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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروسبهاست ولی طور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

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

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

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

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

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

 مراکز جمعی شامل: پانسیون، خوابگاه

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که بسیاری گذاری اجتماعی است. از آنجارعایت فاصلههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس یکی از راه

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

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

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول ای از طریق فاصلهاست مقررات ویژهراست الزماز اهمیت باالیی برخوردا

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

 گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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 افر / دانشجو، دانش آموز و نظایر آن در فواصل الزم و ایمن قرار دادن مبلمان، صندلی ، تختخواب مس

 حداقل با فاصله یک متری از یکدیگر 

  یکی از بهترین روش های فنی و مهندسیییی جهت حذف و یا کاهش مواجهات مسیییتقیم کارکنان به

ویژه پذیرش با مسییافر، دانشییجو و دانش آموز و اممالهم اسییتفاده از موانع فیزیکی شیییشییه ای یا     

 ستیکی برای کاهش مواجهات می باشد.پال

    از حضییور و توقف در محل های پر ازدحام و شییلو  که ممکن اسییت مواجهه با ویروس کرونا وجود

 داشته باشد اجتناب گردد.

  فر/ متر جهت پیشییگیری از بروز بیماری رعایت گردد )رعایت فاصییله ایمن بین مسییا  2تا  1فاصییله

 کارکنان به میزان حداقل یک متر(؛، دانش آموز، هنر آموز و دانشجو

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

 کارکنان استفاده شود.

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

 پذیرد. 

  صله ایمن حد جمله نمازخانه، سلف سرویس و مسیر     ک متر در قسمت های عمومی از اقل یرعایت فا

 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 گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

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

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

صنعت  HSE ای/ 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 

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

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

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 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 بهصییورت عدم امکان دورکاری، شییدر -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.کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می -3

 19-شاغلین با سابقه کووید بازتوانی در .3

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

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

 گیرد.رارق د و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرن
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

   یا اسییتفاده از مواد ( و 2پیوسییت  ها با آب و صییابون )طبق دسییتورالعمل شییسییتن مرتب دسییت

 کننده بر پایه الکل؛ضدعفونی

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

 برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛ 

 ا دستکش استفاده نمایید؛های آسانسور، از دستمال کاغذی یبرای تماس با دکمه 

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

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

          سایل )ترجیحا هر یک از سایر و صندلی و  شترک برای تمیز کردن میز و  ستمال م ستفاده از د عدم ا

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

 ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن یا ضدعفونی خود داری شود؛از تماس دست 

   شییسییتن و ضییدعفونی مرتب دسییت به ویژه قبل از دسییت زدن به بینی، دهان و چشییم، قبل از غذا

 کار و بعد از ورود به منزلخوردن، بعد از دستشویی و بعداز پایان 

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی و رعایت فاصله ایمن ضرورت دارد؛در نمازخانه 

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

 به ویروس؛

 ره )در صورت امکان( استفاده کنید.برای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحاً از سیستم تشخیص چه 

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

 نمایند.

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

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

        سته شامیدنی در ب شکر و آب آ سماق، قند،  صرف یکنفره انجام  بندی سرو نمک، فلفل،  های یکبار م

 گردد.

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

 .کلیه مواد غذایی در بسته بندی مناسب یک نفره توزیع گردد 
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 اسب بین شاغلین، افراد مقیم توزیع گردد.کلیه مواد غذایی پخته شده با درجه حرارت من 

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

 .سرو غذا در رستوران ها یا بوفه در ظروف یکبار مصرف مناسب صورت پذیرد 

  در خصوص بهداشت مواد غذایی و محل آن رعایت دستورالعمل های وزارت بهداشت در این خصوص

 الزامی است.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری در سلف سرویس و رستوران الزامی می باشد 

 دهی کلیه ظروف طبخ و آمادههای سییرو غذا موظفند پس از هر سییرویس  ها و محلدر آشییپزخانه 

 غذایی را شستشو گندزدایی نمایند.سازی مواد

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

 های ورزشی، وسایل و تجهیزات بعد از هر بار استفاده گندزدایی شوند.در صورت وجود سالن 

 .در رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی/یکبار مصرف ضروری است 

 مبلمان، تخت ،میز و صندلی های سلف   نظیر میزهای خدمت  مشترک  تماس دارای سطوح  نظافت ،

اجتماعات،  سالن  راهروها، ها، بهداشتی، اتاق  های سرویس  ها، دستگیره  ها،پلهسرویس، رستوران، راه  

  مستمر صورت به مبلمان شهری در محوطه 

  .تعویض مالفه، روتخنی، روبالشتی به صورت روزانه انجام شده و سپس شستشو وگندزدایی گردند 

   شوینده  بین مرحله  اختالطی هیچگونه نباید و بوده یکدیگر از جدا گندزدایی و نظافت حلهمر دو 

 . گیرد گندزدایی انجام و

  /و دستکش،  ماسک،  ازوسایل حفاظت فردی شامل    باید نظافت هنگام نظافت در مسئول  افراد فرد 

 نمایند. استفاده ژاول آب برابرخوردگی در و مقاوم مناسب کار لباس

 کیسه  در نظافت مصرف  بار یک وسایل  همچنین و شده  استفاده  های کاغذی دستمال  آوری جمع 

 توسییط کاری نوبت هر آخر در آنها دفع و پدالی درب دار های سییطل و پالسییتیکی محکم های

  نظافت مسئول

  کارکنان و مقیم فرد هر برای بهداشتی استفاده مورد لوازم کلیه بودن مجزا 

  زیر  موجود موارد حداقل مشتمل بر  اولیه های کمک محل های اقامتی جعبههمواره در  است  الزم 

 باشد:
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 محل و پوست  کننده عفونی ضد  شیشه ماده   یک شوی،  چشم  ماده مصرف،  یکبار دستکش  جفت یک

 با شستشو    به نیاز بدون الکلی پایه با صابون  مایع یا صابون  ترجیحاً و صابون  نظیر شوینده  ماده جراحت،

 ده و کافی مقدار به پنبه قیچی، عدد یک سوختگی،  یک پماد باند، رول یک استریل،  گاز عدد چهار آب،

 .زخم چسب عدد

 بهداشت ساختمان .4

 ها به منظور تهویه مناسب و مستمرهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتیهای اقامت و سرویستهویه مناسب محل 

  ها در هوا پخش نشوندسیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن.  

    :ها، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده     دیوار و کف، در سطوح دارای تماس مشترک شامل

ستگاه   پله شی تلفن، د و  ها، کلیدها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارتها، تخت، کمد، کابینت، گو

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  ، وسایل عمومیپریزها

    ضد صب ظروف حاوی مواد  ست عفونین سب در هر طبقه و  کننده د ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 راهروها

 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتنصب سیستم لوله 

 های دردار پدالی و کلیه پرسیینل مسییئول در خصییوص ا به شیییوه بهداشییتی در سییطلهدفع پسییماند

های آوری و دفع پسییماند رعایت تمامی مالحظات بهداشییتی )جمع آوری پسییماند در کیسییه  جمع

 پالستیکی محکم( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.

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

 .هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و آسانسور بطور مرتب گندزدایی شود 

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

  صورت موقت.ها بهکنسردها و آب خوریحذف آب 

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

 لیتر در کل سیستم توزیع حفظ گردد(.

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

 یا اشرشیاکلی.

 یره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگ

 )درصورت امکان( یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند در ها استفاده نگردد.
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 ها باز گذاشته شوند و جهت ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 ساعت  24ای کلره باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت های گندزدمحلول

 کاهش می یابد(.

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

ید اماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت ب 2هر شیفت حداقل 

 فراهم شود.

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

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

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

 ویض نمایید. تع

  مقابل به پایان برسانید )تِی را به صورت مارپیچ حرکت  نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه

 دهید(.

 "فی اضا "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی

 باشند.

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

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

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

 .و ماشین آالت خشک گردند

 

 نکات مهم

  و  های مهندسیمراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترلبرای پیشگیری از عفونت با اجرای سلسله

. الزامی می باشد ویروس کروناهای کار ایمن برای محافظت از افراد در برابر مواجهه با مدیریتی و شیوه

برای محافظت از افراد در برابر  بسته به وظایف کاری و مواجهه احتمالی، وسایل حفاظت فردی مناسب

  .ویروس ممکن است شامل دستکش، لباس، ماسک، عینک یا محافظ صورت و یا دستگاه تنفسی باشد

  مسئولین باید وضعیت مواجهه شاغلین و مسافران/دانشجویان با ویروس کرونا برآورد کنند؛ خطر

ند و اطمینان حاصل کنند که افراد از مواجهه را ارزیابی کنند؛ روشهای کنترلی را انتخاب و اجرا کن
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کنترل ها برای جلوگیری از مواجهه استفاده می کنند. اقدامات کنترلی ممکن است شامل تلفیقی از 

 کنترلهای مهندسی و مدیریتی روشهای کار ایمن و وسایل حفاظت فردی باشد.

 ق توجه داشته باشنددر هنگام گندزدایی بایستی احتیاطات الزم را در خصوص برق گرفتگی و حری. 

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

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

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

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

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

 اطالع رسانیهای نصب 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

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

  مستعد ابتالشناسایی افراد 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 
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 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

 ی آموزش نکات بهداشت فرد 

 توصیه ماندن در خانه 

 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 ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از ریپیشگی نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

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

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 بازگشت به کار/ تحصیل : فرم خوداظهاری فرد جهت1پیوست 

 

حال تحصیییل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شییماره............................ شییاغل  

 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:نداشتهرا اخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

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

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

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

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

 

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

کنم مجددا در سامانه 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 نمودهثبت نام نمایم و پاسخ کلیه پرسش

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارکنید )استفاده از حوله یک ذی خشکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار 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  سته  ش ا سطح 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 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 

 گردن و کمر گره میخورد. در پشت 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید ها رادستکش -

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

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

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

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

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

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

 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 

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

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

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

 ظرف زباله رها کنید. این صورت، در یک

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

 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 شما آلوده      حین بردا ستان  سک، د ست   ن ما شویید و از یک    های خود را بالشد، د صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

    الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب  اگر دستان شما

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شییوند و فقط با دسییتان دسییتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 ک بسته فشرده کنید.صورت یههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دسیییتکش را نیز درآوردید. فقط قسیییمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

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

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای 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  

الکل دارای  و ضیییدعفونی بر پایه   

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسیییت. الکل اغلب برای گندزدایی سیییطوح کوچک       

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

سییطوح خارجی تجهیزات )ممل اسییتتوسییکو  و    ترمومترها(و گاهی

 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 اسیییتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتورم، سختتغییر رنگ، 

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.رگرفتگی دبرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

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

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

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

شیفت حد      شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2اقل یکبار م ما
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شییسییتشییو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

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

 شود.فعال میی،  غیرما به راحتی توسط مواد آلا

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

سی را تحریک می  وند و ش تاثیر گرما و نور تجزیه میکند و تحت تنف

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسیییتفاده نادرسیییت از سیییفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشییتی کاهش دهد و باعث آسیییب گندزدا

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

ا تهویه مناسب مخلوط نموده  های بهای سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سییایر مواد شییوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سییفیداز به -

 هاید باعث واکنشتوانداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان ممال گازهای سیییمی در هنگام شییییمیایی خطرناک شیییود. به 

کننده با مواد شییوینده اسیییدی مانند موادی که مخلوط کردن سییفید

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

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

کننده برای اسیییتفاده نمایید و قبل از اسیییتفاده از سیییفید  شیییوینده

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

آب شییسییته و با یک پزشییک  دقیقه با15گردد بالفاصییله باید به مدت 

 مشورت گردد.

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

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

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

ستفاده را بعد از   یههای تهمحلول 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       آغشییی با  ندزدایی  بل از گ شیییده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

ش  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  ید و درشده 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 درصییید  5 های سیییفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سیییدیمعمده 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 سییدیم، از دو برابر بیشییتر از   درصیید 5/2های حاوی سییازی سییفیدکننده ، برای آمادهممال

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

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

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0دود ، کلر قابل دسترس در ح1:100

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفرا ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 
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 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود دست قبل از خوردن و آشامیدن

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صیییابون مایع بشیییویید و درصیییورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسیییت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسیییی و دسیییت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1 افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسیییک افراد بیمار و مشیییک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشیییم، بینی  از دسیییت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سیییرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سییرد و خشییک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصییرف میوه و خود را سیییسییتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

130/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 یمراکز نگهدار درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار  فاصله

 خوارگاه ( ریو ش یتوانبخش یسالمندان ، شبانه روز)
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2 

 

 مقدمه

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

از  عمده طورهای تنفسی به 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 

یه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این الریه، نارسددایی کلبه 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 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

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

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

 دامنه کاربرد

 نه روزی توانبخشی و شیر خوارگاه مراکز نگهداری سالمندان، شبا

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.

 

 اجتماعی فاصله گذاری

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

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

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

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

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

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

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

  صورتیکه از شود        در  ستفاده می  شترک از جمله  اتوبوس و مینی بوس ا سرویس های ایاب و ذهاب م

متر )حداقل یک متر( بین صندلی سرنشینان، رعایت گردد و اگر     2الی  1ضروری است  حف  فاصله     

شد                شتر با سه نفر نباید بی شین از  سرن ساب راننده تعداد  شود با احت ستفاده می  سواری ا از خودروی 

 باید بدون سر نشین باشد.(راننده )صندلی کنار 

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

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

 باید در حداقل  ران و مددجویانبا مراجعین, همکا درصدددورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشدددد

 ی یک متر رعایت گردد. زمان ممکن صورت پذیرفته و حداقل فاصله

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله  دست دادن 

 تاقا معاینه، اتاق ،آبدارخانه، اتاق کپی رختکن، ،سالن اجتماعات در اتاق کار،  کارکنان اجتناب از تجمع 

 و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند. مشاوره

  های سالن غذا خوری  صندلیمیز و متر )حداقل یک متر( بین  2الی 1رعایت فاصله 

 .برای مشاغلی که امکان دورکاری وجود دارد انجام امور از طریق دورکاری انجام شود 

 

 ب( سالمندان / مددجویان  

 صله ایمن)حداقل  سالمندان / مددجویان  با کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش / کودک و رعایت فا

  یک متر(

  درصورت وجود(تعطیل نمودن استخر، سونا و جکوزی ( 

  در  /کودکان/ مددجویان متر )حداقل یک متر( بین تخت سددالمندان 2الی  1رعایت فاصددله ی گذاری

  اتاق های مشترک

 مشددداوره، خدمات  اتاق معاینه، ، اتاقق برنامهسدددالن اجتماعات و امور فودر  همزمان اجتناب از تجمع

می  / مددجویان پرسددتاری، سددرویس های بهداشددتی و هر جایی که سددالمندان و مراقبتی توانبخشددی،

 توانند تجمع نمایند.

    های سددالن غذا خوری در صددورت   صددندلیمیز و متر )حداقل یک متر( بین  2الی 1رعایت فاصددله

 استفاده از سلف سرویس مشترک

  مددجویان/کودکان از ماسک استفاده شود. سالمنداندر صورت نیاز به نزدیک شدن به / 
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 گان ج(مراجعان/مالقات کنند

 تا اطالع ثانوی، ملغی گردد فوقکز تمام مالقات ها و بازدیدهای دسته جمعی از مرا. 

  ضور مراجعان به مر شگری،     جهت ارائه خدمات غیر فوق کزاعدم ح ست و  ضروری نظیر آرای زیبایی پو

 تا اطالع ثانوی نظایر آن

           با  / مددجویان   اسدددتفاده حداک ری از تلفن و شدددبکه های اجتماعی/مجازی برای ارتبان سدددالمندان

 وابستگان و خویشاوندان

        داخل  به   مالقات کننده   قبل از ورود  ،کاهش مالقات های انفرادی تا حد امکان و در غیر این صدددورت

قدامات کنترل عفونت         غربالگری باید   ، فوق کزامر ، ) از جمله تب سدددنجی(   بازدید کننده انجام و از ا

 اطمینان الزم حاصل شود. 

 

 ، 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 

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

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

 HSEای/ کارشدناس  بررسدی روزانه عالئم شداغلین: نماینده کارفرما یا مدیر / کارشدناس بهداشدت حرفه     -2

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

 به نیاز salamat.gov.irتنفسددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسدداس ارزیابی سددامانه  

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

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

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 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 
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  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  
 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 گیرد.

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 بهداشت فردی .1

 ؛پرهیز شودبا یکدیگر  دست دادن از 

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

  شاغل الزامی است؛ کارکناناستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط 

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

 ؛گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در 

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  ینیروهای خدمات. 

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

 استفاده شود. و نظایر آن های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 
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   که دستمال وجود نداشت از   )در صورتی عطسه یا سرفه کردن    هنگام یکبار مصرف از دستمال  استفاده

 (گرددقسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

 ها با چشم، بینی و دهان عدم تماس دست 

 مورد استفاده قرار گیردشخصی و نظایر آن بصورت ، تسبی ، چادر  سجاده ،ها از مهردر نمازخانه. 

 ل بهداشتی شخصی ضروری است.از وسایاستفاده  حمام در رختکن و 

 

 غذایی( بهداشت مواد غذایی )درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرضه مواد .2

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

 باشد ممنوع میفوق تمامی مراکز  عرضه مواد غذایی روباز در. 

  شود.صورت کامال پخته استفاده  غذایی به و از مواد گردد خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناباز 

  انجام پذیرد مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت در مراکز فوقشستشو و گندزدایی میوه و سبزیجات.  

 قبل از استفاده صورت گیرد.  نجوشاندن بطری شیر و سر شیشه شیرخوارا 

   به استفاده از ظروف یکبار مصرف و همچنین توزیع و سرو غذا در مراکز فوق در سلف سرویس مشرون

استفاده از سفره یکبار مصرف روی میز ها  و تعویض آنها بعد از هر بار مصرف و با رعایت فاصله حداقل 

 .یک متری افراد از هم بالمانع می باشد

         سته شامیدنی ترجیحا در ب شکر و آب آ سماق، قند،  صرف انجام  بندی سرو نمک، فلفل،   های یکبار م

 .گیرد

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود. فریزر یخچال و 

     شو و گندزدایی ملحفه، پتو و ست ستفاده  نظایر آن بعد از هر ش ست و  بار ا ، تخت هاهمچنین   الزامی ا

 تشک ها وکلیه تجهیزات موجود گندزدایی شود.

    شی و بازی کودکان سایل ورز صی و   صورت  ه ب و ستمر  به شخ شوند طور م االمکان تا )حتی.گندزدایی 

 اطالع ثانوی استفاده نشود(.

 بار استفاده گندزدایی شود. وسایل نظافت پس از هر 

 درصورت وجود(، ضرورت دارد. بار تخلیه نقل مواد غذایی بعد از هرو ماشین های حمل  یشستشو( 

 شیفت گندزدایی شود. در هرو نظایر آن  نطینهدر اتاق معاینه پزشکی ، قر ابزار و تجهیزات موجود 

 در صورت وجود(. فضای آزاد به صورت روزانه گندزدایی شود مبلمان( 
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  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها ،  کننده د ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 تعبیه گردد. سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن

 ات اداری / شخصی از جمله کیبورد , رایانه , موس بعد از استفاده صورت گیرد.گندزدایی تجهیز 

 شیرخوار   امربیان نوز شیر دادن به  سک جراحی به     و غذا دادن به کودکان دان در هنگام  ستی از ما بای

 همراه دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند.

 

 بهداشت ساختمان .4

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

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

  ضرورت استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها درصورت عدم آلودگی هوای محیط بیرون 

 زدایی کنید گند مجزاصورت  توالت( را به)حمام و  های بهداشتی سرویس. 

 تمرس صورت م ه ب و نماز خانه و عمومی نظیر کتابخانه قسمت های اداری  بخش های نگهداری موقت و 

 .گندزدایی شود

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

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

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتسیستم لوله 

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

آوری پسدددماند در جمعآوری و دفع پسدددماند رعایت تمامی مالحظات بهداشدددتی )خصدددوم جمعدر

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

 ها به صورت موقت تا اطالع ثانوی کنسردها و آب  خوری حذف آب. 

    رونیب طیمح یهوا یباز گذاشتن پنجره ها درصورت عدم آلودگ   ایو  هیتهو ستم یضرورت استفاده از س 

 ییدما یو احساس راحت

 نکات مهم 
 

    رعایت نکات مهم ایمنی و پیشددگیری از برق گرفتگی  و آتش سددوزی در هنگام گندزدایی برای لوازم

 برقی مورد توجه گیرد.
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 گندزدا روی سددطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسددازگار و با  از پاشددیدن و ریختن محلول های

 اجتناب شود.احتمال انفجار و آتش سوزی 

  با محلول های آمونیاک و مواد شوینده ترکیب نگردد. اولژآب  هرگز 

 رقیق نشده با آب استفاده نگردد.اول ژآب  هرگز برای عملیات گندزدایی از 

  ست در ابتد سپس طبق     االزم ا شده در همین راهنما سطوح مورد نظر تمیز و  گندزدایی  پروتکل ارائه 

 گردد:

   صندلی ها صندلی      میز و  سته های  صندلی، د شیمن  ستیکی یا        و )ن سمت پال صندلی )ق شتی  پ

 فلزی(

  دیوارها، کف ، سقف ،پنجره ها 

 )سرویس های بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام 

 کمد، یخچال، کابینت، گوشی تلفن، ، کلید و پریزها، ها دستگیره درها، شیرآالت، نرده  پلهها، در ،

 و نظایر آن وسایل عمومی

 

 زش بهداشتآمو

 روش های آموزشی مناسب

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

  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.( نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه های مورد 

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

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

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

 اهنما موجود می باشد.(... در بخش های دیگر همین ر

 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 دنیشنحوه پوآشنایی 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 

 این راهنما( سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در 

 

 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 خصوم چگونگی انتقال بیماری کرونا 

                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

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

34



 
 معاونت بهداشت           

و  یتوانبخش ی) سالمندان ، شبانه روز ینگهدارمراکز در  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 خوارگاه ( ریش

10 

 

 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  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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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

  انگشتان را بشوئیدبین  -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 

 شده ( توصیهPPEحفاظت فردی  )مراحل پوشیدن وسایل 

بسیار  برد ای و هوا د، تماسی، قطرههای استاندار ده بسته به سط  پیشگیری در عفونتش استفاده PPEنوع 

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

 

 روپوش .1

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

 .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 

  دهید.صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 ها دستکش .4

 

 

 

 

 

 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  چهره خود دور نگهها را از  دست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید دستکش -

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

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

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

شده     حفاظت ف ستفاده  سک اگر ا ست، در  ردی، به جز ما ستن     ا سک را بعد از ترک اتاق بیمار و ب آورید. ما

 درب، از صورت خود خارج کنید.

PPE آورید: ترتیب مراحل زیر در 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.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 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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 گر دست شما در حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید         ا

 کننده دست استفاده کنید. ونیو از یک ضدعف

 .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 بازیافت مجدد قرار دهید. دربرای 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 سیدن به   باز کنید و مراقب با شما تماس  ها هنگام ر بندها با بدن 

 نداشته باشد.

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

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

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تا هب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید. 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 درب زباله ماسک را در یک ظرف 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب 

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 لمس کنید. خارج روپوش را

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

 طور همزمان دسدددتکش را نیز درآوردید. فقط قسدددمت داخلی  آورید، به می همانطور که لباس را در

 دسددتکش و روپوش را با دسددت بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دسددتکش را درون یک ظرف زباله قرار  

 دهید.

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

 .استفاده کنیدهفتاد درصد ی 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.

 گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی سطوح با ماده 

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

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

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

 هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوم موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )م ل اسددتتوسددکو  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 ده مکرر و طوالنی از الکل به  اسدددتفا  .3

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

 خام 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      د .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر ر هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6
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های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب      .8 ستفاده از ماسک   دست 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 نکات مهم در خصوم سفیدکننده

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

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

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  سددفیدکنندهبا این حال  .3

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

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

 ها باید با احتیان مصرف گردند.سفیدکننده

 ققیاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان ر    .4

تواند اثرات آن را برای 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 مخلون نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.
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یه           - عث تجز با با آب سدددرد مخلون گردد )آب گرم  نده  یدکن سدددف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

 راآن هیپوکلریت سدددیم  سددفیدکننده حاوی در صددورت اسددتفاده از -

 قیق نمایید.ر

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

سددیدی مانند موادی که کننده با مواد شددوینده امخلون کردن سددفید

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

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

کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    فلزات می ها موجب خوردگی در  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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 م  سفید یگاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

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

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

شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 داری گردد.نموده و از ذخیره بیش از حد خود

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

46



 
 معاونت بهداشت           

و  یتوانبخش ی) سالمندان ، شبانه روز ینگهدارمراکز در  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 خوارگاه ( ریش

22 

 

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

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

 

 

 

 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

(  PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

قسددمت  1از شددود اسددتفاده توصددیه می 5از هیپوکلریت سدددیم %  1:100محلول شددده: محلول توصددیه

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

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

از  هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر  در صددد  2,5های حاوی سددازی سددفیدکننده م ال ، برای آماده

 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

یگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا   های دکننده شامل غلظت های سفید محلول

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 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 توصددد ها،  شدددود)برای ت یدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه
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 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1

 سرد
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

بشدددویید و درصدددورت عدم    و صدددابون مایع  

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

 

 از ماسدددک وک حتما 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؛

                                                                      
 

   دارید در منزل  اگر عالئم سدددرماخوردگی

 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

 
 دهید؛خود آموزش  به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

133/306کد:   

 

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

الزامات سالمت محیط و کار در زندان ها و کانون های اصالح گذاری اجتماعی و فاصله

 تربیت
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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 بهعنوان یک اصل کلی ویروسبهاست ولی طور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

ای هگردند. بر اساس دانستهطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می

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

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری به ذاتدتر ممکن است منجردر موارد شدی

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

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

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

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

طور عمومی و مشترک استفاده به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی کهپله  میز و صندلی، شیرآالت، نرده

. بنابراین حائز اهمیت است پس است د شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آنشومی

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

 

  کاربرد دامنه

 های اصالح تربیتها و کانونمراکز جمعی شامل زندان

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

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

 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

هستند و محل های  19بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید 

کسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب شده که می تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت 

باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر نیروی کار از اهمیت 
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رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و 

 صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  قات مالفاصله ایمن بین  لحداقگردد )رعایت  تیرعا یماریاز بروز ب یریشگیجهت پمتر  2تا  1فاصله

 به میزان یک متر(؛ زندانیان، کارکنان، کنندگان

 حداقل یک متر(در فواصل الزم و ایمن  صندلی مالقات کنندگان و زندانیان قرار دادن( 

 اجتناب گردد.توسط شاغلین پرازدحام و شلوغ محل های کاری  از حضور و توقف در 

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

 کارکنان استفاده شود.

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

 پذیرد. 

  سالن های ورزشی،  عمومی از جمله نمازخانه،رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در قسمت های

 خروج الزامی است. و مسیر ورود ،سلف سرویس کتابخانه،

 .چیدمان صندلی در کتابخانه طوری باشد که فاصله حداقل یک متر رعایت شود 

 و با رعایت نکات بهداشتی نسبت به ورزش انفرادی  نمودهداری زندانیان از ورزش دسته جمعی خود

 .اقدام نمایند

 .استفاده از تخت های سه طبقه در زندان و مراکز اصالح تربیت خود داری شود 

 .چیدمان تخت ها طوری طراحی شود که فاصله حداقل یک متر رعایت شود 

 .رعایت حداقل فاصله در بندها بین زندانیان ضروری می باشد 

  زندانیان مرخصی داده در حد امکان جهت مدیریت مناسب و به حداقل رساندن تراکم در بندها به

 شود.

 .مدیریت محکومیت و صدور حکم به سمت جزای غیر از زندانی شدن باشد 

 در صورت امکان کاهش کارکنان اداری با انجام دورکاری 

 کاهش تراکم بند ها و اتاق زندانیان 

 فاصله تخت زندانیان و اسایشگاه کارکنان حداقل یک متر باشد 

 ظرفیت وسیله نقلیه  %50انیان با اتوبوس و مینی بوس حداکثر از در صورت جابجایی کارکنان و زند

 استفاده گردد.
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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 کارموظف هستند در بدو ورود  همه شاغلین -1

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

 زندانیان قبل از ورود به زندان نیز توسط تیم بهداشتی و درمانی مستقر در زندان غربالگری شوند. -2

رت صو به مستقر در زندانو زندانیان توسط تیم بهداشتی و درمانی  روزانه عالئم شاغلینبررسی  -3

 یرد.گگیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار تصادفی و روزانه، تا پایان همه

به  شاغل داشت، از ورودوجود  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irهمچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

مدیر از ورود  صورت و مدیر را مطلع نماید. در غیر اینو زندانی از ورود به بند جمعی خود داری شده  محل کار

در خصوص زندانی می تواند از مرخصی برای زندانی به منظور قرنطینه در منزل یا  بیمار جلوگیری نماید.

 رنطینه استفاده نماید.نگهداری در یک بند جداگانه بعنوان بند ق

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 قرار دار عارضه 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوان زیر با گواهی پزشک معتمد، به گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند،

 :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 

54



 
 معاونت بهداشت           

 در  زندان ها و کانون های اصالح تربیت و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

5 

 

 اعضاء وندیپ 

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

نیان نیز پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت بازگشت به زندان یا بند جمعی براساس آخرین نسخه زندا

ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت  "19-راهنمای بازگشت با احتمال ابتال به کووید"

 د.زندانی برای بازگشت به زندان یا بند جمعی مورد ارزیابی پزشکی قرار گیر

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 خودداری نمایند. همچنین  با یکدیگراز دست دادن و روبوسی زندانیان و افراد اعم از کارکنان، سربازان

 اجتناب گردد. کنندگانمالقاتازتماس فیزیکی زندانیان و 

 ثانیه و یا با استفاده  20به مدت  2مرتب با آب و صابون مطابق پیوست شماره ها بطور  شستشوی دست

 کننده بر پایه الکل بالفاصله انجام گیرد. از مواد ضدعفونی

  از تجمع زندانیان در یک محل عمومی فاقد شرایط محیطی مناسب بدون استفاده از تجهیزات بهداشت

عالئم مشکوک به بیماری حتی سرماخوردگی و آنفلوانزا  ویژه درصورت مشاهده فردی از جمله ماسک، به

 بایستی خودداری شود.

 دستکش استفاده  نیروهای خدماتی یا زندانیان در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و

 .نمایند

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

 ند.نسور )درصورت وجود(، از دستمال کاغذی یا دستکش استفاده نمایهای آسابرای تماس با دکمه 

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

 ( گردد.قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

 فاده نشود )هر یک از کارکنان از صندلی و سایر وسایل است ،از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز

 (.استفاده نمایند دستمال نظافت شخصی و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف
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 ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و یا ضدعفونی خودداری شود.از تماس دست 

 تر در هنگام سربازان در زمان حضور در در ورودی و خروجی زندان و مراکز مشابه فاصله حداقل یک م

 نمایند.رعایت  مصاحبه رامذاکره و 

  سربازان در زندان ها بالفاصله بعد از هر شیفت نگهبانی قبل از ورود به آسایشگاه نسبت به شستن دست

 و صورت و تعویض لباس رو اقدام نمایند.

 سربازان در ورودی و خروجی زندان ها در هنگام پست از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و 

 دستکش استفاده کنند.

 3مطابق پیوست شماره درصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح  

 و درصورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنید. نماینداستفاده 

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

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

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

 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند. 4030د و درصورت نیاز از مرکز تماس داشته شوننگه

 

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

  الزامی است .غذا رعایت فاصله گذاری حداقل یک متر در هنگام تحویل و سرو 

 ردد.نفره انجام گ های یکبار مصرف یکبندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی در بسته 

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

  مواد غذایی در بسته بندی مناسب یک نفره توزیع گردد.کلیه 

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

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

 .از نگهداری غذای مانده در بندها جلوگیری شود 

  سربازان از وسایل شخصی یا ظروف و تجهیزات یکبار مصرف مناسب جهت سرو غذا استفاده زندانیان و

 کنند.

 .استفاده از لیوان های شخصی جهت نوشیدنی ها توسط شاغلین و زندانیان الزامی می باشد 

 .از نگهداری مواد غذایی بصورت روباز در بندها و یا یخچال بندها جلوگیری گردد 

 ده در داخل یخچال برای هر زندانی مشخص شده باشد.موادغذایی نگهداری ش 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

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

  شستشو و گندزدایی ملحفه بصورت مرتب ضرورت دارد. شستن پتو و نظایر آن بعد از تحویل تخت به فرد

 .ضروری استدیگر 

  گندزدایی مستمر میله ها و محافظ تخت ها در آسایشگاه سربازان و زندانیان در زندان ها به ویژه برای

 تخت های طبقاتی حداقل روزی یکبار الزامی می باشد.

  سطوح بیرونی و قابل دسترسی کلیه تجهیزات و لوازم دستگاه های سازمانی، نظامی از جمله اسلحه و

 ر بار استفاده گندزدایی گردد.نظایر آن قبل و بعد از ه

 طور مستمر های زنان( ، بههای داخل زنداندرصورت وجود وسایل ورزشی و بازی کودکان )مهدکودک

 تعطیل گردد(. نکااالمکان این امگندزدایی شوند )حتی

  می بایست  شیفت کاری بعد از هرای،  وزرشی وکتابخانهو لوازم در صورت ضرورت استفاده از امکانات

فاده هر بار است زافراد از دستکش و لباس مخصوص استفاده نمایند و پس ا انجام گیرد. همچنینگندزدایی 

 گردد. شستشوها بایستی  لباس

 صورت موقت  ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه

 آوری گردد.جمع

 استفاده گندزدایی شود. وسایل نظافت پس از هر بار 

 ها باز ها، بندها و سایر محل ها باید خالی از افراد بوده و در ها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

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

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

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

 در محلول آب ژاول  ها، دستمال نظافت و تِی، بایستی در آب داغ شسته و سپسپس از استفاده از پارچه

شده و برای استفاده آماده ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشک دقیقه غوطه 30مدت درصد به 05/0

 باشد.

  د و آسیب نبیند و در صورت صدمه وماسک پاره نش لباس، دستکش و شود تادر طول مدت نظافت مراقب

 . آنرا تعویض نمایید
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  بعد از پایان کار شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت تجهیزات و تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی

 ماشین آالت خشک گردند.

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

 را ترک نمایند.

 

 بهداشت ساختمان .4

     نگهدارنده الکل به تعداد مناسب در هر طبقه،  ها با پایهکننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد

 ها، آسانسورها و مواردی نظیر آن تعبیه گردد.راهروها، اتاق

 ها،ها، بندها، آسایشگاههای فضاهای بسته  مانند سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 شود. منظور تهویه مطلوب و مستمر استفادههای اداری در زندان به محیط

  جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید )در صورت

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

       درمانی مستقر در دانشگاه می بایستی مطابق دستورالعمل مراکز بهداشتی و -شرایط مراکز بهداشتی

 درمانی باشد.

 شود.زدایی صورت مجزا گند های بهداشتی )حمام و توالت( را بهسرویس 

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

 ها، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، در

زها، ها، کلید و پریپوشخوان و خودپردازها، کفهای کارتها، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاهپله

 وسایل عمومی و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 

 های ورزشی، استخرها، سالن ،های آموزشی و تربیتیها، کالسهای عمومی )سالنگندزدایی مستمر محل

 بار انجام گیرد.وسایط نقلیه عمومی مراکز مذکور( و اشیاء، حداقل روزی یک

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

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی یا چشمی باشد.ویی، سرویسشیر آب روش 

 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 جمعنسبت به 

 اقدام نمایند.ون درز و نشت( پالستیکی محکم بد

 هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد. 
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 .آسانسور بطور مرتب گندزدایی شود 

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

 صورت موقت حذف گردد. ها بهکنسردها و آب خوریآب 

  رد بهداشتی باشد. آب مو مطابق ضوابطکلیه تاسیسات آبرسانی از مخازن، شبکه توزیع یا چاه آب باید

 1011و  1053استفاده باید سالم و کیفیت فیزیکی، شیمایی و بیولوژیکی آن مطابق استاندارد ملی شماره 

 باشد.

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

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

 لیتر در کل سیستم توزیع حفظ گردد( پایش گردد.

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

 اشرشیاکلی  انجام گیرد.

      بهداشتی باشد. مطابق ضوابطآوری و دفع فاضالب باید  سیستم جمع 

 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 فاضالب درایمن،  دفع

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

 .می شود

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

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

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

 شود. می زائد اضافه مواد قسمت 10
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 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

  ،جهت کنترل کرونا در مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی از قبیل فروشگاه، نانوایی

 ها از راهنماهای اختصاصی مرتبط استفاده شود.فعال در زندانی بوفه ، آرایشگاه ، کارگاه ها 

 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

  یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا شاغلین و زندانیان مواجهه  تیوضع دیبامسئولین 

 یریوگجل یها برا از کنترل افرادحاصل کنند که  نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یکنند؛ روشها

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

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها

 .در زمان گندزدایی به احتیاطات مربوط به برق گرفتگی و یا خر حریق توجه گردد 

 و راهنمای مربوط به مراکز بهداشت و درمان در خصوص این مراکز در زندان  رعایت دستورالعمل ها 

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

 (ها سایتهای مجازی، وبشبکه جملهصورت مجازی )ازآموزش به  

 پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصله حداقل درصورتی که آموزش از مسیرهای مجازی امکان

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

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

 رسانینصب استند و بنرهای اطالع 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامامکانصورت در 

 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 
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 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

 

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

 باشد.(دیگر همین راهنما موجود می

 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 حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030امانه و س 190معرفی سامانه 

 

  آموزشی هایفعالیت نمونه

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

 محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 ی های بهداشتسرویسها در محل کار خصوصا راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست نصب پوستر یا بنر

 و محل سرو غذا

  کننده دست از محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

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

 ان کنندگ به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  
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  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 در ورودی ساختمان 

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

 های مجازیهای بهداشتی روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما 

 هداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر 

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

 

حال تحصیل در )واحد / درشماره............................ شاغلاینجانب .................................. دارای کد ملی به 

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

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

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

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

 □ امثبت کرده salamat.gov.irر سامانه اطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را د -3

 

 

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

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

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

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

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

 

  را مرطوب کنیدها دست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 همان دستمال ببندیدشیر آب را با  -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  )

رد ای و هوابد، تماسی، قطرههای استاندارده بسته به سطح پیشگیری در عفونتشاستفاده PPEنوع 

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

 

 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

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 باشد.روپوش هم ادامه داشتهروی مچ بند تا  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 -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسااات     های مختلفی برای درآوردن ایمن وساااایل حفاظت فردی     روش 

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

 
 خود را بشویید یا از یک  اند، بالفاصله دستانآلوده شدها هنگام درآوردن دستکش اگر 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 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

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

 غیر اینبرای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده استفاده مجدد است، در مخزن مشخص اگر وسیله قابل 

 صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

  ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس باز کنید و مراقب باشید که آستینبندهای روپوش را

 نداشته باشد.

 ش را لمس کنید.ها جدا کنید و فقط داخل روپوروپوش 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 

 یک  فاصله بشویید و ازهای 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. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

 الفاصله دستان خود را با اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

 طور همزمان دستکش را نیز درآوردید. فقط قسمت داخلی دستکش آورید، بهمیهمانطور که لباس را در

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

کننده عفونیها را بشویید یا از یک ضد بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست (6

 .استفاده کنید 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

از پاشیدن و ریختن محلول های گندزدا روی سطوح و کلیدها، 

تجهیزات برق دار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار و آتش سوزی 

 اجتناب شود. 

 تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.از 

 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

 گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن. مواد 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 

و ضدعفونی بر پایه الکل دارای 

 مجوز

درصد  70ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

پیل کلی از الکل ایزوپروطورکش با طیف گسترده است و بهیک میکروب

عنوان مثال برای گندزدایی سطوح کوچک )بهبهتر است. الکل اغلب 

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی درپوش الستیکی ویال

سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده 

 شود.می

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح به .2

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

غییر تواند باعث تعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

 های خاصخوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکرنگ، تورم، سخت

 شود.

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

بهتر است هواکش نیز روشن ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه و پنجره

 باشد.

منظور جلوگیری از خطر در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به .5

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

ماسک( و  2یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء هر شیفت حداقل 

شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم 

 شود.

 یم در ازگندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سد .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 سفیدکننده .2

طور گسترده در دسترس است و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.نی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز درما

ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری با این حال سفیدکننده .3

ند و شوکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسی را تحریک می

دهند. بنابر این راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

از جمله عدم رعایت میزان  استفاده نادرست از سفیدکننده .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیفشده )قویسازی توصیهرقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

 گردد.

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

 ضروری است:

دستکش و عینک برای محافظت  بند ضد آب واستفاده از ماسک، پیش -

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده های سفیدکننده در محلمحلول -

 و استفاده گردد.

سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه  -

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سایر مواد شوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط شیمیایی خطرناک شود. به

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای کردن سفید

واند تگردد و این گاز میشود، تولید میتوالت استفاده میکردن تمیز

72



 
 معاونت بهداشت           

 در  زندان ها و کانون های اصالح تربیت و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

23 

 

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده باعث مرگ یا جراحت گردد. در

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از استفاده از سفید

 بشویید.

شده گردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.دمه میص

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

دقیقه با آب شسته و با یک پزشک 15گردد بالفاصله باید به مدت 

 مشورت گردد.

رد گاز گینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید -

در مکان خنک و دور  ها بایدکنندهنماید؛ بنابراین سفیدسمی آزاد می

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

شود برای اطمینان از هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می -

شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

و  شده را روزانهاستفاده کنید محلول رقیقکننده رقیق اگر از سفید -

سازی قید شود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح ها میکنندهشدن سفیدفعالآلی موجب غیر

کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدیزآغشته به مواد آلی باید تم

 عاری از مواد آلی گردد.

صورت امکان شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -

 در 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 سدیممحلولعمده محلول 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 .دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنیدبرای 

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: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

 ها، دستمال، )برای تِی شوددقیقه توصیه می 30س زمان تماکردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، 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 پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0یا 

پی ام  پی 50000درصد ) 5آب ژاول 

 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 و  20را تا باالی مچ به مدت حداقل 

ه ترسی بصابون مایع بشویید و درصورت عدم دس

 کننده بر پایه الکلآب سالم از مواد ضدعفونی

 استفاده نمایید؛

 

  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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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

134/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                                                     19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

مراکز اقامتی )هتل، متل، مهمان در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله

 (سراپذیر و مهمان
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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

ها، مراکز سراها، مسافرخانهمهمانها، هتل )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

ای بط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتها، مقررات، دستورالعملنامهیینبوده و سایر قوانین، آ اقامتی

  .استبه قوت خود باقی

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که گذاری اجتماعی است. از آنجارعایت فاصلههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس یکی از راه

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

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت نیروی شده که میو کار یکی از اماکن تجمع محسوب

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت ای از طریق فاصلهاست مقررات ویژهراست الزمکار از اهمیت باالیی برخوردا

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

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

  ید.ک متری را رعایت کنحداقل فاصله ی مسافر میهمان/روبرو شدن با مواجهه و درصورت 
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      صل الزم و ایمن سافر در فوا صندلی میهمان/ م از یکدیگر و به )حداقل یک متر( قرار دادن مبلمان و 

 دور از کارکنان 

  یکی از بهترین روش های فنی و مهندسیییی جهت حذف و یا کاهش مواجهات مسیییتقیم کارکنان با

 ع فیزیکی شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش مواجهات می باشد.میهمان/ مسافر استفاده از موان

 که ممکن اسییت مواجهه با ویروس کرونا ازدحام و شییلو   پرمحل های کاری  از حضییور و توقف در

 اجتناب گردد. وجود داشته باشد

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

 ، کارکنان، به میزان حداقل یک متر(؛مسافر

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

 کارکنان استفاده شود.

                افزایش تعداد سیییرویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصیییله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان

 صورت پذیرد. 

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

 .ورود خروج الزامی است

 .چیدمان تخت خواب در اتاق ها طوری باشد که حداقل یک متر فاصله ایمن رعایت شود 

 .چیدمان میز غذا خوری و نشستن مهمانان طوری باشد که فاصله حداقل یک متر رعایت گردد 

  صورت فعال سایر محل های          در  ستخر و  ستخر و ورود و خروج از ا ضور در ا ستخر، هنگام ح بودن ا

 عمومی هتل حداقل فاصله یک متر رعایت گردد.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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

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

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

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

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 
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خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این صیلوجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تح

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 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 بهصییورت عدم امکان دورکاری، شییدر -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

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

 19-شاغلین با سابقه کوویدبازتوانی در  .3

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

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

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

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

 پایه  کننده براستفاده از مواد ضدعفونیها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا شستن مرتب دست

 الکل؛

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

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنید؛

 ؛ده نماینددستکش استفا ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛ 

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

  که دستمال وجود نداشت از قسمت )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛داخلی آرنج 

  عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از

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

 ضدعفونی خود داری گردد؛ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و از تماس دست 

 ها و اتاق های مهمان استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛در نمازخانه 

 عدم استعمال دخانیات ؛ 

  کلیه نیروهای خدماتی در سلف سرویس، مهمانداری، آشپزخانه و بوفه از تجهیزات بهداشت فردی از

 جمله ماسک و دستکش استفاده کنند؛

 ساعت، دستبند، انگشتر و هرگونه زیورآالت اجتناب شود؛ از در دست داشتن 

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

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

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

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

 .کلیه مواد غذایی در بسته بندی مناسب یک نفره توزیع گردد 

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

  توزیع گردد. ساختپروانه ساالد و سایر مخلفات به صورت بسته بندی دارای 
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  کلیه الزامات بهداشت مواد غذایی و اماکن عرضه کننده مواد غذایی بر اساس دستورالعمل ارسالی از

 سوی وزارت بهداشت رعایت گردد.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 سازی دهی کلیه ظروف طبخ و آمادههای سرو غذا موظفند پس از هر سرویسها و محلدر آشپزخانه

 را شستشو نمایند و در صورت تماس فرد مشکوک یا آلوده گندزدایی نمایند. غذایی مواد

 شود باید پس از هر بار استفاده تعویض چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می

 گردد.

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد.در نمازخانه 

 یل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری گندزدایی های ورزشی، وسادر صورت وجود سالن

 شوند.

 .در رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی/یکبار مصرف ضروری است 

 سلف نظیر میزهای خدمت، مبلمان، تخت ،میز و صندلی های  مشترک تماس دارای نظافت سطوح

، مبلمان اجتماعات سالن راهروها، ها، اتاق ،یبهداشت یها سیسرو ،ها دستگیر ،هاسرویس، رستوران، راه پله

  مستمر صورت به  شهری در محوطه

  تعویض مالفه، روتخنی ، روبالشتی به صورت روزانه شستشو وگندزدایی آنها 

   ندهیشو  مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینبا و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافت مرحله دو 

 . ردیگ انجام ییگندزدا و

 و دستکش، ماسک، شامل  یحفاظت فرد لیازوسا دیبا نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد / فرد 

 .ندینما استفاده ژاول آب یبرابرخوردگ در مقاوم و مناسب کار لباس

 سهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکاغذ دستمال یآور معج 

  نظافت مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار در یها سطل و محکم یکیپالست یها

  کارکنان و میمق فرد هر یبرا یبهداشت استفاده مورد لوازم هیکل بودن مجزا 

  موجود  ریز موارد حداقل بر مشتمل هیاول یها کمک جعبه در محل های اقامتی همواره است الزم 

 :باشد

  محل و پوست کننده یعفون ضد ماده شهیش کی ،یشو چشم ماده مصرف، کباری دستکش جفت کی 

 آب، با شستشو به ازین بدون یالک هیپا با صابون ای عیما صابون حاًیترج و صابون رینظ ندهیشو ماده جراحت،
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 چسب عدد ده و یکاف مقدار به پنبه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ پماد کی باند، رول کی ل،یاستر گاز عدد چهار

 .زخم

 ساختمانبهداشت  .4

 هاهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتیهای اقامت و سرویستهویه مناسب محل 

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

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

 دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  ها، طوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درس

ها، کلید و پریزها، ها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاههاپله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومی

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 راهروها

 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتنصب سیستم لوله 

 های دردار پدالی و کلیه پرسنل مسئول در خصوص اشتی در سطلها به شیوه بهددفع پسماند

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

 محکم( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.

 د.در صورت وجود اتاق یا سالن لندری به صورت روزانه شستشو وگندزدایی شو 

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

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد. برای نمازخانه 

 محل در کافی تعداد به تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری آموزشی نحوه تابلوهای نصب 

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

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

 ها به صورت موقت.کنسردها و آب خوریحذف آب 

 های ورزشی،اجتماعات، تاالر، سالن پذیرایی وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در وجود سالن در صورت

 پایان شیفت کاری گندزدایی شوند.

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 
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 سایر اقدامات .5

  ر )دجهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید

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

 ،رد، ندا وجودکرونا  روسیو با یمواجهه خاص چیکه ه ییدر کارهاشاغلین و مراجعه کنندگان  مسئولین

 آگاه باشند یماریب وعیش تیاز گسترش وضع دیبا

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

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

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

  .باشد یتنفس دستگاه ای و صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است

  برآورد کنند؛ خطر مواجهه  کرونا روسیوبا  شاغلین و مراجعه کنندگانمواجهه  تیوضع دیبامسئولین

 یرابها  از کنترل افرادحاصل کنند که  نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یکنند؛ روشها یابیرا ارز

و  یمهندس یها از کنترل یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یاز مواجهه استفاده م یریجلوگ

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها یتیریمد

 

 نکات مهم

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

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

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

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

 شود.

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  که هاییمکان 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 حرکت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(.
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 "فی اضا "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی

 باشند.

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

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

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

 و 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

 مایند.ن

 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 مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 های آموزشینصب پوستر 

 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 )و تصاویر آموزشی ها 

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

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 
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 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 نحوه انتقال بیماری آشنایی با 

 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 حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

  خانهتوصیه ماندن در 

 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 ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم یماری و توصیه ماندن در خانه دربنصب پوستر مرتبط با 

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

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  
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  های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهپیامبارگذاری 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

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

 

 نمایم:اظهار می..........................  اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

س خستگی و ضعف     احسا□بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

تماس بیش ) مشترک ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (همکار بودن )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15از 

 □ 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 نمودهلیه پرسشپاسخ کثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                              نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  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 یککاغبا دستمال  -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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90



 
 معاونت بهداشت           

 درمراکز اقامتی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

15 

 

 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  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، پوسیییت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسیییایل حفاظت فردی     روش 

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

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

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

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

           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    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها هنگام ر

 باشد. نداشته

 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

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

 و دستکش روپوش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شییوند و فقط با دسییتان دسییتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هرا تا کنید و ب هنگام درآوردن روپوش، آن 

    طور همزمان دسیییتکش را نیز درآوردید. فقط قسیییمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

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

 کنید.

 کننده مطمئن شوید. از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی

 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 ضیییدعفونی 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 گسیییترده اسیییت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسیییت. الکل اغلب برای گندزدایی سیییطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سییطوح خارجی تجهیزات )مثل اسییتتوسییکو  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 و طوالنی از الکل به  اسیییتفاده مکرر   .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، سییالن .4

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

 روشن باشد.

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

 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(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

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

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

 فراهم شود.

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسیییتفاده نادرسیییت از سیییفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشییتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسیییب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.برابرپاشیدن توصیه میمحافظت از چشم در 

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ینده خانگی همراه سییایر مواد شییو ها بهکنندهکار بردن سییفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سیییمی در هنگام شییییمیایی خطرناک شیییود. به 

کننده با مواد شییوینده اسیییدی مانند موادی که مخلوط کردن سییفید

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

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

کننده برای شیییوینده اسیییتفاده نمایید و قبل از اسیییتفاده از سیییفید 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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

 مشورت گردد.

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

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

 ان قرار داده شوند.دور از نور خورشید و دور از دسترس کودک

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سییازی قید شییود و وده و بر روی آن برچسییب تاریخ رقیقتازه تهیه نم

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       آغشییی با  ندزدایی  بل از گ شیییده و ق

 مواد آلی گردد.کننده عاری از 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 درصییید  5 های سیییفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سیییدیمعمده 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          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .را تنظیم کنید برای د

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

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

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

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددده دقیقه توصیه می بیشتر یا مساویمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(ی یا غوطهبدن قبل از گندزدای

 

 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 آشامیدن دست  قبل از خوردن و

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صیییابون مایع بشیییویید و درصیییورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسیییت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسیییی و دسیییت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1بپرهیزید )فاصله  افراد دیگر 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسیییک افراد بیمار و مشیییک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشیییم، بینی  از دسیییت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سیییرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سییرد و خشییک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصییرف میوه و خود را سیییسییتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  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 ویروس عنواناست 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 ذاتاست منجرموارد شدیدتر ممکن 

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

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

سکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است شود شامل ااستفاده می

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

 دامنه کاربرد

 ، مراکز نظامی و انتظامیاهمراکز جمعی شامل: پادگان

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

 .استای به قوت خود باقیهای مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهمقررات، دستورالعمل

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

هستند و  19عرض بیماری کووید مدرو ماکز جمعی خدماتی  ,یع و واحدهای تولیدی بسیاری از شاغلین صنا

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی شده که میی از اماکن تجمع محسوبهای کسب و کار یکمحل

گذاری طریق فاصله ی ازااست مقررات ویژهخورداراست الزمحفظ سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی بر

اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت 

 نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:صادی و صنایع دراقت

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  ید.حداقل فاصله یک متری را رعایت کن ارباب رجوعروبرو شدن با مواجهه و درصورت 
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 در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان  قرار دادن صندلی مراجع کننده گان 

  با کارکنان و نیروهای وظیفهبرای برقراری ارتباط  سیستم های صوتیاستفاده از 

  در سالن های ادارییکی برای کاهش مواجهات شیشه ای یا پالست موانع فیزیکیاستفاده از 

  ؛ن، شاغلین به میزان حداقل یک متر، کارکناو نیروهای وظیفه  مراجعه کنندگانرعایت فاصله ایمن بین 

 جداسازی مسیر ورود و خروج در حد امکان 

  در صووورت فعال بودن سوورویس ایاب و ذهاب کارکنان، از نصووف ظرفیت سوورنشووین خودرو برای جابجایی

 کارکنان استفاده شود.

   افزایش تعداد سوورویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصووله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان صووورت

 پذیرد. 

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

 خروج الزامی است.

 در ورودی و خروجی پادگان ها و مراکز نظامی و انتظامی و امنیتی و مراکز مشووابه  وردژبان در زمان حضوو

 نماید.رعایت رافاصله حداقل یک متر در هنگام مذاکره و صحبت 

 ترجیحا ترتیبی اتخاذ گردد تا  حداقل نیروهای آموزشی و وظیفه در محیط پادگان حضور داشته باشند 

 کار دارند از موانع شیشه ای استفاده شود و جهت برقراری ارتباط در  بین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و

 صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.

   با های فعال در پادگان ها  در بوفه ها و فروشووگاهپوشوواندن دریچه های مقابل متصوودیان و صووندوقداران

سر و هر یک از اع    یا ت کمک موانع برای ممانعت از نزدیکی ارباب رجوع ست،  ستقیم د ضای بدن با  ماس م

 وسایلی مثل طلق

 مشکوک به ویروس کرونا را محدود کنید یابیمار  فرد تعداد پرسنل ورود به مناطق ایزوله، از جمله اتاق.  

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط با  پادگانبه موظف هستند در بدو ورود  همه -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-کووید
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4 

 

صورت تصادفی و روزانه،  را به غیر نظامی پرسنل نظامی و فرماندهی پادگانبررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه تا پایان همه

کار یا خانگی وجود داشت، فرد از ورود به محل  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبراساس ارزیابی سامانه 

جلوگیری  پادگانصورت از ورود بیمار به محل  خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این تحصیل

 نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 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 صورت امکان، فعالیتدر -1

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

ویه ر به محیطی با شرایط ته تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت و یا تغییر محل کا    

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کممناسب
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5 

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

 کیار مورد ارزیابی پزشبرای بازگشت به ک پرسنل مذکوراز وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت 

 گیرد.قرار

 سالمت محیط وکاراقدامات کنترلی 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 کنندگان و همدیگر و کارکنان خودداری گردد.نیروهای وظیفه با مالقات و روبوسی کردن ت دادناز دس 

  در یک محل عمومی فاقد شوورایط محیطی مناسووب بدون   سووایر پرسوونل از تجمع و نیروهای وظیفه  و

ستفاده از تجهیزات بهداشت فردی از جمله ماسک، به     ویژه درصورت مشاهده عالئم مشکوک به بیماری      ا

 حتی سرماخوردگی و آنفلوانزا بایستی خودداری شود.

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

 های آسانسور )درصورت وجود(، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛برای تماس با دکمه 

   ستمال سرفه کردن     هنگامکاغذی از د سه یا  صورتی عط سمت داخلی     )در  شت از ق ستمال وجود ندا که د

   آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده شود( استفاده کنید.

 ردن میز و صووندلی و سووایر وسووایل اسووتفاده نشووود )ترجیحا هر یک از از دسووتمال مشووترک برای تمیز ک

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

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

   صله بعد از هر شیفت نگهبانی قبل سایشگاه حتما   نیروهای وظیفه  در پادگان ها بالفا سبت   "از ورود به آ ن

 به شستن دست و صورت و تعویض لباس رو اقدام نمایند.

 از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک  "دژبان ها در ورودی و خروجی پادگان ها در هنگام پست حتما

 و دستکش استفاده کنند.

 یروس د نمودن افراد در ابتال به ودلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم دفاعی بدن و مستعاستعمال دخانیات به

 ممنوع گردد.

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛در نمازخانه 

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

 در صووورت از سوویسووتم تشووخیص چهره  ترجیحاًو نیروهای وظیفه و  کارکنان برای ثبت حضووور و غیاب(

 استفاده کنیدامکان( 
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  االمکان در یک مکان جدا از سایرین  افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی

 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند. 190داشته شوند و درصورت نیاز از مرکز تماس نگه

  نگهدارید )در  الت نیمه بازحها را به  جهت کاسووتن از تماس مسووتقیم دسووت ها با در و دسووتگیره ها آن

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

  ثانیه با آب و صابون مایع   20دستان خود را حداقل به مدت   ،و مواقع تماسبه طور مکرر بایستی    پرسنل

صا      صورتی که آب و  شوید. در  ست می توان   ب سترس نی شته به الکل   بون مایع در د صد   70از پنبه آغ در

 . رداستفاده ک

 این  شوووود، بهخودداری در بوفه ها و مراکز فروش نظیر تعاونی ها  مسوووتقیم وجه حتی االمکان از دریافت

 گردد.منظور از دستگاه کارتخوان و یا از طریق انتقال وجه به صورت کارت به کارت استفاده 

 کننده استفاده شود و یا خودکار مشترک از ژل ضدعفونی التحریر، لوازم مپابعد از استفاده از است. 

 .بایستی برای کارکنان در صورت امکان وسایل حفاظت فردی مناسب شامل دستکش و ماسک تهیه شود 

 .روش صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را به کارکنان آموزش دهید 

 تهیه و به شکل صحیح نگهداری نمایید. وسایل حفاظت فردی )ماسک و دستکش( را به اندازه الزم 

 در محیط کار خود داشته باشید شامل موارد زیر است جعبه یا کیتی که: 

  و تجهیزات در محیط کار میکروب کش برای تمیز کردن سطوح گندزداییمحلول های 

 مرطوب و کاغذیهای  دستمال 

 محلول یا ژل های ضدعفونی دست 

  ماسک صورت 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 ب زخمچس 

 حوله جاذب بزرگ 

  زباله های مخاطره زای بیولوژیکی جمع آوریکیسه 

 بهداشت مواد غذایی .2

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

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

  های یکبار مصرف انجام گردد.بندیو آب آشامیدنی در بستهسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر 

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

 .کلیه مواد غذایی در بسته بندی مناسب یک نفره توزیع گردد 
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  توزیع گردد. پرسنلکلیه مواد غذایی پخته شده با درجه حرارت مناسب بین 

  مواد غذایی بصورت روباز در آسایشگاه ها بایستی خود داری گردد. نگهداری هرگونهاز 

 .ساالد و سایر مخلفات به صورت بسته بندی دارای مجوز قانونی توزیع گردد 

 بار مصرف برای سرو غذا استفاده گردد.از ظروف یک "ترجیحا 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 از وسایل شخصی یا ظروف و تجهیزات یکبار مصرف مناسب جهت سرو غذا، آب و چای         پرسنل  "ترجیحا

 استفاده کنند.

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

            )از  قبلشستشو و گندزدایی ملحفه بصورت مرتب ضرورت دارد. شستن پتو و نظایر آن )درصورت وجود

 .تحویل تخت به فرد دیگر ضرورت دارد

   گندزدایی مسووتمر میله ها و محافظ تخت ها در آسووایشووگاه پادگان ها و مراکز نظامی و انتظامی به ویژه

 برای تخت های طبقاتی حداقل روزی یکبار الزامی می باشد.

          سازمانی، نظا ستگاه های  سی کلیه تجهیزات و لوازم د ستر سلحه و  سطوح بیرونی و قابل د می از جمله ا

 نظایر آن قبل و بعد از هر بار استفاده گندزدایی گردد.

 

     سایل ورزشی و بازی کودکان )مهدکودک های داخل پادگان و مراکز نظامی و انتظامی( ، درصورت وجود و

 االمکان استفاده نشود(.طور مستمر گندزدایی شوند )حتیبه

    صورت موقت  ها بهجمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه کلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از

 آوری گردد.جمع

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها،  کننده د ها با پایه نگهدارنده الکل به تعداد منا

 گردد.ها، آسانسورها و مواردی نظیر آن تعبیه اتاق

  شترک  تماس دارای سطوح شخصی،     و شامل میز  م شی  کمد، کابینت، صندلی، کیبورد و رایانه   فن،تل گو

 آن نظایر پریزها، لوازم التحریر شوووخصوووی و و کلید ها، پوش کف خودپردازها، و کارتخوان های دسوووتگاه

 .گردد گندزدایی
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 بهداشت ساختمان .4

 ها، ها، پادگانها، آسووایشووگاه فضوواهای بسووته  مانند سووالن  های از هواکش و باز گذاشووتن درها و پنجره

 منظور تهویه مطلوب و مستمر استفاده شود.های اداری در پادگان ها و مراکز نظامی و انتظامی بهمحیط

 طور مستمر صورت پذیرد.های بهداشتی بهتهویه مناسب سرویس 

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

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

    دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله   ها، سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، در

ها، کلید و پریزها، پوشخوان و خودپردازها، کفهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گوشووی تلفن، دسووتگاهها

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومی

  ستمر محل سالن گندزدایی م سالن  ها، کالسهای عمومی ) شی و تربیتی و  شی، نمایش،  های آموز های ورز

 گیرد.بار انجام استخرها، وسایط نقلیه عمومی مراکز مذکور( و اشیاء، حداقل روزی یک

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

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 

  سماند سطل     دفع پ شتی در  شیوه بهدا صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی  ها باید به  های دردار پدالی 

شتی )جمع  ص جمعخصو در سماند رعایت تمامی مالحظات بهدا سماند در کیسه  آوری و دفع پ های آوری پ

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

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

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 صورت موقت حذف گردد.ها بهکنسردها و آب خوریآب 

 در پایان شوویفت کاری بعد از هر بار اسووتفاده و های ورزشووی، وسووایل و تجهیزات در صووورت وجود سووالن

 گندزدایی شوند.

ها غذایی و اماکن عمومی فعال در پادگانجهت کنترل کرونا در مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد  :قابل توجه

 از راهنماهای اختصاصی مرتبط استفاده شود.

 نکات مهم

 ها باز گذاشووته شوووند و جهت  ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سووالن

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 نظر گرفته شود.گرفتگی درلوگیری از خطر برقمنظور جدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

109



 
 معاونت بهداشت           

 در پادگان ها، مراکز نظامی و انتظامی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

9 

 

  .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد 

 سوواعت  24باید روزانه تهیه و اسووتفاده شووود )کارایی محلول پس از گذشووت   ی کلرههای گندزدامحلول

 کاهش می یابد(.

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

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

 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 صورت صدمه    وماسک پاره نش   در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . آنرا تعویض نمایید

 ی را به صوووورت مارپیر حرکت )تِ مقابل به پایان برسوووانید 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 چند  ها و غیره ا ا

 باشند.

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

 شده و برای استفاده آماده باشد.. بعد از آن در دمای اتاق خشکور بمانددقیقه غوطه 30مدت به

 .درصورت امکان از برگزاری کالس های آموزشی برای پرسنل خودداری شود 

 .درصورت امکان از برگزاری اردوهای آموزشی خودداری شود 

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( هاسایتوب، های مجازیشبکه جملهصورت مجازی )از بهآموزش  

  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

  های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )یها و تصاویر آموزش 

 

 های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 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 حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 وجه به موضوعات مندرج در این راهنما(سایر  )با ت 

 

 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 شستشوی دست نر راهنمای نحوه صحیحنصب پوستر یا ب

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 
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  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 

 غذی یا آرنج های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاآموزش توصیه 

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،حفاظت فردی درآوردن و دفع وسایلنصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

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

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

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

 

 نمایم:اظهار میکادرپرسنل وظیفه / اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ 

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

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

 □( متر 2کمتر از  دقیقه در فاصله 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 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

 .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    ش ا سته به  ستاندار های ده ب سی، قطره ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 

 باشد.روی مر بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مر 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  )

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.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 استفاده کنید. کننده دستونیو از یک ضدعف

118



 
 معاونت بهداشت           

 در پادگان ها، مراکز نظامی و انتظامی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

18 

 

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

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

 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

 کنید.کننده دست استفاده ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

      ضدعفونی الفاصله دستان خود را با   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

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

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسوووب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسوووتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضووودعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسوووترده اسوووت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات )مثل اسووتتوسووکو  و   

 .شودونتیالتورها( 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 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 دایی و نظافت، سووالنهنگام گندز .4

ها باز گذاشووته شوووند و جهت تهویه بهتر اسووت 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

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

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

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

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

 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

قه زمان   دقی 60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سوووفیدکننده      .2

طور گسوووترده در دسوووترس اسوووت و برای کم 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 نشووان میراحتی با سووایر مواد شوویمیایی واکنش  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

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

 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.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سووایر مواد شوووینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سووفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

ثال گازهای سووومی در هنگام عنوان مشووویمیایی خطرناک شوووود. به 

کننده با مواد شوووینده اسوویدی مانند موادی که مخلوط 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

برای کننده شووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده از سوووفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سوووطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  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   رقیقکننده سفید  - 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  ایی که اخیرا تولیده کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها 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

 دسترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور از 
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -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  شود  تو سمت   1ا 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

بیشووتر از هیپوکلریت سوودیم، از دو برابر  درصوود 5/2های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شووووددقیقه 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   نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 گندزدا به آب سردنسبت  گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

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

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مر به مدت حداقل       

مایع بشوووویید و درصوووورت عدم     و صوووابون 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسوووی و دسوووت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 حتما از ماسوووک وک افراد بیمار و مشوووک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشوووم، بینی  از دسوووت 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؛

                                                                      
 

  سووورماخوردگی دارید در منزل   اگر عالئم

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سوورد و خشووک 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 مصوورف میوه و خود را سوویسووتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروسبهاست ولی طور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1واند در فاصله تباشد. 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

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

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

 

    کاربرد دامنه

  هعلمی هایحوزهمراکز آموزشی شامل: 

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که بسیاری گذاری اجتماعی است. از آنجاو قطع زنجیره تماس رعایت فاصلههای کاهش مواجهه یکی از راه     

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

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

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول ای از طریق فاصلهاست مقررات ویژهمیت باالیی برخورداراست الزماز اه

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

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

128



 
 معاونت بهداشت           

 های علمیهدر حوزه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

3 

 

 سامانه خود اظهاری وزارت بهداشت در  کارکنانو اساتید، طالب  د شاملالزم است کلیه افرا

(salamat.gov.ir ) ثبت نام نموده و در صورتیکه عالئم بیماری را نداشتند،  فرم مربوطه را پرینت نموده و

 تحویل نمایند.  حوزه علمیه یا مسئول مربوطهپس از امضا فرم را به مدیر 

  و کلیه تجمعات جانبی ممنوع می باشد.خاص برگزاری مراسم 

  متر )حداقل یک متر( بین افراد رعایت  1-2الزم است حین نماز خواندن در محل شبستان فاصله

 گردد و هر فرد از مهر، جا نماز و وسایل شخصی جهت این امر استفاده نماید.

  ممنوع می باشد.حوزه علمیه انجام کلیه فعالیت های ورزشی و جانبی تا اطالع ثانوی در 

 االمکان مواجهات چهره به چهره افراد کاهش یابد و سعی گردد از تلفن، شبکه های اجتماعی و حتی

که در داخل یک ساختمان هستند،  برگزاری جلسات حتی برای کارکنان و طلبه هایی ویدئو کنفرانس برای

 استفاده شود.

  یک تا دو متر )حداقل درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، در حداقل زمان ممکن و فاصله

 رعایت گردد.یک متر( 

 .استفاده از سیستم تهویه )ترجیحا تهویه مطبوع( و یا باز گذاشتن پنجره ها ضروری است 

 های غیر ضرور اجتناب شود. از ماموریت ها و مسافرت 

  .از تجمع افراد در محوطه، راهرو، آبدارخانه، اتاق کپی، اتاق کامپیوتر اجتناب شود 

 .سطوح و محل های تماسی بصورت حداقل دو بار در روز گندزدایی شود 

  متری )حداقل یک متر( در موقع نشستن  1-2درصورت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب، رعایت فاصله

نفر در یک خودرو سواری متشکل از راننده و دو نفر مسافر در صندلی  3سرویس ضروری است )حداکثر در 

 عقب(.

 شوند گندزداییدو مرتبه  یحداقل روز دیبا لیوسا هیبق و ها یو صندل زی, مدر و پنجره ها.  

 .دستشویی و توالت ها روزانه حداقل دو بار و پس از هر شیفت کاری گندزدایی شوند 

 متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2 صندلی های کالس های درس میز و نیب هلم است فاصالز 

 .از بزرگترین کالس ها، سالن های امتحانات و سالن های بزرگ جهت تشکیل کالس ها استفاده شود 

  فیلم, تئاتر, مسابقات ورزشی، شنا(الزم است کلیه کالس های فوق برنامه تعلیق گردد )پخش 

  حداکثر زمان حضور در هر کالس درس به یک ساعت کاهش یابد.الزم است 

   الزم است کلیه جلسات غیر ضرور حذف گردیده و یا بصورت آنالین برگزار شود. در خصوص سایر

 جلسات اضطرار نیز )با حضور حداقلی افراد(، الزم است پروتکل ها و مسائل بهداشتی بطور کامل رعایت گردد.
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4 

 

  یا اعضاء خانواده آنها, از حضور در  اساتید،  طالب و کارکناناز عالئم در در صورت داشتن هر یک

 اجتماعات خودداری کنند.

 ط پزشک و توس عرفیم تی درمانیکرونا داشته باشند به مرکز بهداش یماریاز ب یکه عالئمافرادی  هیکل

زگشت به حوزه علمیه منوط . باارسال خواهد شد شاتیانجام آزما یشوند. در صورت لزوم , نمونه برا نهیمعا

 به گواهی پزشک خواهد بود.

 .الزم است پس از اتمام کالس آموزشی کیبورد ، میز و صندلی ها گندزدایی گردد 

 . به منظور جلوگیری از تجمع افراد، الزم است ساعت سرو نهار به دو برابر افزایش یابد 

  ،حداقل یک متر( باشد.متر  1-2ضروری است فاصله افراد در هنگام دریافت غذا( 

 هاو حجره موارد مرتبط با خوابگاه ها

 .الزم است ظرفیت خوابگاه ها به نصف ظرفیت اسمی کاهش یابد 

  ،سامانه خود اظهاری در  ساکن در خوابگاه و حجره کارکنانو  طالبالزم است کلیه افراد شامل اساتید

 )ثبت نام نموده و در صورتیکه عالئم بیماری را نداشتند،  فرم مربوطه  (salamat.gov.ir)وزارت بهداشت 

 تحویل نمایند.از امضا فرم را به مدیر خوابگاه  را پرینت نموده و پس( 1پیوست شماره 

  متر )حداقل یک متر( باشد.  1-2الزم است فاصله تخت ها در حجره یا خوابگاه 

  اتاق تلویزیون، باشگاه، سالن مطالعه، رختشویخانه، استخر و سایر محل های تجمع افراد تا اطالع ثانوی

 می بایست تعطیل گردد.

  ر( انجام شود. متر )حداقل یک مت 1-2الزم است صرف غذا در محل سلف سرویس با رعایت فاصله 

 . به منظور جلوگیری از تجمع افراد، الزم است مدت زمان سرو غذا به دو برابر افزایش یابد 

  ،متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2الزم است فاصله افراد در هنگام دریافت غذا 

  گندزدایی سرویس های بهداشتی، راهروها و محل های عبور و مرور افراد بصورت مکرر و حداقل دو

 بار در روز انجام شود.

   تعداد کافی در طبقات خوابگاه موجود باشد.به در دار  پسماندسطل 

 .ژل ضد عفونی دست به تعداد کافی در حجره و همه طبقات خوابگاه موجود باشد 

 .الزم است کلیه سرویس های بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذی باشد 

  خوابگاه ممنوع است.استفاده از تخت های سه طبقه در 

 قوری چای  در آشپزخانه ممنوع است.ازجمله  استفاده از اسکاچ عمومی و سایر وسایل عمومی 
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 موارد مرتبط با دفتر استفتائات

 ( بعمل آید و از ورود افراد با دفتر)قبل از ورود به  مراجعه کننده الزم است تب سنجی از کلیه افراد

 گردد. داریدخو 37,8درجه حرارت بیش از 

  متر  )حداقل یک متر( باشد. 1-2الزم است هنگام پرسش و پاسخ و مباحثه فاصله افراد از هم 

 گردد. امصورت مکرر انجه گندزدایی سطوح دفتر ب 

 صورت مکرر و حداقل دو ه گندزدایی سرویس های بهداشتی، راهروها و محل های عبور و مرور افراد ب

 بار در روز انجام شود.

   موجود باشد. دفترتعداد کافی در ه در دار ب پسماندسطل 

  موجود باشد. دفترژل ضد عفونی دست به تعداد کافی در 

  دفتر ضروری است.وجود سیستم تهویه مناسب در محل 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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

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

صنعت  HSE ای/ کارشناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت حرفهن: بررسی روزانه عالئم شاغلی -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.

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

 19-در شاغلین با سابقه کووید بازتوانی .3

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

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

 گیرد.رارق یرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گ

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 پرهیز شود؛با یکدیگر  و روبوسی دست دادن از 

  رعایت گردد؛متر )حداقل یک متر( جهت پیشگیری از بروز بیماری  2تا  1فاصله 

 ها با آب و صابون مایع )مطابق پیوست شماره دو( و یا استفاده از مواد شستن مرتب دست

 کننده با پایه الکل ضروری است ؛ضدعفونی

 استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط افراد الزامی است؛ 

 الزامی است؛ داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی 
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 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود؛ 

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

  که دستمال وجود نداشت از قسمت )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 .استفاده از ماژیک شخصی جهت استفاده از وایت برد الزامی است 

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

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

  باشد.عرضه مواد غذایی روباز ممنوع می 

  صورت کامال پخته استفاده  غذایی بهاز خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب گردد و از مواد

 شود.

  .شستشو و گندزدایی میوه و سبزیجات در مراکز فوق مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت انجام پذیرد 

 وزیع و سرو غذا در سلف سرویس مشروط به استفاده از ظروف یکبار مصرف و همچنین استفاده از ت

سفره یکبار مصرف روی میز ها  و تعویض آنها بعد از هر بار مصرف و با رعایت فاصله حداقل یک متری افراد 

 از هم بالمانع می باشد.

 گیرد.های یکبار مصرف انجامبندیر بستهر و آب آشامیدنی ترجیحا دسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شک 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 .ترجیحا از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا استفاده گردد 

  شده و پس از هر بار استفاده تعویض ضروری است از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده

 گردد.

 گندزدایی شود. مکررفریزر های اختصاصی مورد استفاده به طور  یخچال و 

 بار استفاده شستشو و گندزدایی گردد. ملحفه، پتو، و نظایر آن بعد از هر 

 االمکان استفاده نشود(.گندزدایی شوند )حتیمستمرطور درصورت وجود وسایل ورزشی ، به 

 .وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود 

  گندزدایی شود. بار استفاده در پایان هروسایل آموزشی مشترک 

 )وسایل موجود در اتاق معاینه پزشکی ، قرنطینه در هرشیفت گندزدایی  شود.)درصورت وجود 

 .استفاده از وسایل بهداشتی شخصی در رختکن و حمام، ضروری است 
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 .تخت ها ، تشک ها وکلیه تجهیزات  موجود در اتاق های مورد استفاده طالب گندزدایی شود 

 زاد و سبز به صورت روزانه گندزدایی شود)در صورت وجود(وسایل موجود در فضای آ 

  ناوگان های حمل ونقل و تردد افراد  مستقر و یا ارجاع شده  به محل بصورت روزانه و مستمر گندزدایی

 شود)در صورت وجود(

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، راهروها، کننده دستعفونیالزم است مواد ضد

 نسورها، سرویس های بهداشتی تعبیه گردد.آسا

 بهداشت ساختمان .4

 ها و کالس ها ضروری است.های سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتی وآسانسورها تهویه مناسب داشته باشند.های اقامت، سرویسالزم است محل 

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

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

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

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

  های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی ها باید به شیوه بهداشتی در سطلپسمانددفع

های آوری پسماند در کیسهآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعخصوص جمعدر

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

 ای عمومی به صورت موقت ضروری است.هکنسردا و آب هخوریحذف آب 

 

 نکات مهم

 های اختصاصی برای مسئولین حوزه علمیه و شاغلینتوصیه

  های احتمالی مواجهه کارکنان و طالب  با کرونا ویروس راها و زمانمکان دیبامسئولین حوزه علمیه 

 شناسایی کرده و سپس میزان این خطر را ارزیابی کنند. 

  کنند.  را انتخاب و اجرا یکنترل یهاروشهای با ریسک بیشتر بایستی از شناسایی و ارزیابی محلپس

حفاظت  لیو وسا منیکار ا یهاروش ی،تیریمد فنی، یهااز کنترل یقیممکن است شامل تلف یاقدامات کنترل

 باشد. یفرد

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 
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  برای ثبت حضور و غیاب  ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید )در صورت استفاده از

 برای ضدعفونی انگشت ضروری است(.درصد  70سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل 

 حا هر یک از عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجی

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

 و نظایر آن بصورت شخصی استفاده شود.از خودکار، قلم، موس  الزم است 

 سرویس ایاب و ذهاب اساتید، طالب و کارکنان 

  ل کردن افراد( کلیه سطوح که احتماراننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار

لمس آنها وجود دارد )مانند دستگیره، درب، محل نشستن مسافر، میله های افقی و عمودی داخل خودرو و 

 صندلی ها( را گندزدایی کند.

 ی هاها، مانیتورها، دیوارها، پنجرهها، کنترلمحل نشیمن، پشتی صندلی، قفل کمربند ایمنی، چراغ

 دا تمیز و سپس گندزدایی شود.خودرو باید ابت

 باشند.قبل از ورود به سرویس نقلیه کلیه افراد )راننده و مسافر( ملزم به استفاده از ماسک می 

  پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود که  کارکنانکلیه

های خود را با آب را در رختکن تعویض نموده و دستباشد شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می

 و صابون بشویند.

 اقدام به گندزدایی خودرو نماید.طور مرتب راننده خودرو باید روزانه به 

  الخصوص سرویس واحدهای برای حمل افراد متفرقه دیگر و علی کارکنانچنانچه از خودرو حمل

 قبل و بعد از حمل افراد، گندزدایی خودرو ضروری است. شود، غیرشغلی مانند مدارس و غیره استفاده می

  از وسایل حمل و نقل عمومی برای جابجایی افراد بیمار و یا افرادیکه دارای عالئم تب، سرفه، تنگی

 نفس و یا سایر عالئم شبیه سرماخوردگی هستند استفاده نشود.

  ده گردد.ظرفیت اسمی اتوبوس و مینی بوس استفا %50هرگز نبایستی بیش از 

 های خودرو در حال حرکت ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با بازگذاشتن پنجره

 ضروری است.

 .مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو ممنوع است 

  متر )حداقل یک متر( بین سرنشینان خودرو الزامی است. 1-2رعایت فاصله 

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با  هایلولاز پاشیدن و ریختن مح

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.
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 واحدهای خدمات فنی و تاسیسات

 و یا افراد دارای عالئم تب، سرفه و تنگی  19-از ورود کارکنان خدمات فنی و تأسیساتی مبتال به کووید

 افراد مشکوک )در تماس نزدیک با فرد مبتال( به محل کار ممانعت شود.نفس و سرماخوردگی و نیز 

  شود و بر حسن اجرای آن نظارت شود.  شت فردی به این افراد آموزش دادهرعایت بهدا 

 ره ظیر دستگیره در، دستگیبا تماس زیاد نزم مورد استفاده توسط کارکنان محل استقرار این واحد و لوا

 طور مرتب گندزدایی شود.هنگهداری ابزار، پریزها، تلفن بهای ها و قفسهکابینت

 کنند الزم استهای کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در شیفتتجهیزات و دستگاه 

 طور مرتب گندزدایی گردد.در طول هر شیفت کار به

  دار در داخل واحد وجود داشته باشد.پدالی در پسماندسطل 

 ارآمد و مناسب میبایستی فعال باشد.سیستم تهویه ک 

 ها در اوقاتی از روز بازگذاشته محل استقرار این واحد از تهویه طبیعی برخوردار باشد و درب و پنجره

 شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

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

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

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

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

  پوسترهای آموزشینصب 

 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 )ا و تصاویر آموزشیه 

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
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 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 حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

  خانهتوصیه ماندن در 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

  با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما(سایر( 

 های آموزشینمونه فعالیت

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

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 
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 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

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

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهپیام بارگذاری 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

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

 

حال تحصوویل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شووماره............................ شوواغل  

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

 

 ام:را نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر 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 بت مستقیممراق -

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

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

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

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

 

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

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

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

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

 

 امضا                                     نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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14 

 

 

 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 یر آب را با همان دستمال ببندیدش -9

 دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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141



 
 معاونت بهداشت           

 های علمیهدر حوزه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

16 

 

 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 رعایت کنید بهداشت دست را -
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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.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

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

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

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

 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  میهمانطور که لباس را در

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسوووب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسوووتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضووودعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسوووترده اسوووت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات )مثل اسووتتوسووکو  و   

 شود.نتیالتورها( استفاده میو

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

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

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

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

 خاص شود.

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

ها باز گذاشووته شوووند و جهت تهویه بهتر اسووت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 یا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد  .6

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

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

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

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

 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    سوووفیدکننده  گندزداها و    .2

طور گسوووترده در دسوووترس اسوووت و برای کم 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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

ان مراقب بهداشووتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسوویب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  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 -

 ده گردد.و استفا

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

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 ود. بهشووویمیایی خطرناک شووو 

کننده با مواد شوووینده اسوویدی مانند موادی که مخلوط 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

کننده برای از سوووفیدشووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده  

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سوووطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  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 آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

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

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

شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهسفید اثربخشی آن از  

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       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

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

 (PPMمعادل درصوود  5 های سووفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سوودیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

از دو برابر بیشووتر از  هیپوکلریت سوودیم، درصوود 5/2های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد دسترسگندزدایی در  غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

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

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

ورت عدم  و صوووابون مایع بشوووویید و درصووو   

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسوووی و دسوووت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسوووک افراد بیمار و مشوووک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشوووم، بینی  از دسوووت 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؛

                                                                      
 

    منزل اگر عالئم سووورماخوردگی دارید در

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سوورد و خشووک 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 مصوورف میوه و خود را سوویسووتم 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 های انتقال عامل ایجادشننناسننایی راه

شده   این ویروس هنوز به شخص ن ست ولی به طور دقیق م صل کلی ویروس عنوان ا سی به یک ا ور طهای تنف

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

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شننندید با عالیمی هم ون تب، سنننرفه، تنگی نفی دانسنننته

صد   به ذاتاسنت منجر تواند بروز نماید و در موارد شندیدتر ممکن  می الریه، نارسنایی کلیه و مر  گردد. در

 است.طور دقیق مشخص نشدهمر  ناشی از این بیماری هنوز به

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

شد. این ویروس می    شحات بینی و دهان در محیط می با صله  تواند در تر سرفه یا   2تا  1فا متری از طریق 

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

طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که  پله  ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  دستگیره درب 

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

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

 

  کاربرد دامنه

 اشد.که محل نگهداری افراد بی خانمان می بگرمخانه ها 

شگیری و کنترل   سایر قوانین  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پی ، آیین نامه ها، بوده و 

 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 فاصننله گذاری اجتماعی اسننت. از آنجا  

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

و از طرفی  گرددانتقال بیماری  محسننوب شننده که می تواند سننبب تجمع اماکنهای کسننب و کار یکی از 

صله گذاری       ست مقررات ویژه ای از طریق فا ست الزم ا سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار ا حفظ 

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

 وارد زیر رعایت شود:در این راستا الزم است مصادی و صنایع در نظر گرفته شود. فعالیت اقت
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             کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و مراجعین و اسنننتفاده حداک ری از تلفن، شنننبکه های

 اجتماعی 

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

  ها متر بین آن 1صله تمامی قسمت ها و رعایت حداقل فااجتناب از تجمع کارتن  خواب ها در 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویددر همه مددکارانغربالگری  .1

صله      ساس طرح فا ست برا های زیر گذاری اجتماعی، مددکارپیش از ورود به محل کار، فعالیتالزم ا

 انجام پذیرد:

 19-به گرمخانه فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسننی مرتبط با کووید ورود بدو در -

 (. 1یا وجود تماس نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند )پیوست شماره

در صورت مشاهده   گیری، همه بررسی روزانه عالئم افراد ساکن در گرمخانه  توسط مددکار تا پایان    -

 تماس گرفته شنننود  و در سنننامانه      4030افراد با شنننماره   عالئم تب ، سنننرفه،  تنگی نفی در   

salamat.gov.ir .اطالعات فرد را ثبت نماید 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو  19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوان زیر با گواهی پز

 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 
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 اعضاه وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

در صننورت عدم امکان دورکاری، شننرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  -1

تغییر شننغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به تماس با سننایر افراد را داشننته باشنند.  

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

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

 

 19-در شاغلین با سابقه کوویدازتوانی ب .3

با الزم است پی از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

سخه      ساس آخرین ن شت به کار برا شاغلین با احتمال ابتال به کووید   "جهت بازگ شت به کار  -راهنمای بازگ

شت مورد ارزیابی قرار گی  "19 شت به کار مورد ارزیابی     ابالغی از وزارت بهدا شاغل برای بازگ ضعیت  رند و و

 پزشکی قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید؛ 

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

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

  کنترل دمای بدن و سایر عالیم در افراد در بدو ورود الزامی است 

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

 وسایل مشترک؛ از استفاده رساندن حداقل به 

 از جمله ماسک)ماسک جراحی( و دستکش توسط کلیه پرسنل  استفاده از وسایل حفاظت شخصی

ه همراه داشتکننده بر پایه الکل بهشاغل  و افراد کارتن خواب الزامی است و ترجیحا مواد ضدعفونی

 باشند. 

 های در و نظایر آن از دستمال کاغذی استفاده گردد؛ برای تماس با دستگیره 

 که دستمال وجود ا سرفه کردن الزامی است )درصورتیعطسه ی استفاده از دستمال کاغذی هنگام

 نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛
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 وسایل نظافت مورد استفاده پی از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

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

 به ویروس.ابتال 

 .کلیه کارکنان الزم است فرم خوداظهاری سالمت را تکمیل نموده و به مسول مربوطه تحویل نمایند 

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 صورت بسته بندی انجام شود و افراد  باید دارای وسایل ه توزیع غذا برابر با ضوابط بهداشتی و ب

 حفاظت فردی ) ماسک و دستکش( باشند؛

 بار مصرف برای توزیع غذا؛ ز ظروف یکالزام استفاده ا 

 صورت کامال پخته استفاده شود؛غذایی به  از مواد 

 داشتن کارت بهداشت برای توزیع کنندگان غذا الزامی است؛ 

 بار مصرف انجام گیرد.  های یک سرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی در بسته بندی 

 وشش بهداشتی و ترجیحا ظروف یکبار مصرف باشند. مواد غذایی قبل از سرو باید دارای پ 

  .عرضه مواد غذایی روباز ممنوع میباشد 

  توزیع مواد غذایی برابر با ضوابط بهداشتی و متصدیان توزیع دارای وسایل حفاظت فردی از جمله

 ماسک و دستکش باشند 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 شود باید پی از هر بار استفاده  استفاده می بار مصرف برای میز غذاخوری چنان ه از پوشش یک

 تعویض گردد. 

 و نظایر آن )درصورت وجود( بعد از هر بارکه  استفاده  می رت شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو ضرو

 گردد.

 باید به طور  مستمر گندزدایی شوند )البته حتی ا المکان  ،درصورت وجود وسایل ورزشی و بازی

 استفاده نشود(. 

  .وسایل نظافت پی از هر بار استفاده گندزدایی شود 

  .در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است 
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 صورت موقت جمع  کلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن به

 آوری گردد. 

 قل سه بار گندزدایی گردد. خودرو گشت های شناسایی و جمع آوری  افراد حدا 

  کلیه تختخواب  های مورد استفاده  مددجویان روزانه گندزدایی گردد و رعایت فاصله جانبی بین

 تختخواب ها حداقل یک متر باشد. 

  کلیه تختخواب  های مورد استفاده  افراد مشمول استفاده از گرمخانه روزانه گندزدایی گردد و رعایت

 اب ها حداقل یک متر باشد.فاصله جانبی بین تختخو

  :جعبه کمک های اولیه مشتمل بر حداقل موارد زیر  موجود باشد 

  یک جفت دستکش یکبار مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل

جراحت، ماده شوینده نظیر صابون و ترجیحاً صابون مایع یا صابون با پایه الکی بدون نیاز به شستشو 

 آب، چهار عدد گاز با 

 بهداشت ساختمان .4

 ها.   استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره های سالن 

  .نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در محل 

   .نصب راهنمای شستشوی دستها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویسهای بهداشتی 

  .تهویه مناسب محلهای اقامت و سرویسهای بهداشتی 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب برای هر نفر،  تعبیه ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست 

  .سرویسهای بهداشتی )حمام و توالت( را به صورت مجزا گندزدایی کنید 

 ها در هوا پخش نشوند.   بقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکرو 

 رده  پله سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار ، درها ،دستگیره درها ،میز و صندلی، شیرآالت، ن

وسایل عمومی و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده  ،ها، تخت، کمدهای لباس، کلید و پریزها

 و سپی گندزدایی گردد.  

  د. های بهداشتی تعبیه گرد ها و سرویی کاغذی در توالتسیستم لوله کشی صابون مایع و دستمال 

  دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی در سطلهای دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی

آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی)جمع آوری پسماند در کیسه  درخصوص جمع

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

  هوای داخل فضای گرمخانه باید دارای  تهویه مناسب باشد.  
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 ها به صورت موقت.  ها و آب سردکن حذف آبخوری 

 ر )درصورت وجود( غیر فعال گردد. های سیگا اتاقک 

 

 نکات مهم

 ها باز گذاشته شوند و  ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره هنگام گندزدایی و نظافت ،سالن

 جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد. 

 گرفتگی درنظر گرفته شود.  منظور جلوگیری از خطر برق در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

 ندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  گ 

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

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید  2ازاه هر شیفت حداقل 

 فراهم شود. 

 هایی که امکان آلودگی وجود دارد استفاده نمایید.   ی مکاناز تِی مخصوص فقط برای گندزدای 

 های بهداشتی باید از وسایلی که  ها، تِی ها، وسائل نظافت و گندزدایی سرویی سطل زباله، دستمال

 شود، مجزا باشد.  های دیگر استفاده می برای مکان

 لباس، دستکش و ماسک پاره نشود و آسیب نبیند و در صورت  شود تدر طول مدت نظافت مراقب

 صدمه آنرا تعویض نمایید.  

  تِی های را به صورت مارپیچ )نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسانید

 (حرکت دهید

 "فی اضا "سَر"ی چند شود باید دارا ها و غیره استفاده می ها و سالن که برای نظافت  اتاق "تی هایی

 باشند. 

 بایست در آب داغ شسته و سپی در  پی از استفاده از پارچه ها، دستمال نظافت و تِی ها، می

دقیقه غوطه ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشک شده و برای  30محلول آب ژاول به مدت 

 استفاده آماده باشد. 

  گرفتگی و حریق توجه گردد.در هنگام گندزدایی به احتیاطات مربوط به برق 

 

 آموزش بهداشت

  نصب تابلوهای توصیه ای و آموزشی برای بکارگیری تمهیدات الزم در جهت مقابله با شیوع کرونا

 ویروس در گرمخانه ها 
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  آموزش و اطالع رسانی الزم به مددجویان و خانواده های آنان در خصوص بیماری و راه های انتقال 

  نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی کنترل کرونا ویروس 

  تهیه و پخش بروشور های آموزشی  در خصوص کنترل کرونا ویروس، نحوه شست شوی صحیح

 دست ها و بهداشت فردی 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

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  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتههفته اخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مستقیممراقبت  -

 ر فضای بسته  د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل  تماس شغلی گونه 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 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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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددرسطل زباله در 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، قطره های استاندار ده بسته به سطح پیشگیری در عفونت   ش استفاده  PPEنوع 

 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 پی انده 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 

  انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 باشد.روی 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 لمی 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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 شدهتوصیه( PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

شده     حفاظت ف ستفاده  سک اگر ا سک ر   ردی، به جز ما ست، درآورید. ما ستن  ا ا بعد از ترک اتاق بیمار و ب

 درب، از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
   شم شده  اگر دستان  صله دستان  ا هنگام درآوردن دستکش آلوده  شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

     ،قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست     با استفاده از یک دست دستکش دار

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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 حین درآوردن عینک یا سننپر صننورت آلوده شنند، دسننت های خود را بالفاصننله اگر دسننت شننما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیبشویید و از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

 ستفاده مجدد است، در مخزن مشخص    وسیله قابل  اگر غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
 ستان خود را بشویید و از ضدعفونیهایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا داگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس   ز کنید و مراقب باشید که آستین  بابندهای روپوش را

 نداشته باشد.

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

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

 قرار دهید.شده داخل ظرف زباله 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
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       ،سک سپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی ما سک را باز کنید و  ابتدا بندهای پایین ما

 آن را از صورت جدا کنید. 

 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.

       ستکش دار ستان د شوند و فقط با د جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا 

 خارج روپوش را لمی کنید.

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

 نیز درآوردید. فقط قسنننمت داخلی  طور همزمان دسنننتکش راآورید، بههمانطور که لباس را درمی

دسنننتکش و روپوش را با دسنننت بدون حفاظت لمی کنید. لباس و دسنننتکش را درون یک ظرف زباله            

 قراردهید.

کننده عفونیها را بشویید یا از یک ضد   بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست    (6

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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.

ها         ندزدا گذاری گ یاز برای اثر مان مورد ن یت      60تا   10ز عا قه ر دقی

 گردد.

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 

و ضننندعفونی بر پایه الکل دارای    

 مجوز

درصد  70الکل ها موثر است. اتیل الکل برای از بین بردن ویروس .1

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

ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک      

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

ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )م ل اسننتتوسننکو  و  

 ود.شونتیالتورها( استفاده می

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح به .2

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

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

خت    نگ، تورم، سننن یک و   شنننندن و ترکتغییر ر خوردگی السنننت

 های خاص شود.پالستیک

ها باید خالی از افراد بوده و درها دزدایی و نظافت، سالنهنگام گن .4

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

 روشن باشد.

به      .5 گام گندزدایی مالحظات الزم  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 اسنننتفاده شنننود )کارایی          لولمح .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24محلول پی از گذشت 

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

شیفت حداقل      شیفت )به ازاه هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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 ی بایدشننسننتشننو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدمات 

 فراهم شود.

نننکننات مننهننم در خصننننوص   

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از  .1

له ویروس آنفوالنزا موثر       قارچ و ویروس از جم باکتری،  بین بردن 

 شود.است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

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

طور گسننترده در دسننترس اسننت و برای   کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

دهند. بنابر این نش نشننان میراحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسننتفاده نادرسننت از سننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان    .4

تواند اثرات آن را تر( میتر و ضننعیفشننده )قویسننازی توصننیهرقیق

باعث آسنننیب        دیدگی کارکنان مراقب      برای گندزدا کاهش دهد و 

 بهداشتی گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسنننب مخلوط     های سنننفیدکننده در محل    محلول -

 نموده و استفاده گردد.

با آب سنننرد مخ     - نده  باعث تجزیه     سنننفیدکن لوط گردد )آب گرم 

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سننایر مواد شننوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

تواننند بنناعننث داده و میاجتننناب گردد زیرا کننارایی آن را کنناهش

عنوان م ال گازهای سمی در  های شیمیایی خطرناک شود. به  واکنش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی نگام مخلوط کردن سفیده

ستفاده می که برای تمیز از گردد و این گشود، تولید می کردن توالت ا

یا جراحت گردد. در      می باعث مر   ند  تدا از مواد  توا صنننورت لزوم اب

کننده برای شنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشننم از تماس با چشننم باید خودداری گردد. اگر سننفید -

دقیقه با آب شننسننته و با یک  15رد گردد بالفاصننله باید به مدت وا

 پزشک مشورت گردد.

شده وقتی در م کننده رقیقسفید  - شید قرار می ن یرد گعرض نور خور

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

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

سدیم با گذشت زمان تجزیه می   - شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

شده خریداری نموده هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ه و شده را روزان کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق اگر از سفید  -

سب تاریک رقیق  شود و    تازه تهیه نموده و بر روی آن برچ سازی قید 

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

گردد، بنابراین ابتدا   ها می کننده شننندن سنننفید  فعال آلی موجب غیر 

شته به مواد آلی باید تمیز    شده و قبل از گندزدایی با ماده  سطوح آغ

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصنند  5 های سننفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سنندیمعمده 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 سنندیم، از دو برابر بیشننتر از   درصنند 5/2های حاوی سننازی سننفیدکننده ، برای آمادهم ال

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

سترس بعد از رقیق  سفیدکننده حاوی  سازی:  کلر قابل د سدیم یک محلول     5برای  صد هیپوکلریت  در

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

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

  نظر حاصل گرددتا رقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شنننوددقیقه توصنننیه می   30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 لباس، دستکش و نظایر آن( دستمال،

کردن مدفوع، اسنننتفراغ، ترشنننحات، خون یا دیگر نکته: سنننطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(مایعات 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 صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

ه کنندضدعفونی  ترسی به آب سالم از مواد  دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسنننی و دسنننت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسنننک افراد بیمار و مشنننک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشنننم، بینی  از دسنننت 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 سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سننرد و خشننک 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 مصننرف میوه و خود را سننیسننتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

  171/306 :کد

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

سینماها و سالن های  درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار  فاصله

 (تئاتر و نمایش
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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  

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

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

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

 دامنه کاربرد

 سالن های تئاتر و نمایشسینماها، و مراجعین به کارکنان، کارگران هنرمندان،  مدیران،

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از آ    صله گذاری اجتماعی ا نجا که 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  گرددانتقال بیماری  محسددوب شددده که می تواند سددبب  تجمع اماکنکسددب و کار یکی از 

 ماعیسالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجت

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

 صادی و صنایع در نظر گرفته شود. اقت
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 ت موارد زیر رعایت شود:در این راستا الزم اس

   مسددئولین نظارت بر سددالن های نمایش موظفند در صددورت مشدداهده سددرفه و عطسدده، از تماشددا ی

 .را ترک نمایداست نمایند که سالن انتظار/نمایش/ سینما درخو

  کاهش یابد. ظرفیت اسمی سالنضروری است ظرفیت فروش بلیت، به نصف شرایط 

  الکترونیکی انجام شود.ضروری است فروش بلیط به صورت 

  کاهش مواجهه  هره به  هره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی. 

  اتاق های بر روی صحنه ی نمایش   با یکدیگر بازیگران تئاتر مواجهه ی  هره به  هره است   ضروری ،

  انجام شود.حداقل فاصله ی یک متر رعایت حفظ گریم ، تعویض لباس و نظایر آن با 

      صورت پذیرفته و حداقل شد باید در حداقل زمان ممکن  صورتی که مواجهه  هره به  هره ناگزیر با در

 فاصله ی یک متر رعایت گردد.

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله  دست دادن 

 جایی که کارکنان و هر آبدارخانه رختکن،  ،آپارات، های پشت صحنه   اجتناب از تجمع کارکنان در اتاق

 می توانند تجمع نمایند.

  سرویس های ایاب و ذهاب مشترک از جمله  اتوبوس و مینی بوس استفاده می شود      که از در صورتی

متر )حداقل یک متر( بین صندلی سرنشینان، رعایت گردد و اگر     2الی  1ضروری است  حفظ فاصله     

ساب رانند       شود با احت ستفاده می  سواری ا شد        از خودروی  شتر با سه نفر نباید بی شین از  سرن ه تعداد 

 )صندلی کنار راننده باید بدون سر نشین باشد.(

    انتماشا ی بین حداقل فاصله یک متر  رعایت  هماهنگی الزم برای مسئولین / متصدیان  ضروری است 

صف   )هنگام  شکیل  له پ، و خرید مواد غذایی از بوفه ی نمایشسالن ها به  ش بلیت، ورودوفر :ها نظیر ت

 .انجام دهند (برقی

  تنظیمبه گونه ای  باید نمایش/ انتظار  صددندلی های سددالن های بر رویمراجعین و  یدمان  اسددتقرار 

 رعایت شود.  بین آن ها که حداقل فاصله یک متر گردد

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

 پذیرد:
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4 

 

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

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

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.ir نانچه براساس ارزیابی سامانه   اغلین: بررسی روزانه عالئم ش   -2

صدددورت  نماید. در غیر این   وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع       

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار 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  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

در صددورت عدم امکان دورکاری، شددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -1

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

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

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. -2
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5 

 

 19-کوویدبازتوانی در شاغلین با سابقه  .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    

ای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی   ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل بر   

 قرار گیرد.

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 بهداشت فردی .1

 ؛پرهیز شودبا یکدیگر  دست دادن از 

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

  شاغل الزامی است؛ کارکناناستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط 

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

 ؛گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در 

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

  از سیستم تشخیص  هره استفاده شود.برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا 

 استفاده شود. و نظایر آن های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 

   دستمال وجود نداشت از    که)در صورتی عطسه یا سرفه کردن    هنگام یکبار مصرف از دستمال  استفاده

 (گرددقسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

 ها با  شم، بینی و دهان عدم تماس دست 

 مورد استفاده قرار گیردشخصی و نظایر آن بصورت ، تسبیط،  ادر سجاده ،ها از مهردر نمازخانه. 

  از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است.استفاده در رختکن 

 

 غذایی( غذایی )درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرضه مواد بهداشت مواد .2

شماره   متصدیان اماکن فوق در صورت وجود بوفه و عرضه مواد غذایی الزم است بر اساس راهنمای       

اقدام )مراکز عرضدده مواد غذایی(  122/306شددماره راهنمای و  ) کیوسددک عرضدده مواد غذایی (   127/306

 نمایند.
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 تجهیزاتبهداشت ابزار و  .3

 نظافت و گندزدایی شود.  ،سالن های نمایش و صندلی ها بعد از هر سانس 

 گندزدایی شود. ،بار استفاده وسایل نظافت پس از هر 

 تعداد مناسددب در هر طبقه، راهروهاها با پایه نگهدارنده به کننده دسددتعفونیظروف حاوی مواد ضددد ،

 تعبیه گردد. سرویس های بهداشتی و نظیر آن

 صی از جمله کیبورد،    زات نمایش، اداری و گندزدایی تجهی ، پیش خوان، باجه و نظایر , موسرایانهشخ

 استفاده صورت گیرد.هر بار بعد از  آن 

 صورت مشترک  استفاده نگردد.ه ضروری است  ابزار آرایشی ، گریم و لباس های نمایش ب 

 شودو گندزدایی  ستشو ضروری است لباس های نمایش بعد از هر شیفت کاری/نمایش ش. 

 

 بهداشت ساختمان .4

 ضرورت استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها درصورت عدم آلودگی هوای محیط بیرون  

 .صندلی های تماشا یان در بین هر سانس نمایش گندزدایی شود 

 شود.زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتی سرویس 

    ،شتی سرویس های بهدا سیفون توالت فرنگی، در آن را   در  شود  قبل از کشیدن  شته  در  آلودگیتا  گذا

  .هوا پخش نشوند

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتسیستم لوله 

 در صورت وجود(. به صورت روزانه گندزدایی شود و پارکینگ ها فضای آزاد مبلمان( 

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

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

آوری پسدددماند در آوری و دفع پسدددماند رعایت تمامی مالحظات بهداشدددتی )جمعخصدددوم جمعدر

 محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند. های پالستیکیکیسه

 حذف شود.  ها به صورت موقت تا اطالع ثانوی کنسردها و آب  خوری آب 

 به شکل مناسب صورت پذیرد.  های نمایش تهویه سالن 

 نکات مهم 

    گندزدایی برای لوازم رعایت نکات مهم ایمنی و پیشددگیری از برق گرفتگی  و آتش سددوزی در هنگام

 برقی مورد توجه گیرد.
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 گندزدا روی سددطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسددازگار و با  هایاز پاشددیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  با محلول های آمونیاک و مواد شوینده ترکیب نگردد. اولژآب هرگز 

  رقیق نشده با آب استفاده نگردد.اول ژآب  ازهرگز برای عملیات گندزدایی 

  ست در ابتد سپس طبق     االزم ا شده در همین راهنما سطوح مورد نظر تمیز و  گندزدایی  پروتکل ارائه 

 گردد:

 (پشتی صندلی و میز و صندلی ها )نشیمن صندلی، دسته های صندلی  

 پنجره ها ، سقفدیوارها، کف، 

 حمام( )دستشویی، توالت و سرویس های بهداشتی 

 کمد، یخچال، کابینت، گوشددی تلفن،  کلید و ها پله ،دسددتگیره درها، شددیرآالت، نردهها، در ،

 و نظایر آن وسایل عمومیپریزها، 

 لباس و  تجهیزات نمایش  گریم و آرایشی وسایل ، 

 .از وسایل گریم مشترک استفاده نشود 

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

  هره به  هره با رعایت فاصددله از مسددیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صددورتی که 

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

 

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

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

 

 

181



 
 معاونت بهداشت           

 ( سینماها و سالن های تئاتر و نمایشدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

8 

 

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

 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 

  و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردیآشنایی با زمان 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع طینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 در منزل روش های بهداشتی مراقبت از بیماران 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 

 نمونه فعالیت های آموزشی

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

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوم  گونگی انتقال بیماری کرونا 

                صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیط  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیط 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  
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  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیط استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیط پوشیدن 

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

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

 پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی بارگذاری 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 هاپیوست

 کار : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سددازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل

 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-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ از افراد خانواده فردی مراقبت مستقیم -

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

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

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

 

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

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

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

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

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

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

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

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازید ردستمال را سطل زباله د -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 شده ( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

های استاندارد، تماسی،    عفونتشده بسته به سطط پیشگیری در      استفاده   وسایل حفاظت فردی نوع 

سایل باید به افراد           ای و هوا قطره شیدن و درآوردن هر نوع از این و صحیط پو ست. روش  سیار متنوع ا برد ب

 شود. آموزش داده

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

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

 ن بینی وصل کنید.باند انعطاف پذیر را روی استخوا 

 .صورت و زیر  انه 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  هره خود دور نگه دست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید دستکش -

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

لوده کردن لباس، پوسددت یا   بدون آ  وسددایل حفاظت فردی های مختلفی برای درآوردن ایمن  شرو

شاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د  شده غ شدن از     ارد. در اینجا یک مثال آورده  ست. قبل از خارج  ا

بعد از ترک و دسددتکش جدید ماسددک در صددورت نیاز، از آورید.  درردی را ، تمام وسددایل حفاظت فمحل کار

 کنید.استفاده  محل کار

 آورید: ترتیب مراحل زیر در را به  وسایل حفاظت فردی

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.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 نگه دارید. )شکل اول از سمت  پ(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 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 
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  شت شما     اگر در حین بردا ستان  سک، د ست  ن ما شد، د شویید و از یک   های خود را بال آلوده  صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید. ضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دار در ماسک را در یک ظرف زباله 

ضد        (3 شویید یا از یک  ستها را ب سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و با  کنندهعفونیبالفا

 .استفاده کنید درصد 70ل الکپایه 
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 های سطوح گندزدا :4پیوست

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

 کنید.

 سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی 

 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

 نظیر پراکسید هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوم 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

بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کو ک       ایزوپروپیل 

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.و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میکو ک محدود 

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

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

 خام شود.

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

ه شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز  ها باز گذاشددتو 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

 اعت کاهش می یابد(.س 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 خصوم 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  ر یشده  رعایت موارد ز برای تهیه و ا

 ضروری است:

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

 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 میمیهیپوکلریت سدیم 

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 

سددیدی مانند موادی که کننده با مواد شددوینده امخلوط کردن سددفید

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

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

کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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   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 بر سددب 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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 مصرف هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و  -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 

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   در صددد  2,5های حاوی سددازی سددفیدکننده مثال ، برای آماده

 ت آب(قسم 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

  ت مورد نظر حاصل گرددرق

 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 توصددد ها،  شدددود)برای ت یدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  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  50000)درصد  5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1

 سرد
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و 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(؛ ظبیمار 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

دارند و باید هوای محیط مرطوب  تریسریع 

 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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 در مدارس 2019دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کورونا ویروس جدید 

 بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی: 03نسخه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت آموزش و پرورش
 معاونت تربیت بدنی و تندرستی 

 

 پزشکی وزارت بهداشت درمان وآموزش

 معاونت بهداشت 

                                                        

 هوالحکیم
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 مقدمه  
سایی        انتقال هایراهدارد.  آن کنترل در مهمی نقش کرونا بیماری ایجادکننده عامل انتقال های راه شنا

 به طور تنفسی  هایویروس، کلی اصل  یک به عنوان ولی نشده است   مشخص  دقیق طور به هنوز ویروس این
 اسراس  بر. گردندمی منتقل آلوده اشریا   لمس یا و عطسره  یا سررهه  طریق زا یا قطرات ریز طریق از عمده

 نفس تنگی سرررهه، تب، همچون عالئمی با شرردید تا مالیم طیف یک از بیماری این کنونی هایدانسررته

 نماید. بروز تواندمی
 بینی ترشحات تخلیه عطسه، سرهه، طریق از انسان به انسان از کرونا ویروس انتقال اطالعات، آخرین طبق   

شد می دهان و صله  در تواندمی ویروس این. با  دیگر راه. شود  عطسه منتقل  یا سرهه  طریق از متری 2 تا 1 ها

ست  تماس ،انتقال ستگیره  تجهیزات، مانند ویروس به آلوده سطوح  و محیط با هاد  صندلی،  و میز ،هادرب د
سایلی  کلیه و برق کلیدهای و پریز ،هاپله نرده ، شیرآالت  ست  و ستفاده  مشترک  و عمومی به طور که ا می ا

 .شود

سب در روابط اجتماع        صله منا شتن ها صله ه   یمعن نیبه ا یدا ست که ها سا  یکیزیا باشد   ایاندازهبه  نیریاز 

دارد. هاصله  یخاص اریارزشمند و بس گاهیجا ها همه گیرینوع برخورد در  نی. اردیصورت نگ یماریانتقال بکه 

اسرررت که  یهی. بد اسرررتمتر  کی حداقل   ( 19-دی کوو) ی کرونا مار یاز ابتال به ب  یریجلوگ یامن برا یکیزیه

 گربه بیان دی. ابدیادامه  دیبوده و با یضرور ،در جامعه در چرخش باشد یماریکه ب یهاصله تا زمان نیا تیرعا

سب د    تینفر و عدم رعا کیابتال  یحت ،دیجد یکرونا روسیو یانتقال باال تیبا توجه به قابل صله منا  کیر ها

 شود.  تیدر اهراد آن جمع روسیو قالباعث انت یانفجار طوربه تواندمی ،تیجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کی دیحداقل با ،شررود  19-دیکوو یماریهرد به بی که ممکن اسررت منجر به ابتال   یبعد از تماس احتمال   

شت که آ  نانیروز( بگذرد تا بتوان اطم 14دوره کمون )معادل  ست     عالمتدارهرد مبتال و  ایدا  ینه ول ایشده ا

ستند که با ط  یاهراد ،سکه  گرید یرو جه ندارند. با تو یعالمت یول شوند میمبتال  ویروسدوره کمون به  یه

سا  یماریب توانندمی زیاهراد بدون عالمت ن کهاینبه   عموماً عالمت چون یگروه ب نیا ،منتقل کنند نیریرا به 
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سالم هرض   عنوانبه صورت  ،شوند یمهرد  شند. بنابرا  خطرناک تر نیریسا  یبرا توانندمیبالقوه  به   یقتو نیبا

 یبرا یماریکمون ب هایدوره ،نشود تیمناسب رعا یدر حال چرخش باشد و هاصله اجتماع امعهدر ج روسیو

 خواهد کرد. جادیا یدمیاپ یرا برا طوالنی تری انیهر هرد همواره پا

 یبه زندگ توانمی یگفت چه زمان تواننمیاسررت که  ایگونهبه  یماریگسررترش ب تیهنوز وضررع قتیحق در

روش  عنوان به هامدتتا  ،یاجتماع هاصررله گذاریبا  یزندگ اینگونهبتوان گفت که  دیشررا و برگشررت یعاد

 در نظر گرهته شود.  دیبا یمعمول یزندگ

 کاهش موارددر  % 95تا بیش از  هاگیریهمه در بعضی  یاجتماع هاصله گذاری مطالعات دقیق نشان داده که  

بیماری نقش داشررته اسررت. اما شررری اسرراسرری آن اسررت که از ابتدای امر به درسررتی برای آن   و گسررترش

و همه جوانب علمی و اجرایی آن در نظر گرهته شررده باشررد. در ابتدا باید این موضرروع برای همه   ریزیبرنامه

صل گیری اجتماعی           ستراتژی ها شی ا شد که برای اثربخ شده با شن  یک  م برایباید پذیرهت که این اقدا ،رو

  .مدت طوالنی به اجرا در خواهد آمد

سترش و قابل  ،تیو با توجه به ماه یهعل طیشرا  در صله گیری  ،19-دیکوو یماریانتقال ب تیگ از  یاجتماع ها

 ،ددرآمکاهش  ریکاهش تبعات نامطلوب آن نظ یبرا یول باشدمی همه گیری نیکنترل ا یراهکارها مهمترین

 .باشد اشتهوجود د یقاطع و جامع تیریمد دیبا ،یو خدمات یو توقف مشاغل تجار یکاریب

ترل کن یماریب ،متخصررصررینکه از نظر  دیشرریاند یاجتماع هاصررله گذاری انیبه پا توانمی یزمان قتیحق در

 شده باشد. دایواکسن مؤثر پ ای یدرمان قطعو یا شده 

شت به کار  ،قانون کی عنوان به ،هر حال به سه  ،بازگ شت به هر اجتماعی     ،مدر شگاه و در هر حقیقت بازگ دان

ست که احتمال ابتال    یزمان ،هر هرد یبرا صور ا شد. لذا تا حد     گرانیانتقال به د ایو  یو یمت شته با وجود ندا

 ممانعت شود. ،هستند یجمع صورت بهکه  یحداقل در محل ،اهراداز حضور  دیامکان با

 

 مروری بر تجارب دنیا 

با تعطیلی موقت  19-کوویددر سررراسررر جهان به دلیل گسررترش پیشرررونده بیماری  آموزدانشمیلیون  هاده

به اثربخشری احتمالی   روشرنی بهجهانی  توصریه های و  دسرتورالعمل ها هر چند تمام . اندشرده مدارس روبرو 

شاره دارند اما   19-کوویدتعطیلی موقت مدارس برای کنترل  ست   سؤاالت  ترینسخت ا که آیا پیش رو این ا

 مجدداًبعد از طی شرردن دوره موقت تعطیلی مدارس، امکان بازگشررایی وجود دارد و اگر قرار اسررت مدارس   

اتی مراکز تحقیق سؤال با چه روشی باید باشد؟ برای پاسخ به این     بازگشایی شود چه زمان و در چه شرایطی و   

ژاپن از  وزیرنخسررت اخیراًاحتیای از دسررت نرود.  انبمختلفی در دنیا در حال ارزیابی موضرروع هسررتند تا ج

 است موضوعیاین ه است)مدارس در آن کشور صحبت کرد احتمال یک اهزایش انفجاری در صورت بازگشایی

شت      سان بهدا شنا شند میجهان نگران آن  یکه عموم جامعه کار شت و آموزش     (با سئوالن وزارت بهدا و از م

وه بازگشایی امن مدارس در نظر داشته و ارائه نمایند. در صورت ابتال    پرورش خواسته است تا طرحی برای نح  
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یاد زبار  متعاقباًبیماری را به منازل برده و اهراد خانواده را مبتال نمایند که  توانندمی هاآنکودکان در مدارس 

 نمایند. وارد ،رندضریب اشتغال تخت باالیی دا در حال حاضر نیز که هابیمارستانبیشتری بر نظام سالمت و و 

صیه بر تداوم          ست و تو شده ا صل ن صیه قطعی در این زمینه حا هنوز تحقیقات جامعی در جهان برای ارائه تو

شتی         سئولین بهدا شاوره م سنجیدن تمام جوانب با م شایی با  تعطیلی موقت و رعایت جنبه احتیای برای بازگ

 امدهای احتمالی است.گردش ویروس و پی مختلف منطقه و در نظر گرهتن سناریوهای

شان   صله که  دهدمییکی از مطالعات جدید ن شامل تعطیلی مدارس به مدت     گذاریها شدید که   5اجتماعی 

ست   سیدن به عددی ثابت و   مهمی در  نقشماه ا صعودی مبتالیان و ر  واندتمی روند نزولی متعاقباًتوقف روند 

دوم و سوم   هایموجو بازگشت مجدد بیماری  به   تواندمیداشته باشد و بازگشایی مدارس در زمان نامناسب     

 منتهی شود.اپیدمی 

 

 و مدارس هایدبستانشیپاجتماعی در  ذاریگفاصلهاهمیت 

شایی مدارس و     صمیم به بازگ ستانی ها یا  ت شرایطی که هنوز   هامهدکودکپیش دب  به اوج خود گیریهمهدر 

سیده  سد نمیبه نظر  نر ست که     که  ر شد و بدیهی ا ستی با سنگی     تواندمیکار در شت  سنگین و بازگ ن تبعات 

ست           ساالن ممکن ا ست که کودکان به همان اندازه بزرگ شده ا شد. اکنون ثابت  شته با اپیدمی را به همراه دا

 بسیار کمتر است.  هاآنعالئم بالینی بیماری در  عموماًمبتال به عفونت شوند ولی 

از عوامل اصلی گسترش عفونت در جامعه و منازل    توانندمین شرایطی دانش آموزان  بدیهی است که در چنی 

 هستند که بالقوه آنان ایزمینه هایبیماریخود و انتقال آن به والدین و اهراد سالمندی باشند که اغلب دارای 

ضه بیماری کووید  سوی دیگر باز دهدمیقرار  19-را در معرض ابتال به انواع پر عار شایی مدارس الزاماتی  . از  گ

شرایط   ایگسترده  ساز زمینهنیاز دارد و وزارت آموزش و پرورش برای این منظور باید اقدامات  را انجام داده و 

شایی      را از قبل آماده کرده باشررد.  صمیم بازگ شایی مدارس باید دو هفته از انعقاد ت زمان اجرای بازگ

نه که از بازگشایی عجوال  شود میتوصیه   شدت به)به دلیل هرصت ارزیابی خطر مجدد( و   فاصله داشته باشد   

فوق " های یکی از گروه عنوانبه کودکان   و مدارس اجتناب شرررود. نباید هراموش کرد که       ها مهدکودک 

و این ماهیت  دستن ین یخوب "یفاصله گذاران اجتماع " یول شوند میشناخته   "بیماری کنندهپخش

 کودکی است.
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 :  گروه هدف

 عادی  مدارس  :شامل آموزشی مراکز 

ستثنائی  مدارس هعالیت - ستور  طبق ا  ماعال پرورش و وزارت آموزش که خواهد بود تکمیلی ایعمل الد

 .نمایدمی

که دانش آموزان دارای امتحان نهایی  هاییپایهبرای  جزبه خوابگاه دارای روزیشربانه  مدارس هعالیت -

 گردد.تا اطالع ثانوی لغو میهستند،  و کنکور

 

 :شیوع بیماری به شرایط کنونیتوجه  با کلی الزامات

 :باشدموارد ذیل می شامل کامل هنی و اجرایی منوی به داشتن امکانات دارسم ییبازگشا

 ؛دارسم زیاد درکلیه سطوح دارای امکان تماس  یضدعفون مدون برنامه  

 ؛دست کنندهضدعفونیمناسب  هایمحلولو مایع صابون  نیتأم  

  ای هبر اساس دستورالعمل  ) ی و متناسب به مقدار کاه شده اشاره اقالم  از الزامات این کار این است که

برای  ایبرنامهو  موجود باشدمدرسه در محل  مدرسه( یهفته 2حداقل ذخیره مصرف  ابالغی و برای

 شده آن تدوین شده و آماده اجرا باشد. بندیسطحپایش و گزارش دهی 

  کلیه دانش آگاهی  مدارس های سالندرس و  های کالسدر  صندلی هامناسب برای  هاصله گذاریامکان

 آموزشررهای از طریق ارائهمدرسرره از احتیاطات الزم در زمان شرریوع بیماری   کارکنانآموزان، معلمین و 

 ؛ الزم

 ستفاده از امکانات غربالگری عمومی و      ثبت سالمت دانش آموزان، معلمان و کارکنان با ا ضعیت  دوره ای و

 ؛  www.salamat.gov.irسایت

     سپس ابتدايي( با ارزيابي سطه و  ر آمادگي و های بهداشتي و حداکث بازگشايي پلکاني مدارس)ابتدا، دوره متو

 د؛ها و شهرهای دارای وضعيت سفيبا اولويت استان

 

 پایه اصول

 است کرونا بیماری مدیریت ملی ستاد عهده بر مدارس بازگشایی برای گیریتصمیم. 

    با  یازن مورد امکانات و الزامات نمودن هراهم جهت تواندمی سررتادهای اسررتانی زیرمجموعه سررتاد ملی

 منظور به ایکمیته روستا یا و شهر ناحیه/ محله هر در ،ل آموزش و پرورشکداری و اداره استانهماهنگی 

 .دهد تشکیل مدارس امکانات و هضاها شرایط بررسی

 هداشتیب ملزومات تهیه و انسانی نیروی تامین، پشتیبانی، تدارک خصوص حمایت الزم را در ستاد استانی 

 .باشدمی  دارعهده مدارس نیاز مورد ضروری و
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 شری     ارزیابی انجام سه،  ضعیت آمادگی و برنامه مدر شایی  برای الزم و ست  بازگ شایی،  از پس. ا  الزم بازگ

، چک لیسررتمطابق برای اطمینان از حفظ آمادگی الزم ( باریک هفته دو هر) ایدوره هایاسررت ارزیابی

 صورت پذیرد. 

 یا و پرورش و آموزش در سررالمت مراقب جمله از بهداشررت امور در نظارتی و آموزشرری انسررانی نیروی 

از اشررخاص حقیقی/  بهداشررتی خدمات خرید یا جامع سررالمت وخدمات  مرکز از بهداشررتی کارشررناس

 گردد. تأمین حقوقی، باید

  به منظور آموزش دیده یخدمات یروین کی حداقل ازمندین آموزیدانش تیجمع به توجه با مدرسرررههر 

 هتوج. است ...  و عیما صابون  وجود بر نظارت زباله، یبهداشت  دهع ،یضدعفون  و نظاهت مدون برنامه یاجرا

 .است یالزام مدارس ییبازگشا یبرا یخدمات یروین نیتأم به

 گرددمی ابالغ کشوری وزارت آموزش و پرورش ستاد امتحانات آخر سال توسط برنامه. 

 

 غربالگری و بیماریابی

 در شررود، داده اطمینان والدین بهباید . اسررت مهمی نکته کودکان بیماری مورد در والدین اظهاری خود 

ستراحت  نیازمند آموزدانشکه  صورتی  سازی  و ا شد  منزل در جدا شکلی ، با سه  و تحصیلی  نظر از م  مدر

در سررررامررانره   آموز دانش هم   کرره هم والرردین و   اسررررت ضرررروری. الزم و کرد  نخواهررد   پیرردا 

 www.salamat.gov.ir سه روز   نامثبت  اهزارنرم مجدداً، طول هر هفته(بار در  2) باریکنموده و هر 

 نمایند. روزرسانیبهرا تکمیل و 

 در سررامانه  نام ثبت) این اقدام www.salamat.gov.ir   بار در  2: بار یکهر سرره روز  روزرسررانیبهو
 مدارس نیز انجام شود. کارکنان معلمان و ( باید در موردطول هر هفته

   منوی به گواهی اندکه مشررکوک و یا مبتال به بیماری بوده کارکنانیو  آموزدانشبازگشررت به مدرسرره ،

 خواهد بود.پزشک 

 ریمد. گردد نییتع مارییب به مشررکوک کارکنان و آموزان دانش به یدگیرسرر یبرا مدرسرره برنامه دیبا 

 کردن جدا کنترل  ورود احتمالی و برای هرآیندیبا توجه به نتایج حاصررل از خود اظهاری، مدرسرره باید، 

شکوک به بیماری  بیمار کارکنان و آموزان دانش شک،     یا م سرهه خ تنگی نفس، اختالل )اهراد دارای تب، 

 به انیرسر اطالع برای ایشریوه  در مورد دانش آموزان و نموده مشرخص  سرالم  اهراد از (بویایی و چشرایی 

 . نمایند تعیین آموزان دانش سرپرست یا والدین

 نتایج سامانه و یا وجود یکی از عالئم احتمالی بیماری در یک   به توجه با ،باشد  الزم صورتیکه  در

سه   ایزوالسیون  ،کارکنان یا آموزان دانش یا چند نفر از و در اطاقی تمیز که از قبل موقت در مدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             باشد، انجام شود. سپس و در اسرع وقت: به این کار اختصاص داده شده

  شوند هرستاده خانه به ای داده ارجاع سالمت جامع خدمات مراکز به :بزرگسال افراد . 
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 سالمت، خدمات مرکز خدمات جامع  در تیزیو ای خانه به کودک انتقال یبرا نیوالد به :کودکان

 شود. رسانی اطالع

 باشد آماده و آگاه موارد این به نسبت قبل از باید مدرسه مسئولین و بهداشت مربی. 

 سه  کارکنان و آموزدانش از اعم 19-کووید بیماری به ابتال صورت  در  بهبود از پس روز 14 تا حداقل، مدر

 بازگشت به مدرسه منوی به گواهی پزشک خواهد بود. .شوند حاضر مدرسه در نباید عالئم

   در معرض بیماری عارضه  در معرض خطر اهراد به عنوان معتمد پزشک  تأییدیه گواهی با گروه ذیل سه /

سمی  نباید  و شده  گرهته نظر در دار سه  بیماری، در گیریهمهپایان تا اعالم ر ضر  مدر  تهیه. شوند  حا

قبل از بازگشایی و اعالم آن به منطقه/ ناحیه آموزش و پرورش الزامی  کارکنانآموزان و  این دانش لیست

 :است

 .مادران باردار1

 تنفسی هایبیماری دیابت، هشارخون، عروقی، –قلبی بیماری :ایزمینه بیماری با بیماران . 2

 40( بیشتر از BMIمزمن، شاخص توده بدنی) و ایزمینه
 در12/5  میلیگرمlپردنیزولون از بیش کورتیکواستروئید با درمان تحت :ایمنی نقص با بیماران . 3

اعضا   ، اهرادی که پیوندهابدخیمی ، اهراد دچاردرمانیشیمی هفته، بیماران تحت دو از بیش روز

 .اندشده

 ه مواردب رسیدگی و دریاهت خصوص در ارتباطی هایکانال است الزم کرونا بیماری استانی مدیریت ستاد 

 . نماید اعالم مخاطبان به سراسری طور به را تخلفات و شکایات

 ست  الزم ضع  که ا سه  تیو شوینده ها و ...(   مدر شت محیط، موجودی  شده و  )بهدا ، گزارش اقدامات انجام 

 محل در روزانه )در صرررورت وجود(مشرررکوک یا بیمار مدرسررره کارکنان و نامعلمتعداد دانش آموزان، 

 .شود ثبت مدرسه در یمخصوص

 

 :و بهداشت فردی  محیط بهداشت

 اهصندلی و میز، هاپنجره و در هایدستگیره، هانرده) شوندمی لمس زیادی اهراد توسط که سطوحی ،
مک  ابزار، ورزشررری لوازم ید   ( غیره و آموزشررریک قل    با به  دو روزی حدا  اسررراس بر و تمیز مرت

 .دباش برقرار ساختمان نقای کلیه در مناسب تهویه و شوند ضدعفونی، شدهابالغ هایدستورالعمل

 سه و   کار ساعات  طول در بار دو حداقل روزانه هاتوالت و هادستشویی  ، آبخوری در انتهای  باریکمدر
 .شوند ضدعفونی شدهابالغ هایدستورالعمل اساس بر نوبتکار مدرسه یا انتهای 

 مناسررب هایمحلول و مایع صررابون) بهداشررتی وسررایل، سررالم آشررامیدنی آب دارای باید مدارس 
ش  زباله مدیریت امکانات و( کنندهضدعفونی  ستورالعمل  و دنبا شت  هاید  ار گندزدایی و محیط بهدا

 . کنند رعایت
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  سه شی لوله دارای باید مدر سه  به مجهز دربدار زباله سطل  و مایع صابون  ک شد  زبالهکی  تصور  در. با
 . شود استفاده مایع صابون هایبطری از، مایع صابون کشیلوله نبود

  قل    و تأمین حدا ته  2دپوی  نده ضررردعفونی مواد ایهف  ،ماسرررک  ، دسرررتکش، مایع  صرررابون، کن
 . باشدمی بازگشایی جهت الزامات دیگر از... و کاغذیدستمال

  سه شوی      قوانین باید مدر ست ست و مکرر  مرتب ش ستفاده و  مایع صابون  و تمیز آب با د  محلولاز  ا
 صررورت در. کند اعمال آموزان دانش و کارکنان، نامعلم برای را دسررت کنندهضرردعفونی ژل یا الکل

 .دداده شو قرار درس هایکالس همه در را دست کنندهضدعفونی الکلبا پایه  محلول یا ژل، امکان

 باشند داشته شخصی کنندهضدعفونی محلول بهتر است نامعلم از یک هر. 

 گردد هراهم آموزان دانش برای آشامیدنی سالم آب محروم مناطق در. 

 باشند داشته همراه به دستمال و مصرف باریک کاغذی لیوان آموزان دانش. 

 دستکش و ماسک از ایاب و ذهاب عمومی هایسرویسصورت استفاده از  در بهتر است آموزان دانش 
 .نمایند استفاده

 بهتر است در صورت امکان، ن و دانش آموزان جدا باشد. اگچ و یا ماژیک وایت برد مورد استفاده معلم
 .باشند به همراه داشته شخصی برد وایت گچ/ ماژیک آموزاندانش

 سید  زمان وجود صورت   در وشود   کنترل مدارس سرایداران  و مستخدمین  سالمت  گواهی  به ،سر ر
 .شود روزآوری

 باشند داشته همراه به کاغذی دستمال و مصرف باریک کاغذی لیوان معلمان است بهتر. 

 نمایند. استفاده یشخص ریتحر لوازم از دیبا آموزاندانش 

  سایل  حاًیترج سه  در آموزان دانش و س  آموز بایددانشو  بماند مدر ایل را بین تا حد امکان کمترین و
 .ندخانه و مدرسه جابجا ک

 صوص  در شوی س ش  خ سه  روزانه لباس االمکانحتی ت ضای   و آموزان دانش مدر وارد نکردن آن به ه

 .گردد تأکید والدین به خانهعمومی 

 دستکش  معمولی و ماسک  از بهتراست که  کارکنان و نامعلم کلیه مدرسه  در حضور  زمان مدت در 

 .نمایند استفاده

 ستفاده از   تماس از گردد سعی  و یابد کاهش کارکنان چهره به مواجهه چهره  هایشبکه تلفنی و ا

سات  برگزاری برای اجتماعی ستند،    یک داخل در که کارکنانی برای حتی جل ستفاده  ساختمان ه  ا

 .شود

  حداقل باشد، در  ناگزیر ن مدرسه با یکدیگر اچهره کادر اداری و معلم به چهره مواجهه که درصورتی 

 .زمان ممکن و با رعایت هاصله ایمن حداقل یک تا دو متر، برگزار شود

 ممنوع شود.  اکیداًروبوسی  دادن و دست مانند یکدیگر با اهراد تماس 

   یل دهتر،     های محیطتجمع در مدرسررره از قب نه،     خاص  خا بدار تاق  آ تاق  کپی، ا کار عملی و   های ا

 شود.نآزمایشگاهی انجام 
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 کالس: برگزاری فضای

  گذاریهاصررله برای اجرای طرح در حال حاضررر   درس هایکالس هایصررندلی  میز و نیب هلهاصرر 

  اجتماعی نیاز به تغییراتی دارد:

   ست، از ضا الزم ا شود که     ایگونهبه هاکالس یتمام ه ستفاده  صله ا تا حد ممکن  هاصندلی  نیب ها

 مناسب باشد. 

   برای  هاکالسو آرایش  شررود تیرعا اهراد از هم در کالس نیمتر ب 1-2الزم اسررت هاصررله حداقل

 هضای موجود تغییر یابد. یهمهاز  برداریبهره

 ًهایسرالن  از توانمی .شرود  اسرتفاده  آموزان دانش حضرور  برای موجودهضراهای   ترینبزرگ از ترجیحا 

 .نمود استفاده موارد این در نمازخانه یا امتحانات، نهارخوری

 یا شررهر امکانات به توجه با جدیدی هضرراهایدر صررورت نیاز و به طور موقت، ، باال جمعیت با مدارس در 

ستا  سه  اختیار در رو سه  که گیرد قرار پرورش و آموزش و مدر ضای  دو در پرجمعیت مدر  مدیریت مجزا ه
 نکارشناسا نظر و موجود هایدستورالعمل اساس بر محیط بهداشت و تجهیزات و هضا ایمنی شرایط. شود

 .گردد تائید ربطذی

  با رعایت اسررتانداردهای  هضررای حیایاز  برداریبهره ،در مناطقی که از نظر آب و هوایی مسرراعد باشررد

 .باشد هاراهکار ی ازیک تواندمیبهداشت محیط، 

 

 درسی: نامهبر

 و دیگر رویدادهایی که موجب ، جلسررات هاگردهماییمسررابقات، ، اردوها، ورزش برنامه صرربحگاه، سرراعت

سمی انتهای اپیدمی   ،شود میتجمع و ازدحام  ستراحت بین   لغو گرددتا زمان اعالم ر دانش  هایکالسو ا

 انجام شود. هاکالسمختلف بین  هایزمانآموزان در حداقل زمان و در 

 شود. لغو )با موضوعات درسی و غیر درسی(برنامههوق یهاکالسیه کل 

 ( و کوچک دونوبته، ،تیپرجمع مدارس) مناسب یهضا و رساختیز تیمحدود با مدارس در...،  

 باشد. دایر هاکالسهفته  در روز 3 پایه هر برای کهنحویبه شده ترکوتاه مدرسه ساعات 
  مدارس، به دروس نیازمند تعامل بیشرررتر معلم با  گونهایندر  آموزدانشسررراعات حضرررور

 .اختصاص یابد و... دروس مهارتی ،از قبیل ریاضی، هیزیک، شیمی، زیست شناسی آموزدانش

  شود پیگیریمجازی  هضای بستر از آموزش سایر دروس هرایند. 

 ازدحام و آموزان دانش آمد و رهت زمانیهم از که گردد تعیین ایگونهبه مدرسه پایان و شروع ساعت 

 .شود جلوگیری
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 آموزش سالمت فردی و عمومی:
  در پایه اطالعات درباره کاملی غیرحضرروری در هرصررت باقیمانده تا بازگشررایی و بعد از آن آموزش 

 از جلوگیری چگونگی و انتقال هایراه، مربوطه عوارض، بیماری عالئم شررامل کرونا بیماری خصرروص
 . گردد ارائه هاخانواده برای، انتقال

 به صورتی که بدون ایجاد   .مطلع باشند  19-و نیز دانش آموزان باید از عالئم بیماری کووید هاخانواده

در اضرطراب در ایشران عالئم بیماری را بشرناسرند و بدانند که در صرورت داشرتن هر یک از عالئم       

یا اعضررا  خانواده، از هرسررتادن کودک به مدرسرره خودداری کنند. به این منظور، عالوه بر  آموزدانش

مجازی اختصرراصرری مدارس برای   هایکانالملی، اسررتانی و شررهرسررتانی، اسررتفاده از    هایشرربکه

 بود.خواهد  کنندهکمکدر مورد بیماری و ارائه موارد الزم، از این طریق هم بسیار  رسانیاطالع

 با متناسررب محورسررالمت و بهداشررتی رهتارهای و کرونا بیماری کنترل و پیشررگیری نحوه آموزش 
مراقب سالمت نزدیکترین   /بهداشت  مربیان و معلمین توسط  ور دوره ایطبه  مختلف سنی  هایگروه

 .شود ارائه آموزان دانش به مرکز خدمات جامع سالمت

 دانش ویژه به مخاطبین کلیه به عملی و حضوری  صورت  به هاآموزش، مدارس بازگشایی  اول روز در 
 .گردد ارائه آموزان

 و سرررههپوشرراندن دهان و بینی به هنگام  جمله از، صررحیح بهداشررتی رهتارهای تمرین بر 

، هادست  مداوم شستشوی    و خمیده آرنج داخلدستمال تمیز یا استفاده از    وسیله  به عطسه 
 .گردد تأکید

 تا دو  یک حداقل هاصررله  رعایت مانند مفاهیمی قالب در «اجتماعی گذاریهاصررله » مفهوم

  با غیرضرررروری هیزیکی تماس نداشرررتن، ازدحام از پرهیز، و اهراد دیگر دوسرررتان از متری
 را آموزان دانش سالمت و ایمنی تواندمی که مهمی اقدامات از یکی عنوانبه، غیره و، دیگران

 .گردد تشریح، کند تأمین

 همراه به که کنید تشرویق  را هاآن و شرده  ارائه آموزان دانش به مناسرب  آموزشری  پوسرتر  و پمفلت 
 .کنند مطالعه را آن خانواده اعضا  سایر و والدین

  ستر شی  پو ستن    صحیح  نحوه آموز ست  ش سی  مراقبت و هاد شتی  هایسرویس  در تنف  تابلو و بهدا
 .گردد نصب مدرسه بهداشتی اعالنات

 اصول به نسبت مدارس ذهاب و ایاب هایسرویس رانندگان و سرایداران، مستخدمین کلیه است الزم 
  .ببینند آموزش بیماری کنترل و پیشگیری

 
 

 تغذیه دانش آموزان:

 گردد تا اطالع ثانوی تعطیل ناهارخوری/ سلف سرویس و... باید/ سالم تغذیه پایگاه . 

 دانش توسرط  مدرسره  در شرده تهیه یا و خانگی هایسراندویچ  و غذایی مواد کردن دسرت بهدسرت  از 
 .شود خودداری جدا هروشنده یا و آموزان
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 از قبل که معدنی هایآب ترجیحاً. نمایند اسررتفاده بیشررتر مایعات از شررود توصرریه آموزان دانش به 
ست  شده  شسته   آن بطری مصرف  ستفاده ، ا  به کمک هراوان و کاهی اندازهبه مایعات نوشیدن . کنند ا

 .کندمی بدن مناسب ایمنی حفظ و سموم دهع

 سته  طریق از ویروس کرونا انتقال امکان صیه . دارد وجود غذایی مواد هایب  مصرف  از قبل گرددمی تو

 .دنشو شستهبه صورت بهداشتی و یا  ضدعفونی هابسته

 مدرسه( نباید در مدرسه صورت گیرد. کارکناندانش آموزان و  ،نا)برای معلم سرو غذای گرم 

 شستشو گردیده و پوست آن           ، بایدمیوه مصرف  صورت  در شتی  صول بهدا ساس ا به طور کامل و بر ا
 گرهته شود.

 شود خودداری باز و ایهله غذایی مواد خرید از. 

 رد غیره و کالباس، سوسیس   مثل شده  هرآوری یا کنسروی  هایهراورده هرگونه توزیعمصرف و یا   از 
 .شود ممانعت مدارس



 دانش آموزان:ایاب و ذهاب 
 کنترل و پیشررگیری اصررول به نسرربت مدارس ذهاب و ایاب هایسرررویس رانندگان کلیه اسررت الزم 

 .ببینند آموزش بیماری

     ،شود که برای ایاب و ذهاب دانش آموزان صیه  سایل نقلیه عمومی و یا   االمکانحتیبه والدین تو از و

ستفاده نکرده و     سبت    ترجیحاًسرویس ا شان ن صل دور  آموزدانشبه جابجایی  خود سیله   در هوا با و
.اقدام نمایند ،نقلیه شخصی و در هواصل نزدیک، با رعایت اصول ایمنی به صورت پیاده

 صله  تیرعا ، ذهاب و ابیا هایسرویس  حذف امکان عدم صورت  در  سیسرو  در منیا ها

 اصول تیرعا به موظف راننده و بوده یالزام )یسوار خودرو کی در راننده جز نفر 2 حداکثر(
. است یابالغ هایدستورالعمل اساس بر هاسرویس ییگندزدا

 شود رعایت سرنشینان متر 1 حداقل هاصله به مربوی مالحظات باید .

 انتقال از قبل، صررربح) مدرسررره ذهاب و ایاب سررررویس به آموزدانش ورود از قبل روز هر 
 نقلیه وسیله (، خانه به آموزدانش انتقال از قبل و مدرسه  اتمام از پس و مدرسه  به آموزدانش

.گردد ضدعفونی



      سایل نقلیه ستفاده از و صورت ا شخصی   در  سبت  باید آموزان ، دانشغیر ش  نکات کلیه به ن  و تیبهدا

 نمایند. رعایت را هاآن و بوده عمومی آگاه ونقلحملاستفاده از وسایل  ایمنی
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 به کار/ تحصیل : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت1پیوست 

 
حال تحصرریل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شررماره............................ شرراغل 

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

 
 ام:عالئم زیر را نداشتهسه روز اخیر در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرهه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □
 

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با هرد مب 2سابقه تماس نزدیک )هاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 
 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ هردی از اهراد خانواده مراقبت مستقیم -

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

 □( متر 2دقیقه در هاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک
 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با هرد   -

 

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی هوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 
مجددا در سرررامانه کنم شرررده از طرف کارهرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارهرما/ نماینده معرهی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشریاری، دقت و صرداقت ثبت نموده  پاسرخ کلیه پرسرش  ثبت نام نمایم و

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

 امضا                                                    تاریخ                 نام و نام خانوادگی                     

 
 

 
 

 

 

 

206



12 

 

 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1
  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4
  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7
  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست 
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 شود.وسایل باید به اهراد آموزش داده بسیار متنوع است. روش صحیح 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 چانه را ب 

 هادستکش .2

 
 

 

 

 

 

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

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

 دارید ها را از چهره 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  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسرررت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسرررایل حفاظت هردی     روش 

قبل از خارج شرردن از محل کار/پایان شرریفت کاری،    غشرراهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسایل حفاظت هردی 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، بالها خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

            ستکش اول را از دست 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 ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب ها

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

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

سایل     (3 صله بعد  از درآوردن همه و ست بالها ضد    حفاظت هردی، د شویید یا از یک  ه کنندعفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 : گندزداهای سطوح4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسرررب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسرررتفاده  نکات عمومی
 کنید.

 مطمئن شوید.از تماس کاهی سطوح با ماده گندزدایی کننده 

 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

 کنندهسفید. 4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 
و ضررردعفونی 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 گسرررترده اسرررت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسرررت. الکل اغلب برای گندزدایی سرررطوح کوچک       

به  ثال د ) یال عنوان م پل دوز،    رپوش السرررتیکی و های دارویی مولتی
ترمومترها(و گاهی سررطوح خارجی تجهیزات )مثل اسررتتوسررکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

سطوح     به .2 ستفاده از آن برای گندزدایی  شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا
 گردد.کوچک محدود و در هضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

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

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت
 خاص شود.

ها باید خالی از اهراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظاهت، سررالن .4

ها باز گذاشررته شرروند و جهت تهویه بهتر اسررت هواکش نیز   و پنجره
 روشن باشد.

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

 نظر گرهته شود.گرهتگی 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 سک   ها و امکانات الزم برای  ستفاده از ما ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازا  هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شررسررتشررو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   
 هراهم شود.
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گندزدایی قوی و موثر که ماده هعال آن هیپوکلریت سردیم در از   .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

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

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر هعال می
دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سرررفیدکننده      .2

طور گسررترده در دسررترس اسررت و برای    کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می
ا غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری  هبا این حال سررفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سررایر مواد شرریمیایی واکنش نشرران می  به
 ها باید با احتیای مصرف گردند.سفیدکننده

اسررتفاده نادرسررت از سررفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان     .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی هسازی توصی  رقیق
دیدگی کارکنان مراقب بهداشررتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب

 گردد.

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

بند ضررد آب و دسررتکش و عینک برای  اسررتفاده از ماسررک، پیش  -

 شود.برابرپاشیدن توصیه میمحاهظت از چشم در 
های با تهویه مناسب مخلوی نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سررررد مخلوی گردد )آب گرم  نده  یدکن سرررف
 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ینده خانگی همراه سررایر مواد شررو ها بهکنندهکار بردن سررفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش
عنوان مثال گازهای سرررمی در هنگام شررریمیایی خطرناک شرررود. به

کننده با مواد شرروینده اسرریدی مانند موادی که مخلوی کردن سررفید

گردد و این گاز  شرررود، تولید می کردن توالت اسرررتفاده می  برای تمیز
حت گردد. در      توامی یا جرا عث مرگ  با تدا از مواد  ند  صرررورت لزوم اب

کننده برای شررروینده اسرررتفاده نمایید و قبل از اسرررتفاده از سرررفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
نده    یدکن به سرررطوح    ها موجب خوردگی در هلزات می  سرررف ند و  گرد

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

شک    15گردد بالهاصرله باید به مدت   دقیقه با آب شرسرته و با یک پز

 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 

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سررازی قید شررود و ه نموده و بر روی آن برچسررب تاریخ رقیقتازه تهی

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا
گردد، بنابراین ابتدا سطوح ها میکنندهشدن سفیدهعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشررر با  ندزدایی  بل از گ شرررده و ق

 از مواد آلی گردد. کننده عاریسفید

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 درصررد   5 های سررفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سرردیم  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
سفیدکنند          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .ه به آب را تنظیم کنیدبرای د

هیپوکلریت سرردیم، از دو برابر بیشررتر از   درصررد 5/2های حاوی سررازی سررفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ندزدایی از طریق غوطه مان تما  کردن اقالم: ورگ یه می    30س ز ها،  شرررود )برای ت یدقیقه توصررر
 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

 غ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات کردن مدهوع، استفرا 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 99گندزدا واحد  1
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   سرهه، دهان و بینی خود را با هنگام عطسه و 

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 زباله بیندازید؛

                                                       
 

 سررررمرراخوردگی داریررد در منزل اگر عالئم
 استراحت کنید؛

ها در هوای سررررد و خشرررک انتقال    ویروس

ید هوای محیط مرطوب     سرررریع با ند و  تری دار
 داشته شود؛نگه

  را  سرطوحی که در تماس مکرر با آن هسرتید
 گندزدایی نمایید؛

 
 با مصررررف میوه و خود را سررریسرررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
خود آموزش دهید؛ به اطراهیان 

 

 
 

 

 
 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 
 

 های خود را قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب و  20تا باالی مچ به مدت حداقل 

 ترسی بهصابون مایع بشویید و درصورت عدم دس
 کننده بر پایه الکلآب سالم از مواد ضدعفونی

 استفاده نمایید؛

 

  تماس با اهرادی که مریض هستند از

دادن با اهراد از روبوسی و دست. خودداری کنید

متر از اهراد بیمار  2تا  1دیگر بپرهیزید )هاصله 
     شود(؛ ظحف

 

 وک حتما از ماسک استفاده اهراد بیمار و مشک
 نمایند؛

 
 

 دهان خودداری وزدن به چشم، بینی از دست
 ؛کنید
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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  

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق وکلیه وسایلی که پله  ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  دستگیره در 

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

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

 دامنه کاربرد

 مهد های کودک / روستا مهد

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

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

 

  گذاری اجتماعیفاصله

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

هستند و   19شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید    مراجعین و  بسیاری از 

محل های کسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب شده که می تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی      

سالمت نیروی کار  شتریان و مراجعین حفظ  ست مقررات ویژه ای از     , م ست الزم ا از اهمیت باالیی برخوردار ا

طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار       

 و صنایع در نظر گرفته شود. , اجتماعی , خدماتی و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی 
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 معاونت بهداشت           

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

3 
 

 عایت شود:در این راستا الزم است موارد زیر ر

  

  الف( کارکنان

 چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی  به کاهش مواجهه چهره. 

   در  کودکانهمکاران و  ،با مراجعین، نیاز است مواجهه  درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد

 انجام گردد. ییک متر حداقل فاصله و با رعایتحداقل زمان ممکن 

  .از دست دادن و روبوسی اجتناب گردد 

 شاوره  اتاق ،بازی اتاقآبدارخانه،  رختکن، ،سالن اجتماعات در اتاق کار،  کارکنان از تجمع و هر جایی  م

 احتمال اجتماع وجود دارد ، اجتناب گردد.

  در صددورت وجود(های سددالن غذا خوری صددندلیمیز و متر )حداقل یک متر( بین  1فاصددله حداقل ( 

 رعایت گردد.

 استفاده شود.، دستکش در صورت نیاز به نزدیک شدن به کودکان از ماسک 

 

  کودکانب(  

  رعایت   و فاصدددله ایمن)حداقل یک متر(      کاهش   کارکنان  / یکدیگر   با  کودکان  چهره به  چهره مواجهه 

 گردد.

  گردد.تعطیل  ) درصورت وجود(استخر، سونا و جکوزی 

  گردد. رعایت در اتاق های مشترک کودکانمتر )حداقل یک متر( بین تخت  2الی  1فاصله ی گذاری 

  نظایر آن اجتناب گردد.، جشن تولد و ردو، بازدید دسته جمعی ااز برگزاری  

 سرویس     اتاق معاینه، ، اتاقسالن اجتماعات و امور فوق برنامه در کودکان  همزمان از تجمع شاوره، ،  م

 است، اجتناب گردد. کودکان احتمال اجتماع بهداشتی و هر جایی کههای 

   در سلف سرویس)در صورت وجود( رعایت گردد.های غذا خوری  صندلیمیز و متر بین  1فاصله 

 

 ارباب رجوعج(

  تا اطالع ثانوی، ملغی گرددگروهی والدین تمام مالقات ها و بازدیدهای. 

  داخل به  ارباب رجوع قبل از وروددر صدددورت نیاز،  اجتناب گردد. به مراکز فوق ارباب جوعحضدددور از

شود    غربالگری بازدید کننده انجام و از اقدامات کنترل عفونتباید ، فوق کزامر صل   .، اطمینان الزم حا

 رعایت گردد.متر  1فاصله حداقل  همچنین می بایست
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 والدین استفاده گردد. ارتباط با ارباب رجوع و از تلفن و شبکه های اجتماعی/مجازی برای 

 

 ، مراقبت و بازتوانییرگغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی  همه موظف هستند در بدو ورود به محل کار فرم خوداظهاری .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

صورت کارفرما از را مطلع نماید. در غیر این وجود داشت، فرد از ورود به محل کار خودداری و کارفرما

 ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار 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  
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در صدددورت عدم امکان دورکاری، شدددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  .1

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

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

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

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم اسددت پس از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شدداغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

 "19-ابتال به کوویدراهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال   "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.

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 پرهیز شودبا یکدیگر  دست دادن از. 

 انجام  کننده بر پایه الکل عفونی و یا استفاده از مواد ضد مایع ها با آب و صابون مرتب دست شویشست

 (2 )پیوست شماره گیرد.

  شاغل الزامی است کارکناناستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط. 

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

 گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در. 

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

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

 در صورت وجود( استفاده شود و نظایر آن دستمال کاغذیهای آسانسور، از  برای تماس با دکمه(. 

   ستمال صرف از د سرفه کردن     هنگام یکبار م سه یا  شود،    عط ستفاده  صورتی ا ستمال وجود  در  که د

 .گرددنداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

 اجتناب گردد. ها با چشم، بینی و دهان تماس دست از 

     ر )د.اجتناب گرددو نظایر آن ، تسبیح، چادر   سجاده  ،مهرمانند  نمازخانهاز استفاده وسایل مشترک در

 صورت وجود(
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 .ضروری است از لوازم زینتی نظیر انگشتر و ساعت استفاده نگردد 

 

 بهداشت مواد غذایی  .2

 شود.پخته استفاده و جوشیده صورت کامال  غذایی به از مواد 

  انجام پذیرد مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت در مراکز فوقشستشو و گندزدایی میوه و سبزیجات.  

  قبل از استفاده صورت گیرد.  کودکانجوشاندن بطری شیر و سر شیشه 

 است. توزیع و سرو غذا در مراکز فوق در سلف سرویس مشروط به استفاده از ظروف یکبار مصرف 

   الزامی است.مصرف روی میز ها و تعویض آنها بعد از هر بار مصرف استفاده از سفره یکبار 

         سته شامیدنی ترجیحا در ب شکر و آب آ سماق، قند،  صرف انجام   بندی سرو نمک، فلفل،  های یکبار م

 .گیرد

  و یا سبزیجات بسته بندی دارای مجوز بهداشتی استفاده گردد.ساالد از 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود. فریزر یخچال و 

  الزامی است  بار استفاده نظایر آن بعد از هر وشستشو و گندزدایی ملحفه. 

  گندزدایی شود. روزانه کلیه تجهیزات موجود و، گهواره تخت 

    شی و بازی کودکان سایل ورز صی و    ه ب و شخ ستمر  به صورت  شوند  طور م تا  االمکان)حتی.گندزدایی 

 اطالع ثانوی استفاده نشود(.

 صورت شخصی استفاده گردد.ه بازی افراد ب حتی االمکان وسایل آموزشی و 

 .استفاده از وسایل مشترک اعم از بالش، ملحفه، تشک، زیرانداز تعویض ممنوع است 

 بار استفاده گندزدایی شود. وسایل نظافت پس از هر 

 درصورت وجود(، ضرورت دارد.مواد غذایی ترالی مصرفبار  بعد از هر ی روزانه و گندزداییشستشو( 

 در صورت وجود(. فضای آزاد به صورت روزانه گندزدایی شود مبلمان( 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها ،  کننده د ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 تعبیه گردد. سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن

 میز و صندلی ها )نشیمن صندلی،     ، موس ،رایانه ،تجهیزات اداری / شخصی از جمله کیبورد   گندزدایی

صندلی   سته های  سایل مانند کمد، یخچال،          و د سایر و سمت پالستیکی یا فلزی( و  صندلی )ق شتی  پ
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ا ) توجه ویژه جهت گندزدایی فضا هکابینت، گوشی تلفن، کلید و پریزها بصورت روزانه گندزدایی گردد

 .گوشه ها ( و

 مناسب مانند  بایستی از ماسک   و غذا دادن به کودکان دان در هنگام شیر دادن به شیرخوار  امربیان نوز  

 به همراه دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند. N95  ،FFP2، جراحی

 از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است.) درصورت وجود( استفاده حمام در رختکن و 

  بصورت روزانه انجام گیرد.شستشوی لباس کار 

 

 بهداشت ساختمان .4

 درصددورت عدم آلودگی هوای  ی مجهز به توریاسددتفاده از سددیسددتم تهویه و یا باز گذاشددتن پنجره ها

 انجام گیرد. حتی االمکان بصورت دوطرفه محیط بیرون

 شود.زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتی سرویس 

 سقف، پنجره ها  گندزدایی دیوارها شیرآالت، نرده  پله ، کف،  شتی ب    ،ها ،  صورت  ه سرویس های بهدا

  روزانه انجام پذیرد. 

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

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

  های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتلولهسیستم 

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

آوری پسدددماند در رعایت تمامی مالحظات بهداشدددتی )جمعبا آوری و دفع پسدددماند جمع نسدددبت به

 اقدام نمایند.حکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت های پالستیکی مکیسه

 ،گردند. ذفح ها به صورت موقت کنسردها و آب  خوری آب تا اطالع ثانوی 

  انجام گیرد.بخش تعویض کودکان شیر خوار نظافت روزانه اتاق مادر و کودک  و  

     شیر خوار سطوح بعد از هر بار ورود و خروج در اتاق مادر و کودک و بخش تعویض کودکان  گندزدایی 

 صورت پذیرد.بطور مداوم و مستمر  باید تهویهانجام گردد، در اینصورت 

  رعایت گردد.  متر )حداقل یک متر( 2الی 1در اتاق مادر و کودک از تجمع اجتناب و فاصله 
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 نکات مهم 
 

شگیری از برق گرفتگی   -1 سوزی  رعایت نکات مهم ایمنی و پی در هنگام گندزدایی برای لوازم برقی و آتش 

 مورد توجه گیرد.

 با محلول های آمونیاک و مواد شوینده ترکیب نگردد. اولژآب  هرگز -2

 رقیق نشده با آب استفاده نگردد. اولژآب  هرگز برای عملیات گندزدایی از -3

 آموزش بهداشت

 مناسبروش های آموزشی 

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

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

 حداقل یک متر بالمانع است.

 

 د نیاز برای آموزش موضوعات مختلفرسانه های مور

  آموزشینصب پوسترهای 

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

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

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

 

 موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف 

 نایی با بیماری کرونا ویروسآش 

 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 حینحوه صح آشنایی با 
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  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 

 آموزشی های فعالیت نمونه

  ثبت نام و غربالگری در سامانه  نصب بنرsalamat.gov.ir  

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 های بهداشتی. و مواد غذایی و سرویسبه تعداد کافی در محل سر ها دستشوی شست نصب راهنمای  
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 هاپیوست

 : 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

  .را بشوئید انگشتان -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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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229



 
 معاونت بهداشت           

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

13 

 

 درآوردن تجهیزات حفاظت فردی:  پوشیدن و 3پیوست

 

 شده ( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

 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 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

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

  تددددا

مددددچ را  روی 

مل    که بپوشاند کا

روی مددچ  تدددددا 

روپوش هم  بددنددد 

ادامدده  داشدددتدده 

 باشد.

 

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

 دارید  نگهها را از چهره خود دور  دست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید دستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده ( توصیه PPEمراحل 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

شده     حفاظت ف ستفاده  سک اگر ا ست، در  ردی، به جز ما ستن     ا سک را بعد از ترک اتاق بیمار و ب آورید. ما

 درب، از صورت خود خارج کنید.

PPE آورید: زیر درترتیب مراحل  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.عفونی ضد
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            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

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

           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       اگر دست شما در حین

 کننده دست استفاده کنید. ونیو از یک ضدعف

 .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 مجدد قرار دهید. در برای بازیافتشده   ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  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. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

صله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (4 شویید یا از یک ضد  2بالفا کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید الکلی

 
 

 

 

 

 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 

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.نتیالتورها( استفاده میو
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ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

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

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

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

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 یا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد  .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

س کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لبا  

 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     و سدددفیدکننده   گندزداها   .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 میتنفسی را تحریک می 

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

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضددعیفشددده )قوی سددازی توصددیه

سیب  شتی   گندزدا کاهش دهد و باعث آ دیدگی کارکنان مراقب بهدا

 گردد.
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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

نموده های با تهویه مناسب مخلوط  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

 راآن سددفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدددیم  در صددورت اسددتفاده از -

 قیق نمایید.ر

 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 کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

عث مر    می با ند  حت گردد. در  توا یا جرا تدا از مواد  گ  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  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

ه به چشم وارد  کننداز تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

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 

 اده شوند.دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار د

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سددازی قید شددود و روی آن برچسددب تاریک رقیقتازه تهیه نموده و بر 

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

 گردد.کننده عاری از مواد آلی 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.

 

 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 

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   در صددد  2,5های حاوی سددازی سددفیدکننده مثال ، برای آماده

 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  05/0قابل دسترس در حدود  ، کلر1:100

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: 

 گرددتوصیه میبیشتر یا مساوی ده دقیقه متخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30س ز قه توصددد ها،  شدددود)برای ت یدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(غوطهبدن قبل از گندزدایی یا 
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 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1

 سرد
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  خود  هایقبل 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

با  دادناز 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

 سطل زباله بیندازید؛در 

                                                                      
 

    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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1399فروردین  -نسخه دوم  

 128/306 کد 

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

ها و مراکز دانشگاه درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله

 یقاتیو تحق یآموزش
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 مقدمه

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

از  عمده طورهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

 هایاسراس دانسرته  گردند. براشریا  آلوده منتقل می  طریق ریز قطرات یا از طریق سررفه یا عطسره و یا لم   

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

ه و مرگ گردد. درصررد مرگ ناشرری از این الریه، نارسررایی کلیبه ذاتو در موارد شرردیدتر ممکن اسررت منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

متری از طریق سرررفه یا  2تا  1تواند در فاصررله باشررد. این ویروس میترشررحات بینی و دهان در محیط می

ها با محیط و سررطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسرره منتقل شررود. راه دیگر انتقال، تماس دسررت  

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

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

 آب و صابون شستشو گردد. بابا هر فرد یا اشیا  مشکوک دست  حائز اهمیت است پ  از تماس

 

 دامنه کاربرد 

 های علمی و تحقیقاتی ها و آموزشگاهها، دانشکدهدر دانشگاه

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

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

 

 گذاری اجتماعی  فاصله

که گذاری اجتماعی اسررت. از آنجاهای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصررلهیکی از راه

های هسررتند و محل 19ای تولیدی و خدماتی درمعرض بیماری کووید بسرریاری از شرراغلین صررنایع و واحده

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت شده که میکسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب

ست الزم  ست مقررات ویژه نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردارا صله ا گذاری اجتماعی عالوه بر ای از طریق فا

صادی و           رعایت  ضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا ا

 صنایع درنظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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   سررامانه خود اظهاری وزارت بهداشررت در الزم اسررت کلیه افراد شررامل اسرراتید، دانشررجویان و پرسررنل

(salamat.gov.ir)  ثبت نام نموده و در صرررورتیکه عالئم بیماری را نداشرررتند،  فرم مربوطه را پرینت

 مربوطه تحویل نمایند.  دانشکده  نموده و پ  از امضا فرم را به مدیر آموزش و یا مسئول

  ممنوع می باشد. دانشگاهانجام کلیه فعالیت های ورزشی و جانبی تا اطالع ثانوی در 

 تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو  سعی گردد از و کاهش یابد افرادچهره به چهره ه مواجه حتی االمکان

 .وداستفاده ش هستند، کنفران  برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان

  ،داقلحو یک تا دو متر )حداقل یک متر( فاصله بایستی درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد 

 زمان ممکن رعایت گردد.

 .استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها ضروری است 

  .از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن، روبوسی اجتناب شود 

 اجتناب شود. یضرور غیر های مسافرت و رخارج شه ماموریت ها از 

  گردداجتناب  رایانه، اتاق کپی اتاق خانه،رآبدا ،محوطه، البی در افراد تجمع از. 

   در موقع نشستن   متری )حداقل یک متر(  1-2رعایت فاصله   ،ایاب و ذهاب سروی   استفاده از درصورت

سروی   ست )حداکثر     در  سافر در       3ضروری ا شکل از راننده و دو نفر م سواری مت نفر در یک خودرو 

 صندلی عقب(.

  متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2 صندلی های کالس های درس میز و نیب هلاست فاصضروری 

  ( مسابقات ورزشی, تئاتر, پخش فیلم) تعلیق گرددکلیه کالس های فوق برنامه است ضروری 

 هر کالس درس به یک ساعت کاهش یابد.زمان حضور در حداکثر  است ضروری 

  صورت آنالین برگزار شود. ه حذف گردیده و یا ب یاست کلیه جلسات غیر ضرور ضروری 

  و با رعایت کاملافراد  با حضررور حداقلنیز آنالین و یا ز پایان نامه سررایر جلسررات نظیر جلسررات دفاع ا 

 گردند. برگزارپروتکل ها و مسائل بهداشتی 

     ، سروی سلف  ست   ضروری به منظور جلوگیری از تجمع در  به دو برابر افزایش سرو نهار  مدت زمان ا

 متر )حداقل یک متر( انجام شود.  1-2همچنین سرو غذا در محل سلف سروی  با رعایت فاصله  یابد.

  ،متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2الزم است فاصله افراد در هنگام دریافت غذا 

  شرایط فوق الذکر به   در سایر روش   ر دله صورتیکه رعایت  شد، از  های آموزش همچون یلی مقدور نمی با

 روش مجازی استفاده شود.ه ها ببرگزاری کالس
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4 
 

 تا بار  به محل زندگی دانشررجو منتقل شررود دسررتیاری و کارآموزی و کارورزیهای درصررورت امکان دوره

 خوابگاهی کاهش یابد.

  عالئم تب، سرررفه و  یافراد دارا ایو  19-دیمبتال به کوو یسرراتیو تأسرر یخدمات فناز ورود کارکنان

با فرد مبتال( به محل کار ممانعت  کیافراد مشکوک )در تماس نزد  زیو ن ینف  و سرماخوردگ  یتنگ

 .شود

 

 موارد مرتبط با خوابگاه های دانشجویی

 ها به نصف ظرفیت اسمی کاهش یابد.زم است ظرفیت خوابگاهال 

   سررامانه خود اظهاری وزارت در  سرراکن در خوابگاه کارکنانالزم اسررت کلیه افراد شررامل دانشررجویان و

شت   صورتی ( salamat.gov.ir)بهدا شتند، فرم مربوطه را  ثبت نام نموده و در  که عالئم بیماری را ندا

 تحویل نمایند.و یا مهمانسرا از امضا فرم را به مدیر خوابگاه  پرینت نموده و پ 

  دانشجویان تا اطالع ثانوی می بایست تعطیل گردد.مشابه اتاق تلویزیون، باشگاه، سایر محل های تجمع 

  متر )حداقل یک متر( انجام شود.  1-2غذا در محل سلف سروی  با رعایت فاصله  سروالزم است 

 به دو برابر افزایش یابد. غذا روالزم است مدت زمان س 

  ،متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2الزم است فاصله افراد در هنگام دریافت غذا 

 متر( باشد. 1متر )حداقل  1-2 خوابالزم است فاصله بین تخت 

 .استفاده از تخت های سه طبقه در خوابگاه ممنوع است 

  قوری چای ممنوع است. اسکاچ در ظرفشویی، وسایل مشترک در آشپزخانه خوابگاه، ماننداستفاده از 

 

 موارد مرتبط با کارگاه ها و آزمایشگاه ها

  متر   1-2آزمایشرررگاه فاصرررله افراد از هم الزم اسرررت هنگام انجام کار عملی و یا تئوری در کارگاه و

 )حداقل یک متر( باشد.

  آزمایشگاه ضروری است. کارگاه و وجود سیستم تهویه در محل 

  افراد از محل کارگاه و آزمایشگاه جهت انجام کارهای اداری ممنوع است.استفاده 

    هنگام کار در آزمایشررگاه حتما از وسررایل حفاظت فردی مانند  دسررتکش یکبار مصرررف و ماسررک

 استفاده گردد.
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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/ تحصررریل    موظف هسرررتند در بدو ورود    همه  -1

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

 HSE ای/ کارشررناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشررناس بهداشررت حرفهبررسرری روزانه عالئم شرراغلین:  -2

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

 به نیاز salamat.gov.irتنفسررری مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسررراس ارزیابی سرررامانه 

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

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

 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 

 اعضا  وندیپ  
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6 
 

 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  ایگونهبرای این افراد به رایط محیط کارصررورت عدم امکان دورکاری، شرردر -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.اهم میکارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فر -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  ست پ  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    

 داشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی      ابالغی از وزارت به

 گیرد.قرار

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

  جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد )حداقل یک متر( متر 2تا  1فاصله. 

    کننده استفاده از مواد ضدعفونی  و یا  (2شماره  ها با آب و صابون )مطابق پیوست   شستن مرتب دست

 پ  از برگزاری کالس ضروری است. ،پایه الکل با

              شاغل در ستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل   الزامیبوفه ا

 .است

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

 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. 

 سور   های برای تماس با دکمه سان صرف )گوش پاک ک   آ سایل یکبار م ستمال  ، از و ن، خالل دندان، د

 .استفاده شود (کاغذی 
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   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(

 ری شودها با چشم، بینی و دهان جدا خوددااز تماس دست. 

 سبیح، چادر و نظایر آن اجتناب گردد. این لوازم باید        در نمازخانه سجاده، ت شترک مهر،  ستفاده م از ا

 بصورت شخصی مورد استفاده قرار گیرند.

  اکیدا ممنوع است دانشگاهاستعمال دخانیات در. 

 

 بهداشت مواد غذایی .2

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

 .صورت کامال پخته استفاده کنید غذایی بهاز مواد

          سته صورت مصرف ( در ب شامیدنی )در  شکر و آب آ سماق، قند،  های یکبار  بندی سرو نمک، فلفل، 

  مصرف انجام گیرد.

        شتی و ترجیحا سرو باید دارای پوشش بهدا سروی  قبل از  سلف  صرف  ظروف  "مواد غذایی  یکبار م

 باشد.

   ضه مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سب ممنوع       عر شتی منا شش بهدا سته بندی و یا بدون پو فاقد ب

 است.

           سایل حفاظت صدیان توزیع دارای و صورت گرفته و مت شتی  ضوابط بهدا توزیع مواد غذایی برابر با 

 فردی از جمله ماسک و دستکش باشند.

  استفاده گردد. پروانه ساختو یا سبزیجات بسته بندی دارای ساالد از 

 

 شت ابزار و تجهیزاتبهدا .3

  مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود. فریزر هاییخچال و 

   ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، کننده دست عفونیالزم است ظروف حاوی مواد ضد

 ی بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد.راهروها، آسانسورها، سروی  ها

          شود ستفاده  صی برای تخته وایت برد ا صا ست از ماژیک اخت شجویان   الزم ا ستفاده دان از  . ) عدم ا

 ماژیک و تخته پاکن مشترک (

  گندزدایی شوند.طور مستمر و بهصورت گرفته صورت شخصی ه وسایل ورزشی باستفاده از 
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  استفاده گندزدایی شود.وسایل نظافت پ  از هر بار 

 )مبلمان فضای آزاد به صورت روزانه گندزدایی شود .)در صورت وجود 

 موس بعد از استفاده صورت گیرد.و رایانه  ،گندزدایی تجهیزات اداری / شخصی از جمله کیبورد 

 شوند گندزداییدو مرتبه  یحداقل روز دیبا لیوسا هیبق و ها یو صندل زی, مدر و پنجره ها.  

 

 بهداشت ساختمان .4

    شتی، راهروها و محل های عبور و مرور افراد ب سروی  های بهدا صورت مکرر و حداقل  ه گندزدایی 

 دو بار در روز انجام شود.

   ردد.تعبیه گ، سلف سروی  خوابگاهدانشگاه، کارگاه و آزمایشگاه، سطل زباله در دار در تمام طبقات 

 صابون مایع و دستمال کاغذی باشد. الزم است کلیه سروی  های بهداشتی مجهز به 

   زدایی کنیدگند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسروی. 

 .استفاده از خشک کن های برقی برای خشک کردن دست ها در سروی  های بهداشتی ممنوع است 

  ها و کالس ها ضروری است.های سالنگذاشتن درها و پنجرهاستفاده از هواکش و باز 

 تهویه مناسب داشته باشند. آسانسورها های بهداشتی وهای اقامت، سروی محل الزم است 

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

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سروی کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 دار پدالی صررورت پذیرد و کلیه نیروهای  های دروه بهداشررتی در سررطلها باید به شرریدفع پسررماند

آوری پسماند  رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع با آوری و دفع پسماند  جمع نسبت به خدماتی 

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

 به صورت موقت ضروری است.ی عمومی هاکنسردها و آب خوریحذف آب 

 

 سایر اقدامات   .5

 های اختصاصی برای مسئولین دانشگاه و شاغلینتوصیه

   با کرونا ویروس را کارکنان و دانشجویان  های احتمالی مواجهه ها و زمانمکان دیبا مسئولین دانشگاه 

 کنند. شناسایی کرده و سپ  میزان این خطر را ارزیابی
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 را انتخاب و اجرا یکنترل یهاروشهای با ریسررک بیشررتر بایسررتی پ  از شررناسررایی و ارزیابی محل 

و  منیکار ا یهاروش ی،تیریمد فنی، یهااز کنترل یقیممکن است شامل تلف   یاقدامات کنترلکنند. 

 باشد. یحفاظت فرد لیوسا

  غذایی شررامل میوه و سرربزیجات تازه با گروه های همه اسررتفاده از )تغذیه سررالم پیشررنهاد می گردد

 در برنامه غذایی  ویروس( تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کروناهدف 

 .قرار گیرددانشجویان 

             ستفاده از صورت ا ستفاده کنید )در  شخیص چهره ا ستم ت سی ضور و غیاب  ترجیحا از  برای ثبت ح

 برای ضدعفونی انگشت ضروری است(. %70ی الکل سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتو

 عملهگرفتگی و حریق بت الزم جهت پیشررگیری از خطر برقهنگام اسررتفاده از گندزداها احتیاطادر

 .آید

 

 سرویس ایاب و ذهاب اساتید، دانشجویان و کارکنان

  )کلیه سررطوح که  راننده وسرریله نقلیه باید قبل از سرروار کردن افراد )در هر مرتبه سرروار کردن افراد

احتمال لم  آنها وجود دارد )مانند دسرررتگیره، در، قفل کمربند ایمنی، میله های افقی و عمودی          

شیمن، پشتی صندلی( را گندزدایی کند. همچنین چراغ     ها، دیوارها، ها، کنترلداخل خودرو و محل ن

 های خودرو باید ابتدا تمیز و سپ  گندزدایی شود.ها، مانیتورپنجره

  باشند.ملزم به زدن ماسک میکارکنان و دانشجویان از ورود به سروی  نقلیه کلیه قبل 

   پ  از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید        کارکنان آزمایشرررگاهی، خدماتی  و نظایر آن         کلیه

سایل حفاظت فردی محل کار خود  شامل لباس ک  را و شد را در رختکن  ار، کفش کار، کاله میکه  با

 بشویند. های خود را با آب و صابونموده و دستتعویض ن

 نماید. 4مطابق پیوست شماره طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو راننده خودرو باید روزانه به 

   ستفاده گردد   درصد  50هرگز نبایستی بیش از رعایت فاصله   و ظرفیت اسمی اتوبوس و مینی بوس ا

 حداقل یک متر بین سرنشینان الزامی است.

          و یا دریچه   های خودرو  ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با بازگذاشرررتن پنجره

 .ضروری استتعبیه شده در سقف 

  ممنوع است در داخل خودرو و استعمال مواد دخانی آشامیدنی ،مصرف هرگونه مواد خوردنی. 
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 واحدهای خدمات فنی و تاسیسات

 شود و بر حسن اجرای آن نظارت شود.  رعایت بهداشت فردی به این افراد آموزش داده 

   وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک و دستکش در حین انجام کار توسط کارکنان این واحد   استفاده از 

 الزامی است

    دستگیره  نظیر سطوح مشترک   ویژه  محل استقرار این واحد و لوازم مورد استفاده توسط کارکنان به

 طور مرتب گندزدایی شود. به و... های نگهداری ابزار، پریزها، تلفنها و قفسه، دستگیره کابینتها در

  زم است  کنند الهای کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در شیفت  تجهیزات و دستگاه

 طور مرتب گندزدایی گردد. هدر طول هر شیفت کار ب

 دار در داخل واحد وجود داشته باشد در سطل زباله پدالی. 

 ها در اوقاتی از روز بازگذاشررته محل اسررتقرار این واحد از تهویه طبیعی برخوردار باشررد و در و پنجره

 شود.

  شیدن و ریختن محلول های سازگار و با     از پا سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد نا گندزدا روی 

 اجتناب شود.احتمال انفجار و آتش سوزی 

 

 مراکز بهداشت و درمان دانشگاه

 رمانیبهداشتی و د مطابق دستورالعمل مراکز  ی درمانی مستقر در دانشگاه می بایست   -شرایط مراکز بهداشتی  

 باشد.

 

 آموزش بهداشت  

 های آموزشی مناسبروش

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

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

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

 

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 
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 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 پی )ها و تصاویر آموزشیام 

 

ضوعات مورد آموزش برای گروه  سان    های هدفمو شی جهت تولید ر ستر و ... در  )نکته: مطالب آموز ه مانند بنر، پو

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 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 

  ماندن در خانهتوصیه 

 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

  کرونا شرریوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریهب برای آموزشرری اسررتند یا بنرهای نصررب 

 در محل کار  ویروس

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 
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    ستر یا ب صب پو ست        ن شوی د ست ش صحیح  صا    نر راهنمای نحوه  صو های سروی  ها در محل کار خ

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از ریپیشگی نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

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

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

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

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر  190

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

 

حال تحصرریل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شررماره............................ شرراغل  

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

 

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

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نف       □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 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 نمودهپاسررک کلیه پرسررشثبت 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 شوندبه روش زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  مایع استفاده کنیداز صابون  -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(بار مصرف نیز مورد تاییدبا دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددستمال را در سطل زباله در -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ای و هوابرد بسیار د، تماسی، قطرههای استاندارده بسته به سطح پیشگیری در عفونتشاستفاده  PPEنوع 

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

 

 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

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لم  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( توصیهPPEوسایل حفاظت فردی  )مراحل درآوردن 

بدون آلوده کردن لباس، پوسرررت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسرررایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شرریفت غشرراهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شرردن از محل کار/   یا

صورت نیاز، از ماسک و دستکش دور انداخته شود. دردار بآورده 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

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

  ظرف زباله قرار دهید.دستکش را درون 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 د.کننده دست استفاده کنی

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

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لم  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 سپ  بندهای باالیی و بدون لم  کردن جلوی ماسک، آن

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

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شرروند و فقط با دسررتان دسررتکش دار

 خارج روپوش را لم  کنید.

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

    نیز درآوردید. فقط قسرررمت داخلی    طور همزمان دسرررتکش را آورید، به  همانطور که لباس را درمی

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسرررب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسرررتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضررردعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسرررترده اسرررت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسرررت. الکل اغلب برای گندزدایی سرررطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سررطوح خارجی تجهیزات )مثل اسررتتوسررکو  و   

 ود.شونتیالتورها( 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 اسرررتفاده 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 دزدایی و نظافت، سررالنهنگام گن .4

ها باز گذاشررته شرروند و جهت تهویه بهتر اسررت 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

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

 یابد(.ساعت کاهش می 24پ  از گذشت 

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

شیفت حداقل       شیفت )به ازا  هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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اتی باید شررسررتشررو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدم  

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سرردیم 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 سرررفیدکننده      .2

طور گسرررترده در دسرررترس اسرررت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری  با این حال سررفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این کنش نشرران میراحتی با سررایر مواد شرریمیایی وا به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسرررتفاده نادرسرررت از سرررفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشررتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضررد آب و دسررتکش و عینک برای  اسررتفاده از ماسررک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

با آب سررررد م      - نده  یدکن یه     سرررف عث تجز با خلوط گردد )آب گرم 

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سررایر مواد شرروینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سررفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

هنگام عنوان مثال گازهای سرررمی در شررریمیایی خطرناک شرررود. به 

کننده با مواد شرروینده اسرریدی مانند موادی که مخلوط کردن سررفید

گردد و این گاز  شرررود، تولید می کردن توالت اسرررتفاده می  برای تمیز

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

261



 
 معاونت بهداشت           

 ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتیدر دانشگاه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

23 

 

کننده برای شررروینده اسرررتفاده نمایید و قبل از اسرررتفاده از سرررفید 

 ال با آب بشویید.گندزدایی، کام

به سرررطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سرررفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شررسررته و با یک پزشررک 15گردد بالفاصررله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شده وقتی در  کننده رقیقسفید  - شید قرار می ن رد گیمعرض نور خور

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

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سررازی قید شررود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسررب تاریک رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالرآلی موجب غی

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشررر با  ندزدایی  بل از گ شرررده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

 گردد. در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری
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24 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصررد  5 های سررفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سرردیم 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 سرردیم، از دو برابر بیشررتر از   درصررد 5/2های حاوی سررازی سررفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف های دیگر از 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،  شرررود )برای ت یدقیقه توصررریه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 لباس، دستکش و نظایر آن( دستمال،

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 دسررترسرری  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

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

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب  ثانیه    20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کننددسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی    

 بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 
  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

 

  بیمار و مشرررکوک حتما از ماسرررک افراد

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشرررم، 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؛

                                                                      
 

  عالئم سررررماخوردگی دارید در منزل   اگر

 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؛

 
  سرریسررتم ایمنی خود را با مصرررف میوه و

 سبزیجات تازه تقویت نمایید؛

 
 ید.به اطرافیان خود آموزش ده
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135/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 های شنادر مراکز ورزشی و استخر و کار طیو الزامات سالمت مح گذاری اجتماعیفاصله
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2 

 

 مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروسبهاست ولی طور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

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

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

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

مدیران، مربیان، ورزشکاران و برای  ویروس()کرونا  19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

 ،مراکز ورزشی شامل  کلیه ورزشگاه ها، سالن های ورزش، باشگاه های بدن سازی و پرورش انداممراجعین 

بط با های مرتها، مقررات، دستورالعملنامهیینبوده و سایر قوانین، آاستخرهای شنا و مراکز تفریحی آبی 

 است.ای به قوت خود باقیبهداشت محیط و بهداشت حرفه

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

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

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

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

 گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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3 

 

 (متر کیگردد )حداقل  تیرعاگان  مراجعه کنند بین کلیه افراد اعم از کارکنان،مناسب  یکیزیف فاصله  

 شود تیمتر رعا کیاقل هنگام صحبت کردن فاصله حد در. 

  .از ورود افراد بیمار یا مشکوک به بیماری  به  مراکز ورزشی و استخرهای شنا ممانعت گردد 

 .فعالیت مراکز ورزشی و استخر های شنا به صورت شیفتی انجام شود 

  ممنوع است تجمعبرگزاری هر گونه.  

 .حداکثر نصف ظرفیت استخر و مراکز ورزشی استفاده شود 

 

 ، مراقبت و بازتوانییغربالگر

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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

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

  :ای/ کارشناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت حرفهبررسی روزانه عالئم شاغلین HSE  صنعت

، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی گیریصورت 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

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

 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 
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4 

 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

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

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

مان و نقاهت، جهت با الزم است پس از طی دوران در 19-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

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

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

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت .   1

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

     صابون )  شستن مرتب دست ضد عفونی  2طبق پیوست  ها با آب و  ستفاده از مواد  پایه  باکننده  ( و یا ا

 ؛درصد 70 الکل

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

 صورت کامال پخته استفاده کنید؛ مواد غذایی به

           ستفاده کنید و در ستراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح ا در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی ا

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنید؛

      سایی افراد شنا صورت  سیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در  در  بیمار، تا زمان ر

سایرین نگه   سامانه تلفنی      یک مکان جدا از  صورت نیاز از  شوند. در  شته  راهنمایی الزم 4030و 190دا

 را دریافت نمایند.

 ؛ده نماینددستکش استفا ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 
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  های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛برای تماس با دکمه 

   که دستمال وجود نداشت از قسمت )در صورتیعطسه یا سرفه کردن   هنگامکاغذی از دستمال  استفاده

 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

        صن شترک برای تمیز کردن میز و  ستمال م ستفاده از د سایل )ترجیحا هر یک از    عدم ا سایر و دلی و 

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

 وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

  ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 

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

 به ویروس؛

 .استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است 

            ستفاده شود و بعد از ستفاده از وسایل ورزشی توصیه می گردد از لباس مخصوص و دستکش ا جهت ا

 استفاده گندزدایی گردد.

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

  غذا در مراکز ورزشی ممنوع استسرو. 

       سته بندی شیدنی ب صورت وجود بوفه، فقط فروش مواد غذایی و نو ساخت، مجاز در  می  دارای پروانه 

 .باشد

 بهداشت ابزار و تجهیزات.   3

  ساعت         برای انجام سانس ها نیم  ست بین  شنا الزم ا ستخرهای  شی و ا نظافت و گندزدایی مراکز ورز

 فاصله در نظر گرفته شود. 

   سئولین سایل مربوطه را     بوفه ها موظفند پس از هر م سطوح تماس و و شو و       شیفت فعالیت  ست ش

 گندزدایی نمایند.

     ،سکان و اقامت برای ورزشکاران شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو و نظایر آن    در صورت وجود محل ا

 ضرورت دارد.)درصورت وجود( بعد از هر بار استفاده 

  ها )درصورت وجود( استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد.در نمازخانه 

  طور مستمر گندزدایی شوند.رختکن، دوش و حمام به 

   صورت وجود نماز خانه کلیه مهرها، کتب ادعیه و سجاده و نظایر     در  شترک از جمله چادر،  سایل م و

 آوری گردد. صورت موقت جمع آن به
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 نبهداشت ساختما.   4

  ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسوووب در هر طبقه و کننده دسوووت  عفونیظروف حاوی مواد ضووود

 راهروها تعبیه گردد.

 ضرورت دارد ها های سالن استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره . 

 دارای تهویه مناسب باشند های بهداشتیهای اقامت و سرویس  محل. 

 شوندزدایی  گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتی سرویس. 

 ها در هوا پخش نشوند تا میکروبباز گذاشته شود آن  قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در.  

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

ها، کف پوش خوان و اِی تی اِم های کارت  ، تخت، کمد، کابینت، گوشووی تلفن، دسووتگاهها نرده  پله

 دد. ایی گرو نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزد وسایل عمومیها، کلید و پریزها، 

           شامل : تخته گندزدایی مستمر وسایل ورزشی در باشگاه های بدن سازی که دارای تماس مشترک 

پرس، دسوووته دمبل ها، میله های هالتر، میزهای پرس، دسوووتگیره ترد میل، دسوووتگیره دوچرخه،           

ستگاه قایقی، میله های بار              ستگیره د سیم کش، د ستگاه  ستگیره های د ضایی، د سکی ف ستگیره ا د

سانس  در پایان هر می باشند، یکس، دستگیره دستگاه های پرس پا، میله دستگاه اسکاد و نظایر آنف

 انجام شود. برای این کار الزم است بین سانس ها نیم ساعت فاصله در نظر گرفته شود. 

  های  ها و سوورویسکشووی صووابون مایع و دسووتمال کاغذی در توالت نسووبت به تعبیه سوویسووتم لوله

 اقدام گردد. بهداشتی

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی یا چشمی باشد.گردد شیر آب روشویی، سرویس  توصیه می 

  های دردار پدالی صووورت پذیرد و کلیه نیروهای  ها باید به شوویوه بهداشووتی در سووطلدفع پسووماند

آوری رعایت تمامی مالحظات بهداشوووتی )جمع  ،آوری و دفع پسوووماندخصووووص جمع  خدماتی در

سه    سماند در کی شت(     پ ستیکی محکم بدون درز و ن ستورکار قرار    را های پال شیفت در د در آخر هر 

 دهند.

  بینی شود. گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش ،های تجمع نظیر نمازخانهدر محل 

  ها به صورت موقت.کن  سردها و آب خوری  آبیا عدم استفاده از حذف 

 سازی سالن های ماساژ تا اطالع ثانوی )به حداقل رساندن تماس افراد( غیر فعال 

         ستمر کدورت آب و کلر باقیمانده و همچنین نظارت سبت به کنترل م ست ن ستخر موظف ا سئول ا م

 بر کارکرد سیستم تصفیه اقدام نماید.
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 نکات مهم

   ها باز گذاشته شوند و جهت    پنجره ها باید خالی از افراد بوده و درها وهنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 مالحظات الزم به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی در نظر گرفته شود. ،در هنگام گندزدایی 

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

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

 فراهم شود.

 شود.استفاده امکان آلودگی وجود دارد  هایی که مکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از  

  مجزا باشدهای بهداشتی باید  سرویس گندزداییسائل نظافت و وها و  دستمال، سطل. 

 ماسووک آسوویب نبیند و در صووورت صوودمه آنرا  مراقب باشووید لباس، دسووتکش و در طول مدت نظافت

 . تعویض نمایید

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

 دهید(.

 "سوو ر"دارای چند شووود باید ها و غیره اسووتفاده می ها و سووالن  که برای نظافت کف اتاق "هایی تِی" 

 اضافی باشند.

   تِی، بایستی در آب داغ شسته شود ها، دستمال نظافت وپس از استفاده از پارچه. 

 دار و مواد ناسووازگار و با گندزدا روی سووطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشوویدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 آموزشی مناسب هایروش

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

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

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

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 
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 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

 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 

  فاظت فردیح لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشیفعالیتنمونه 

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

 در محل کار  ویروس

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 
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  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 

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

 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهری از ابتالآموزش اقدامات الزم جهت پیشگی 

 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 

 فن  شماره تل درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما

 بهداشتی به سامانه مذکور ارد غیرجهت اعالم مو  190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 اظهاری فرد جهت بازگشت به کار : فرم خود1پیوست 

 
 

 

 

 

 

 

 )واحد کاری/ سازمان ...(/ اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 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 2تماس نزدیک )فاصله کمتر از  سابقه  -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است  نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

تماس بیش ) مشترک فضای بستهر د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (همکار بودن )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15از 

 □ 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 میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا تاریخ                      نام و نام خانوادگی               
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

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

  .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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

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

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  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

شووسووتشووو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.
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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

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
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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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 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیمراهنمای  -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 
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

 های  قبل از خوردن و آشوووامیدن دسوووت

ثانیه با  20خود را تا باالی مچ به مدت حداقل 

آب و صووابون مایع بشووویید و درصووورت عدم  

 عفونی ترسووی به آب سووالم از مواد ضوود دسوو

 یید؛استفاده نما کننده بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

دادن با  از روبوسووی و دسووت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسوووک افراد بیمار و مشوووک

 استفاده نمایند؛

 
 

 دهان   وزدن به چشوووم، بینی   از دسوووت

 ؛کنید خودداری

 
 

 

  سرفه، دهان و بینی خود    هنگام سه و  عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سووورماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال     ویروس سرد و خ ها در هوای 

دارند و باید هوای محیط مرطوب  ریت سریع 

 داشته شود؛ نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصوورف میوه و خود را سوویسووتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

136/306کد   

 

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

ر در اماکن متبرکه، گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کافاصله

 ها و نظایر آنگاهمساجد، زیارت
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروسبهاست ولی طور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

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

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

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

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

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

 

 

  کاربرد دامنه

ها و نظایر گاه اماکن متبرکه، مساجد، زیارتدر  ویروس()کرونا  19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

ای به بط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتها، مقررات، دستورالعملنامهیینبوده و سایر قوانین، آ آن

 است.قوت خود باقی

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که آنجا گذاری اجتماعی است. ازطع زنجیره تماس رعایت فاصلهه و قهای کاهش مواجهیکی از راه

های کسب هستند و محل 19عرض بیماری کووید میع و واحدهای تولیدی و خدماتی دربسیاری از شاغلین صنا

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

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت طریق فاصله ای ازاست مقررات ویژهخورداراست الزمباالیی بر کار از اهمیت

ظر نصادی و صنایع دراصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت

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

 الف( کارکنان 
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 اده می شود سرویس های ایاب و ذهاب مشترک از جمله  اتوبوس و مینی بوس استف که از یدر صورت

متر )حداقل یک متر( بین صندلی سرنشینان، رعایت گردد و اگر از خودروی  2الی  1 ضروری است  حفظ فاصله

باید نار راننده ی کسواری استفاده می شود با احتساب راننده تعداد سرنشین از سه نفر نباید بیشتر باشد )صندل

 بدون سر نشین باشد.(

  کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو

 .انجام گیرد  کنفرانس برای برگزاری جلسات 

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

 ی یک متر رعایت گردد. فاصله

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله  دست دادن 

 آبدارخانه، و هر جایی که کارکنان می  رختکن، ،سالن اجتماعات ازجمله  کارکنان اجتناب از تجمع

 توانند تجمع نمایند.

  بین کارکنان با زائرین متر )حداقل یک متر(  2الی 1رعایت فاصله 

  ن زائریب( 

    های سالن غذا خوری  و نظایر آن  صندلیمیز و متر )حداقل یک متر( بین  2الی 1رعایت فاصله

 ( )درصورت وجود

  الزم است اطراف ضریح مطهر یک فاصله دو متری ایجاد گردد و سپس  زیارت از ضریح مظهر  فقط

 ، صورت پذیرد.جداسازی شدهیجاد تونل یا راهروی با رعایت فاصله حداقل یک متر بین زائرین با ا

 با اطالع رسانی تالش شود از ازدحام جمعیت در اطراف ضریح مطهر  و صحن ها جلوگیری شود 

         اجتماعات  یسراها , سالن هاموزه, زائر یامکان واحد ها یدر حال حاضر حت یماریب وعیش طیبا شرا

 گردد. لیآن تعط ریو نظا

        گردد. یجلسات قران و خطابه خوددار ،یسخنران یاز برگزار یماریرفع و شکست ب تا 

        باعث کاهش تراکم زوار گردد. کهیعالقمند بطور یبرا یمجاز ارتیو ز یابتین ارتیامکان ز یبرقرار 

 

 ، 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 
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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.

 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.رای شاغلین فراهم میکارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی ب -3
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 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

 ابالغی "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

 گیرد.رارق از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  و لمس نمودن بقاع متبرکه ممنوع می باشد. بوسیدن 

 الکل هیبا پا یها ندهیاستفاده از شو  ایو  مایع  و مکرر دست ها با آب و صابون حیشستن صح 

  خمیده  )درصورت نبودن دستمال از آرنج ن، سرفه کردهنگام عطسه یاستفاده از دستمال کاغذ

 استفاده گردد( 

 و  بیماسک استفاده شده را در جه ماسک استفاده شده بدون دستکش )از دست زدن ب یخوددار

 (دیاندازیگذاشته و در سطل زباله درب دار ب لونیماسک را در نا د،یخود قرار نده فیک

 استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط کارکنان شاغل الزامی است؛ 

 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندرکاران مواد غذایی الزامی است؛ 

  مراکز بهداشتی درمانی مراجعه گردد؛صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به در 

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

 ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود.کارکنان برای ثبت حضور و غیاب ، 

  یر آن استفاده شود.، از دستمال کاغذی و نظا()درصورت وجودهای آسانسوربرای تماس با دکمه 

 ها با چشم، بینی و دهان عدم تماس دست 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2

  (صورت وجود)در باشد.قبل از سرو باید دارای پوشش  رستوران /سلف سرویسدر مواد غذایی عرضه 

 باشد.ممنوع می  د غذایی روبازعرضه موا 

  مشروط به استفاده از ظروف یکبار مصرف  / رستوران فوق در سلف سرویس اماکنتوزیع و سرو غذا در

و همچنین استفاده از سفره یکبار مصرف روی میز ها  و تعویض آنها بعد از هر بار مصرف و با رعایت فاصله 

 حداقل یک متری افراد از هم بالمانع می باشد.
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 های یکبار مصرف انجام بندی ر و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته سرو نمک، فلفل، سماق، قند، شک

 گیرد.

 زمینی،  غذایی آماده به مصرف و خطرناک ازجمله انواع غذای آماده نظیر ساندویج، سیب از عرضه مواد

 جلوگیری شود.و نظایر آن توسط دستفروشان  پز  مرغ آب و تخم

 جلوگیری شود.شخصی در  صحن مطهر  غذایی از توزیع نذورات 

  صادره از سوی وزارت بهداشت الزامی می باشد. غذایی رعایت دستوالعمل هایدر خصوص عرضه مواد 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 .جلوگیری از تماس ابزار کار مخصوص خدام )پر، عصا و نظایر آن( با افراد دیگر 

 و زائرین از وسایل شخصی خود ، مهر، سجاده ، تسبیح، چادر و نظایر آن چمع آوری کلیه کتب مذهبی

 استفاده نمایند.

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد و فاصله مناسب در راهروها، کننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد

 های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه شود. ها، سرویسصحن

 ای باید از وسایلی که برهای بهداشتی ها، تِی، وسائل نظافت و گندزدایی سرویسسطل زباله، دستمال

 .شود، مجزا باشدهای دیگر استفاده میمکان

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

 "اضافی  "سَر"شود باید دارای چند که برای نظافت کف صحن ها و راهروها استفاده می "هاییتِی

 باشند.

 ان برسد. )تِی را به صورت مارپیچ حرکت مقابل به پای نظافت از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه

 دهید(

 : در کفشداری اماکن فوق نقاط بهداشتی زیر رعایت گردد 

 شود خودداری زائرین کفش برای ثابت و ای پارچه های کیسه دادن از. 

 .از کیسه های یکبار مصرف برای کفش زائرین استفاده گردد 

  انجام گیرد.به صور ت مستمرگندزدایی 

 از لوازم حفاظتی ماسک ، دستکش و روپوش استفاده گردد. خدام کفشداری 

 بهداشت ساختمان .4

  .استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و ورودی های صحن ها ضروری می باشد 

 های بهداشتی باید تهویه به شکل مناسب صورت پذیرد. در سرویس 
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 شوند.زدایی صورت مجزا گندهای بهداشتی )حمام و توالت( باید بهسرویس 

  گندزدایی تمامی سطوح در معرض تماس زائران از جمله کف، دیوار، درها ، دستگیره درها، میز و

های مبادی ورودی به حرم، کمد، ها؛ نرده ها،  فرش ها، پردهها، شیرآالت، روشویی و وضوخانهصندلی، آبخوری

مواد شوینده و دستمال تمیز و خشک  ها، کلید و پریزها، وسایل عمومی و نظایر آن با کمکقفسه ها، کف پوش

 انجام گردد سپس توسط مواد گندزدای مناسب گندزدایی گردد.

  .گندزدایی سطوح در معرض تماس زائران به صورت متناوب انجام شود 

  کابین آسانسور  باید مجهز به دستگاه تهویه بوده و فضای داخل کابین به صورت منظم، گندزدایی

 شود. )در صورت وجود(

 ها به صورت موقت حذف گردیده و در صورت امکان از آب بطری شده کنسردها و آب خوریبآ

 استفاده گردد.

 شود.خودداری با فرش کردن صحن ها تا برطرف شدن بحران از مفروش 

 محل،  در دستشوئی مایع با همراه ظرف حداقل یا کشی صابون مایع و نسبت به تعبیه سیستم لوله

 های بهداشتی اقدام گردد .ها و سرویستوالت دستمال کاغذی در

 ها، کمد، قفسه، ویترین، یخچال، کابینت، گوشی تلفن،  کف ها، دستگیره درها، شیرآالت، نرده پلهدر

 ها، کلید و پریزها، وسایل عمومی و نظایر آن به صورت متناوب گندزدایی شود.پوش

 بینی شود.فواصل اقامه هر وعده نماز پیش های برگزاری نماز جماعت گندزدایی سطوح دردر محل 

  بخش های نگهداری موقت و قسمت های اداری و عمومی نظیر کتابخانه و نماز خانه  و کفشداری به

 صورت مستمر گندزدایی شود.

 های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی ها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند

های آوری پسماند در کیسهآوری و دفع پسماند با رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعجمعخصوص در

 پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.

 

 نکات مهم

  یرد.انجام گرعایت نکات مهم ایمنی و پیشگیری از برق گرفتگی  و آتش سوزی در هنگام گندزدایی 

  اول با محلول های آمونیاک و مواد شوینده ترکیب نگردد.ژهرگز  آب 

   اول رقیق نشده با آب استفاده نگردد.ژهرگز برای عملیات گندزدایی از آب 
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 شده در همین راهنما گندزدایی نظر تمیز و سپس طبق پروتکل ارائهاست در ابتدا سطوح مورد الزم

 گردد:

 پشتی صندلی )قسمت پالستیکی یا  و های صندلیتهنشیمن صندلی، دسها، میز و صندلی

 فلزی(

 پنجره ها  ،دیوارها، کف، سقف 

 )سرویس های بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام 

 کمد، یخچال، کابینت، گوشی تلفن، ، کلید و ها دستگیره درها، شیرآالت، نرده  پلهها، در ،

 و نظایر آن وسایل عمومیپریزها، 

 ردیمورد توجه قرار گ قیو حر یخطر برق گرفتگ یالزم برا اطاتیاحت ییدر هنگام گند زدا. 

 باشد. یم یراهنما مربوطه الزام تیباشد رعا یمرکز بهداشت و درمان م یاماکن دارا نیا کهیصورت در 

 خود مشرف گردد. یگردد و زوار با چادر شخص یمانند چادر به زوار خانم خوددار یخدمات هیارا از 

 یماریاجسام متبرک در حال حاضر و تا رفع ب دنیگردد که از بوس یزوار محترم اطالع رسان به 

 ندینما یخوددار

 گردد. یقبور موجود در صحن با استفاده از دست خوددار یشستشو از 

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با  هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 فجار و آتش سوزی اجتناب شود.احتمال ان

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق از مسیرهای مجازی امکانآموزش در صورتی که

 بالمانع است. حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 
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 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

، پوستر و ... در ه مانند بنر)نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 بر روی سطوح آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  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 راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست نرنصب پوستر یا ب

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 

 مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج  هایآموزش توصیه 
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 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 فردی  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت نهنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 شماره............................ شاغل در )واحد کاری/ سازمان ...(اینجانب .................................. دارای کد ملی به 

 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-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 میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                         تاریخ                       نام و نام خانوادگی                
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شدهتوصیه( PPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 روپوش .1

 
  تا انتهای 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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 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید را از چهره خود دور نگه هادست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، 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.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(تکش 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 

   حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید       اگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف
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 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر مجدد قرار دهید. در برای بازیافتشده  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

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوووند و فقط با دسووتان دسووتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    نیز درآوردید. فقط قسووومت داخلی    طور همزمان دسوووتکش را آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 سطوح گندزداهای :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسوووب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسوووتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل 1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضووودعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70الکل  ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسوووترده اسوووت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

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.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

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 ندزدایی و نظافت، سووالنهنگام گ .4

ها باز گذاشووته شوووند و جهت تهویه بهتر اسووت 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

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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اتی باید شووسووتشووو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدم  

 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   10خانگی )با    های گندزداها و سوووفیدکننده      .2

طور گسوووترده در دسوووترس اسوووت و برای کم 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 ایر مواد شوویمیایی واکنش نشووان می راحتی با سووبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

شووتی دیدگی کارکنان مراقب بهداگندزدا کاهش دهد و باعث آسوویب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  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          سوووف - عث تجز با با آب سووورد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سووایر مواد شوووینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سووفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

مثال گازهای سووومی در هنگام عنوان شووویمیایی خطرناک شوووود. به 

کننده با مواد شوووینده اسوویدی مانند موادی که مخلوط 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

برای  کنندهشووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده از سوووفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سوووطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  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   رقیق کنندهسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شت زمان تجزیه می    - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سووازی قید شووود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسووب تاریخ رقیق

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول د. مواد بریزی ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها 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

 سترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور از د
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصوود  5 های سووفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سوودیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از  شود  تو سمت   1ا 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

بیشووتر از هیپوکلریت سوودیم، از دو برابر  درصوود 5/2های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   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

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف غلظتکننده شامل  های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  ی تِیشوووود )برادقیقه 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   نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 آب سرد نسبت گندزدا به 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 کنندواد ضدعفونیترسی به آب سالم از مدس

 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 سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سووورماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 در هوای سوورد و خشووک انتقال  هاویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصوورف میوه و خود را سوویسووتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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)مردانه و  آرایشگاه در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله

 زنانه(
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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  

صورت با        شکوک دست و  شیاء م ست پس از تماس با هر فرد یا ا شو گردد.       حائز اهمیت ا شست صابون  آب و 

 (2)مطابق پیوست 

 

  کاربرد دامنه

شگیری  به موارد راهنما این شگاه ها     عفونت  برای کنترل و پی ی مردانه و شاغلین آرای

 )کرونا ویروس( می پردازد. 19و مشتریان  جهت  مقابله با بیماری کووید زنانه 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصدددله گذاری اجتماعی اسدددت. از آنجا که         

ش    سیاری از  صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید  ب ستند و محل   19اغلین  ه

سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی        شده که می تواند  سوب  سب و کار یکی از اماکن تجمع مح های ک

حفظ سددالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار اسددت الزم اسددت مقررات ویاه ای از طریق فاصددله   

تماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه       گذاری اج

 اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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  شتریان  نحوه نوبت دهی به شگاه ها    به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در م  سالن انتظار آرای

 حضور داشته باشند بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد رعایت گردد.

 صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد. ه نوبت دهی ب 

  برای آرایشگر ضروری استروپوش استفاده از شیلد و عینک حفاظتی، ماسک و. 

 شود رعایت متر یک اقل اصله حدف مشتری و یا همراهان مشتری با کردن صحبت هنگام در. 

 هایی که مشددتریان در رفت و آمد  وسددایل غیر ضددروری در سددالن انتظار مشددتریان  و سددایر قسددمت

 هستند به حداقل برسد. 

         ،با رعایت بهداشتی و داشتن دستکش مناسب برای هر مشتری و       شستشوی سر و صورت مشتریان

 شود. یا رنگ کردن مو انجامو قبل و پس از آرایش شیلد صورت برای آرایشگر 

 .از پذیرش مشتریان با عالیم تب، سرفه، گلودرد و تنگی تنفسی خودداری شود  

 .استفاده از ماسک ساده پشت گوشی برای مشتریان الزامی است 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 :ردیانجام پذ ریز یهاتیاز ورود به محل کار، فعال شیپ ،یاجتماع یگذارالزم است براساس طرح فاصله

با  کیوجود تماس نزد ای 19-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفسصورت  موظف هستند در  نیشاغل همه

 (. 1شماره وستی)پ ندینما لیرا تکم یفرم خوداظهار بدو ورود به محل کار در ماریب

 انیو روزانه، تا پا یصورت تصادف را به نیشاغل، ریمد ایکارفرما  ندهی: نمانیروزانه عالئم شاغل یبررس

راساس چنانچه ب نیقرار دهد. همچن یابیمورد ارز یعالئم تنفس رینفس و سا یعالئم تنگ ثیاز ح ،یریگهمه

 یوجود داشت، فرد از ورود به محل کار خوددار یخانگ نهیبه قرنط ازین salamat.gov.irسامانه  یابیارز

 .دینما یریبه محل کارجلوگ ماریاز ورود ب ریکارفرما/ مد صورتنیا ری. در غدیرا مطلع نما ریو کارفرما/ مد

 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 
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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 -3      
 

 19-کوویدبازتوانی در شاغلین با سابقه  .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 ای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل بر

 گیرد.

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 یبهداشت و حفاظت فرد .1

 صله در           پ شده بالفا ستفاده  ستمال ا سرفه و عطسه و انداختن د شاندن دهان و بینی خود در هنگام  و

ستمال وجود    سطل زباله در  صورتیکه د سه        دار در  سرفه و عط سمت داخلی آرنج موقع  شت از ق ندا

 .ها و صورت با آب و صابون در هر دو مورد الزامی است شستشوی سریع دست. استفاده گردد

             ستفاده ضدعفونی ا شود یا از محلول ها یا ژل های  شسته  صابون  صحیح با آب و  دست ها به روش 

 ثانیه می باشد(   20)مدت زمان الزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل  گردد.

   . از دست دادن و روبوسی اجتناب گردد 
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  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحیح از ماسک استفاده شود. 

 ایسددرفه  در هنگام دسددتمال کیو دهان خود را با  ینیب مشددتریانکه همه  دیحاصددل کن ناناطمی 

 پوشانند. یعطسه م

 فراموش نمودن ماسک   درصورتمشتریان  به ساده ماسک دادن قرار اختیار در و توصیه  

 بلند استفاده کنند. نیآست دارای زیاز لباس تم دیبا رایشگران آ 

 نمایند از دستکش استفاده  دیبا رایشگران آ 

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

    ها ویا صدددورت آنالین یا با اسدددتفاده از ا  به "ها ترجیحادریافت وجه نقد ممنوع اسدددت و پرداخت

 .کارتخوان صرفا توسط مشتری صورت گیرد

 گردد.و آشامیدن و استعمال دخانیات خودداری  خوردن از 

 در موارد زیر ضروری است : رعایت بهداشت دست

  رایشی و پیرایشیآانجام امور قبل از 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه بابعد از و  گندزدایی ای پاک سازیاقدامات قبل از انجام هرگونه 

  صورت و پوست مراجعه کننده پس از تماس با 

  .اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود 

 ؛ شود شسته و تعویض ها لباس، منزل به مراجعه  از بعد 

     70ول های ضدعفونی بر پایه الکل  محلو یا  صابون  و دست با آب شستشوی    بهداشت دست شامل 

  درصد است

 کنند. یخوددارباید  و یا دستکش  آلوده یدهان خود با دست ها ای ینیاز لمس چشم ، ب 

 

 :غذاییبهداشت مواد .2

   و همچنین خوردن غذاهای آماده و فسدددت فود تا حد امکان         آرایشدددگاه  از خوردن غذا در محیط

 .اجتناب کرده و مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده گردد

  موقت طور به کن ها سرد آب و ها آبخوریعدم استفاده و حذف. 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 مکانات شستشوی دست با های ضد عفونی دست)یا ا محلول آرایشگاه مشخص   الزم است در قسمت

 به آن دسترسی داشته باشند.مراجعه کنندگان  قرار داده شود بطوری که شاغلین و  (آب و صابون

 دترجنت(  ندهیبا آب و مواد شدددوو تجهیزات مورد نیاز در ارایشدددگاه ها  کردن کامل سدددطوح  زیتم( 

 .انجام گردداصالح/آرایش بعد از هر   مناسب الکلی زدای مواد گنداستفاده از سپس 

  مشترک  تماس معرض در که سطوحی  سایر  و پله راه پریزها و و کلید، آرایشگاه   ورودی در دستگیره 

 ؛شود گندزدایی مرتب باشدمی

  عدم انجام هر گونه تزریق جهت امور آرایشی 

 عدم انجام خدمات میکرو پیگمنتشین به دلیل مدت زمان طوالنی با فاصله بسیار کم 

  عدم انجام خدمات اپیالسیون 

 خدمات مانیکور و پدیکور و کاشت ناخن و ماه  عدم انجام 

 بهداشتی فراهم گردد  های سرویس و ها توالت در کاغذی دستمال و مایع صابون. 

       شود. اگر سطوح و شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام  صورت نیاز به گندزدایی مطمئن  در 

 .واد و سطوح قابل گندزدایی نیستندماقالم از مواد آلی پاک نشوند )ترشحات، گرد و خاک و غبار ( 

        ستفاده یا رقیق سازی، زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر سازنده برای ا الزم است توصیه های 

 گرفته شود.

    نظافت و گندزدایی سرویس بهداشتی در پایان روز  انجام گردد  فردی که نظافت را انجام می دهد از

 .وسایل حفاظت فردی استفاده نماید

 هداشت ساختمانب .4

    دارای تهویه مناسب باشد بطوری که هوای تازه  همیشه جریان داشته     آرایشگاه ها  فضاهای عمومی

 باشد  )بعنوان مثال  استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا (.

  نحو صحیح دفع و بهداشت   کلیه وسایل حفاظتی استفاده شده به    ، انجام هر گونه امور آرایشی بعد از

 دست نیز رعایت گردد. 

  شگاه  در سایر قسمت   ها  سالن آرای ستفاده      و  سماندهای تولیدی ا سطل زباله در دار پدالی برای پ ها 

 شود

 سر بند، پیش بند زاتیتجه صرف  کباریا ی دیبا ی مانند حوله،  صورت    و بوده  م ص   یا ب صا مورد   یاخت

 عد از بوجود دارد، مشتریان   برای  بطور مشترک   زاتیتجه استفاده از   به ازیاگر ن. استفاده قرار گیرد 
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قیچی شددانه )به عنوان مثال  دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم مشددتری هر یاسددتفاده برا

 (.درصد 70الکل لاتیبا استفاده از موچین 

 جعبه ایمن  کلیه پسماندهای تیز و برنده در(Safety Box)   جمع آوری گردد  و این ظروف نزدیک

 به محلی که اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار می گیرند، قرار داده شوند 

  از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده  خودداری گردد 

   ، باید از  تجهیزات حفاظت فردی  مناسب استفاده کنند  و  شاغلیندر کلیه مراحل مدیریت پسماند

 آموزش های الزم  در مورد نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را دریافت کرده باشند 

         شهری سماندهای عادی  سماندهای تیز و برنده در داخل مخازن پ سه های حاوی پ از قرار دادن کی

 .جدا خودداری گردد

  قدام گرددنسبت به تخلیه سطل های پسماند وگند زدایی سطل ها اضروری است روزانه.  

 

 نکات مهم

  شیدن و ریختن محلول های سطوح و کلیدها، تجهیزات برق  از پا سازگار و با   یگندزدا روی  و مواد نا

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  ن در تماس قرار گرفته  یا آسددطوح را تمیز و گندزدایی کنید به ویاه روی سددطوحی که  مشددتری با

 اغلب اوقات با آنها تماس دارد  .

 

 آموزش بهداشت

 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  به خصوصنحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار  نصب پوستر یا بنر راهنمای

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

319



 
 معاونت بهداشت           

 در آرایشگاه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

8 

 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

  صب ستر  ن شی  پو شگیری  نحوه آموز سخگو     با درج تنفسی  بیماریهای انتقال از پی سامانه پا یی شماره 

 (190تلفن)ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکایات وزار
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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

 

  .را مرطوب کنیدها دست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 .را با همان دستمال ببندید شیر آب -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  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  ای و هوابرد د، تما ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 

 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 

 مناسب پوشش دهید.طور هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید از چهره خود دور نگه ها رادست -

 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  )

غشدداهای مخاطی با مواد   لوده کردن لباس، پوسددت یابدون 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 راحل زیر درآورید:ترتیب مرا به 

 دستکش (1
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    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.

  را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ(دستکش درآورده شده 

           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       حین اگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

 .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.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 
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 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

ست     (4 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  ه کنندعفونیها 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.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 گردد.دقیقه رعایت  60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش السدددتیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

زات )مثل اسددتتوسددکو  و  ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهی

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سددالن .4

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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شددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددت 

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدددیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است 

 شود.میاما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال 

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سدددفیدکننده      .2

طور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش ور تجزیه میکند و تحت تاثیر گرما و نتنف

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی عث آسددیبگندزدا کاهش دهد و با

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

مخلوط نموده های با تهویه مناسب  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سدددرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سدددف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا       -

 رقیق نمایید.درصد 5

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 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 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   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 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 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 برچسددب 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 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.

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصددد  5 سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم  هایعمده 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

ستیابی  به   سفیدکننده به آب را تنظیم کنید       برای د سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  عنوان 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 
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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

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 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(

استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   کردن مدفوع، نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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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(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را     را با  شانید و د ستمال کاغذی بپو د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

  که در تماس مکرر با آن هستید  سطوحی 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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