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

شحات، خون یا دیگر مایعات   سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز نکته:  ستفراغ، تر کردن مدفوع، ا

  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     20را تا باالی مر به مدت حداقل       

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کنندبه آب سالم از مواد ددعفونی  ترسی  دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسرررت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسررری و دسرررت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسرررک افراد بیمار و مشرررک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به رشرررم، بینی  از دسرررت 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 سررررماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرررد و خشررک 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 مصرررف میوه و خود را سرریسررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 

222


	pbook2.pdf (p.1)
	fehrestbooke2.pdf (p.2-3)
	123.pdf (p.4-22)
	126.pdf (p.23-46)
	121.pdf (p.47-67)
	124.pdf (p.68-91)
	127.pdf (p.92-111)
	120.pdf (p.112-135)
	122.pdf (p.136-157)
	125.pdf (p.158-180)
	181.pdf (p.181-204)
	166.pdf (p.205-225)

