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 مقدمه 

های اساسی آموزشی مندرج در آن باز می مانند رفته رفته عواطف فرصتو کودکان وقتی از مدرسه 

و  رشدهایی که برای سبایر فرصبت   وهای بازی کردن فرصبت  ،ارتباط با همسبانن  ،نسببت به آموزش  را خود

کودکان  ،کنندکودکانی که در مناطق فقیرنشببین زندگی می .ها نزم اسببت را از دسببت خواهند دادآن تکامل

ته بیشتر در معرض خطر قرار داش بسیار ،برندمعلول و سایر کودکانی که در شرایط نامناسب زندگی به سر می

تنها  ، عمدتاًثباتهای بیدر خانواده .دادهای رشد و تکامل را از دست خواهند فرصت و بیش از سبایرین، این 

پناه کودک مدرسبه اسبت در حقیقت مدرسبه فرصتی استینایی برای رشد و ارتقای سالمت جسمی و روانی    

 .ها را از دست خواهند دادهمه این فرصت ،ها با ماندن در خانهکودکان است و آن

هرگونه اشتباهی در رابطه با . داخته استآموزان را به خطر انآموزش دانش ،و پاسخ به آن ۹۱کووید 

گیری در مورد بسبتن و بازگشبایی مدارس ممکن اسببت سالمت   تصبمیم  ،آموزان در مدرسبه مراقبت از دانش

  .را در معرض تهدید قرار دهد ، والدین و مربیانشانایجسمی روانی و اجتماعی 

به خصببوک که حاشببیه  آموزان موضببوعی نیسببت که به سببادگی بتوان از آن گذشببتآموزش دانش

 .دنترین دانش آموزان برای آموزش خود در دوران کرونا و پسا کرونا باید مورد حمایت جدی قرار گیرنشین

مدارس توانسته باشد خطر انتقال ماندن و یا بستهشدن بستهکه که نشان دهد کافی برای آن شبواهد 

شدن مدارس بر روی وی دیگر آثار سوء بستهآموزان را کاهش دهد در دسبت نیست ولی از س عفونت به دانش

آموزان عواقب بسیار از هم گسیخته شدن آموزش دانش .آموزان اثبات شده استرفاه و آموزش دانش ،سالمت

حتی پیامدهای و  دهدنابرابری را گسبببترش می ،مدتی بر روی اقتصببباد و عوامل اجتماعی دارد جدی و دراز

کاهش خواهد نیز گذارد و همبستگی عمومی و ملی را های دیگر سبالمت بر جای می ناگواری بر روی عرصبه 

 .داد

موضوع بازگشایی مدارس در چنین شرایطی یکی از دشوارترین تصمیماتی است که باید گرفته شود  

ردیجدرقکسیتالکنارکری الیدستترالعمل مراقعت ورکرتررقبر  "تحت عنوان ر چوبیببه این منظور چها 

گیرندگان جهت بازگشایی گیری و اقدام تصمیمتصمیم ،اسبت که برای آگاهی آماده شبده  "دلرادعلسر9102

در و نهایتاً ای منطقه ،شهرستانی ،اسبتانی  ،های نزم برای این امر در سبط  ملی مدارس و حمایت از آمادگی

 باشد.می سط  مدارس

باید باز باشد ولی اصل مهمتر این است که باید ایمن باشد و سالمتی  به عنوان یک اصل کلی مدرسه

 مورد حراست قرار گیرد.معلمان و کارکنان در حد اعال در هنگام بازگشایی مدارس  ،آموزاندانش

اگر چه در دارد.  آن کنترل در مهمی نقش بیماری کرونا ایجادکننده عامل انتقال هایراه شبناسایی  

به  تنفسی هایکلی، ویروس اصل یک به عنوان است؛نکات زیادی تا به حال عنوان شبده  انتقال هایراهمورد 

 شوند. می منتقل آلوده اشیاء لمس یا و عطسه یا سرفه طریق از یا قطرات طریق ریز از عمده طور
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 تخلیه عطسببه، سببرفه، طریق از انسببان به انسببان از کرونا ویروس انتقال اطالعات، آخرین طبق

 عطسه منتقل یا سرفه طریق از متری 2 تا 1 فاصله در تواندمی ویروس باشد. اینمی و دهان بینی ترشحات

 ها،درب دستگیره تجهیزات، مانند ویروس به آلوده سطوح و محیط با هادسبت  تماس انتقال، دیگر شبود. راه 

 و عمومی به طور که اسببت وسببایلی کلیه و برق کلیدهای و پریز ها،پله ها،نرده ، صببندلی، شببیرآنت و میز

 .شودمی استفاده مشترک

ه بافراد  ریاز سببا یکیزیاسببت که فاصببله ف یمعن نیبه ا یداشببتن فاصببله مناسببب در روابط اجتماع

 اریارزشببمند و بسبب گاهیجا هاگیریهمهنوع برخورد در  نی. اردیصببورت نگ یماریباشببد که انتقال ب ایاندازه

. استمتر  کیحداقل ( 91-دیکوو) ی کروناماریاز ابتال به ب یریجلوگ یامن برا یکیزیدارد. فاصبله ف  یخاصب 

 ادامه دیبوده و با یضرور ،در جامعه در چرخش باشد یماریکه ب یفاصبله تا زمان  نیا تیاسبت که رعا  یهیبد

 تیرعا نفر و عدم کیابتال  ی، حتدیجد یکرونا روسیو یانتقال بان تیبا توجه به قابل ببه بیبان دیگر  . اببد یب 

 حتیشود.  تیدر افراد آن جمع روسیو قالباعث انت یانفجار طوربه تواندمی، تیجمع کیفاصبله مناسب در  

مورد به ازای هر صدهزار نفر جمعیت  ۹1در شبرایطی که میزان انتقال بیماری درحد متوسبط است)کمتر از   

د در محاسبببات پیشببگیری مورد توجه ویوه بوده و در روز(. در این حالت فرایند انتقال ویروس در مدارس بای

 فاصله گذاری اجتماعی به طور جدی رعایت شود.

 دیشببود، حداقل با91-دیکوو یماریفرد به بی که ممکن اسببت منجر به ابتال یبعد از تماس احتمال

 از سوی دیگر .استشده دارعالمتفرد مبتال و  ایداشت که آ نانیروز( بگذرد تا بتوان اطم94دوره کمون ) کی

این گروه در میان  ندارند.  یعالمت یول شبببوندمیمبتال  ویروسدوره کمون به  یهسبببتنبد کبه با ط   یافراد

افراد  کهنایبا توجه به کودکان و بویوه کودکان سنین دبستان به مراتب بیش از سایر گروههای سنی هستند. 

رد ف عنوانبه عموماًعالمت چون یگروه ب نیا ،ندمنتقل کن نیریبه سبببا را یماریب توانندمی زیبدون عالمت ن

در  روسیو یوقت نیباشند. بنابرا ترخطرناک نیریسبا  یبرا توانندمیبالقوه  ، به صبورت شبوند یسبالم فرض م 

هر فرد  یبرا یماریکمون ب هایدورهنشود،  تیمناسبب رعا  یدر حال چرخش باشبد و فاصبله اجتماع   امعهج

 خواهد کرد. جادیا یدمیاپ یرا برا تریطوننی انیهمواره پا

به  توانمی یگفت چه زمان تواننمیاسببت که  ایگونهبه  یماریگسببترش ب تیوضببع در حال حاضببر

 نوانعبه هامدتتا  ی،اجتماع گذاریفاصببلهبا  یزندگ گونهاینبتوان گفت که  دیشببا و برگشببت یعاد یزندگ

 در نظر گرفته شود.  دیبا یمعمول یروش زندگ

در  % 15ها تا بیش از گیریدر بعضببی همه یاجتماع گذاریمطالعات دقیق نشببان داده که فاصببله 

است. اما شرط اساسی آن است که از ابتدای امر به درستی برای کاهش موارد و گسترش بیماری نقش داشته

ظار این اسببت که این باشببد. در ابتدا انتریزی و همه جوانب علمی و اجرایی آن در نظر گرفته شببدهآن برنامه

گیری اجتماعی اقدامی مدت طوننی باشد که برای اثربخشی استراتوی فاصلهموضبوع برای همه روشبن شبده   

  است که در طول زمان به اجرا در خواهد آمد.

 گیریفاصبببله، 91-دیکوو یماریانتقال ب تی، گسبببترش و قابلتیو با توجه به ماه یفعل طیشبببرا در

 ریکاهش تبعات نامطلوب آن نظ یبرا یول باشبببدمی گیریهمه نیکنترل ا یراهکارها ترینمهماز  یاجتماع
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 در. باشد اشتهوجود د یقاطع و جامع تیریمد دی، بایو خدمات یو توقف مشباغل تجار  یکاری، بدرآمدکاهش 

و شده  کنترل یماریبمتخصصین، که از نظر  دیشیاند یاجتماع گذاریفاصبله  انیبه پا توانمی یزمان قتیحق

 باشد.شده دایواکسن مؤثر پ ای یدرمان قطعیا 

مدرسه و در هر حقیقت بازگشت به فعالیت های  اجتماعی مرتبط با قانون، بازگشت به  کی عنوانبه

 و ایشان یمتصور است که احتمال ابتال یزمان )اعم از کارکنان، دانش آموزان و معلمین(هر فرد یبرامدرسبه  

های نزم احتمال انتقال حداقل ممکن رسببیده باشببد به طوری که در صببورت احتیاط  به گرانیانتقال به د ای

 بیماری به ایشان و یا دیگران وجود نداشته باشد.

 

  کاربرد دامنه

آموزی مراکز جمعی دانش  در )کرونا ویروس( 91-کوویداین راهنمبا جهبت پیشبببگیری و کنترل   

سایر  ضمناً )کاربرد دارد. آموزیهای دانشروزی، خوابگاه مرکزی و سایر خوابگاهخوابگاه مدارس شبانهشامل: 

ای به قوت خود های مرتبط با بهداشببت محیط و بهداشببت حرفهها، مقررات، دسببتورالعملنامه قوانین، آیین

 (است.باقی

رکتی ، ح معلولین جسمی و شامل نابینایان،موزان استینایی آفعالیت خوابگاه دانشنزم به ذکر است 

 طیف اوتیسم ممنوع می باشد. ناتوان ذهنی و معلولین کم توان و

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

یکی از اماکن تجمع  ها  خوابگاههستند و  91در معرض بیماری کووید  دانش آموزان وبسبیاری از شباغلین   

 :که می تواند سبب انتقال بیماری گردد ، در این راستا نزم است موارد زیر رعایت شودمی شود  محسوب 

 

  گذراندن در اولین روز شبروع سال تحصیلی ویا بعد از  دانش آموزان موظفند قبل از ورود به خوابگاه

را تکمیل وبه سرپرست یا مدیریت خوابگاه  1/1ست پیوفرم خوداظهاری  ،تعطیالت بیش از یک هفته

 تحویل دهند

   متری  دومبلمان، صبندلی ، تختخواب دانش آموز و نظایر آن در فواصل نزم و ایمن حداقل با فاصله

  ، قرار گیرد .از یکدیگر

 گردد.استفاده  فقط از تختخواب یک طبقه خوابگاه های دانش آموزی در 
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   یکی از بهترین روش های فنی و مهندسببی جهت حذف و یا کاهش مواجهات مسببتقیم کارکنان به

و امیالهم اسبتفاده از موانع فیزیکی شببیشببه ای یا پالستیکی برای   اتاق سبرپرسبتی یا مدیریت  ویوه 

 کاهش مواجهات می باشد.

 اتاق  راهروها، ،سالن ورزشی مانند سایت کامپیوتر،کتابخانه،در محل های پر ازدحام و شلوغ  تجمعاز

که ممکن است مواجهه با خوابگاهی عمومی سایر فضاهای  و ، سلف سرویس آمفی تئاتر سبرپرسبت،  

 ویروس کرونا وجود داشته باشد اجتناب گردد.

   رعایت و کارکنان  انبین دانش آموزمتر همراه با اسببتفاده از ماسببک  1حداقل رعایت فاصببله ایمن

 گردد.

  درصورت امکان سرویس های ایاب و ذهاب حذف شود واز خودروهای شخصی  استفاده شود  در غیر

در صبببورت فعال بودن سبببرویس ایاب و ذهاب کارکنان ودانش آموزان، حداکیر سبببه این صبببورت 

احتسباب راننده باشد ودر مورد ون ، مینی بوس واتوبوس از پنجاه درصد  نفردرخودرو سبواری بدون  

 ظرفیت با چیدمان سرنشین به صورت ضربدری برای جابجایی کارکنان  ودانش آموزان استفاده شود. 

  وسایل استفاده از  مالقات  وبازدید بسبتگان حتی المقدور انجام نگردد درصبورت ضبرورت انجام   دید

 ماسک الزامی است. حفاظت فردی از جمله

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  11-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتنزم است براساس طرح فاصله

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود  خوابگاه دانش آموزی به محل کار/موظف هستند در بدو ورود  همه -1

 (.9/9و9)پیوست شماره نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  91-عالئم تنفسی مرتبط با کووید

 
  

 بررسی مستمرعالئم شاغلین ودانش آموزان:  -2

 رجباشندراباددارای عالمت می که  ی رادانش آموزان شاغلین وباید مراقبین سالمت وسرپرستان خوابگاه 

و در صورت وجود هشدار  ثبت کرده salamat.gov.irعالئم فرد در سبامانه وزارت بهداشت به آدرس  

از ادامه فعالیت شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید مراجعه نموده ومراکز خدمات جامع سالمت، به 
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راکز خدمات جامع سالمت و در صبورت عدم دسترسی به سامانه فوق فرد عالمت دار جهت ارزیابی به م .

 ارجاع داده شود. 

در صبورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شاغلین وجود داشت ارائه گواهی پزشک معال  به مدیر  

 الزامی است. این افراد باید فرایند های مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 91-بیماری کووید به ابتال درمعرض که افرادی عنوانزیر ببا گواهی پزشبببک معتمد، به  گروهه سببب

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -عمفرگقکهر

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 30 BMI> 

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگقکهر

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/92 از دو هفتهشیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 راعضاء وندیپ 

ررسایقر-جگقکهر

 مادران باردار 

 موارد زیر برای این گروه از افراد در نظر گرفته شود:

صورت دورکاری صورت گیری، به تا پایان همه های کارکنان اداری این افراد صورت امکان، فعالیتدر -1

 پذیرد.

ای فراهم گردد که حداقل گونه درصبورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط کار برای این افراد به  -2

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میکم جمعیتبا تر و با شرایط تهویه مناسب

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:
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 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بههای شغلی این افراد تا پایان همهصورت امکان، فعالیتدر -3

ای فراهم گردد که حداقل گونهدرصببورت عدم امکان دورکاری، شببرایط محیط کار برای این افراد به -4

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 11-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

زم است پس از طی دوران درمان با ن 91-با احتمال ابتال به بیماری کوویدودانش آموزان  تمامی شاغلین 

راهنمای بازگشت به کار "براساس آخرین نسخه  ورود به خوابگاه دانش آموزی وو نقاهت، جهت بازگشت به کار

 .ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند  "91-شاغلین با احتمال ابتال به کووید

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 ؛شودبا یکدیگر پرهیز  رو بوسی و از دست دادن 

   ( و یا اسببتفاده از مواد 2پیوسببت  ها با آب و صببابون )طبق دسببتورالعمل شببسببتن مرتب دسببت

 کننده بر پایه الکل؛ضدعفونی

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

   ر د برای ثبت حضبور و غیاب، ترجیحا از سبیستم تشخیص چهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛

 ود.اقدام شاستفاده از وسایل ضدعفونی دست  صورت فراهم نبودن شرایط ذکر شده نسبت به تهیه و

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

   که دستمال وجود نداشت از عطسبه یا سبرفه کردن )در صورتی   اسبتفاده از دسبتمال کاغذی هنگام

 قسمت داخلی آرن  موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

    عدم اسبتفاده از دسبتمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از

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

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

  شببسببتن و ضببدعفونی مرتب دسببت به ویوه قبل از دسببت زدن به بینی، دهان و چشببم، قبل از غذا

 ورود به منزل خوردن، بعد از دستشویی و بعداز پایان کار و بعد از

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی و رعایت فاصله ایمن ضرورت دارد؛در نمازخانه 
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 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2

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

     های یکبار مصرف یکنفره انجام بندی آشامیدنی در بستهسبرو نمک، فلفل، سبماق، قند، شبکر و آب

 گردد.

 .ظرف غذا  ،نبود ظروف یکبار مصرفدر صورت  سرو غذا در ظروف یکبار مصرف مناسب صورت پذیرد

 د.باید دارای پوشش بهداشتی مانند روکش سلفون باشقبل از سرو 

  در بسته قبل از سرو  ساند وسایر مخلفات ،میان وعده ،وعده های اصلی ،مواد غذایی سبلف سرویسی

 بندی مناسب یک نفره توزیع گردد.

  از مرکز بهداشت در صورت طبخ غذا در آشپزخانه مرکزی واحد مذکور باید دارای صالحیت بهداشتی

 .استان/ شهرستان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باشند

  حیت بهداشتی از معاونت بهداشتی/ مرکز خوابگاه ها باید دارای صال هغذا بوتوزیع ماشین های حمل

 بهداشت استان/ شهرستان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باشند.

  توزیع گردد. دانش آموزانمواد غذایی پخته شده با درجه حرارت مناسب بین شاغلین، تمامی 

  طبق پروتکل بهداشتی گندزدایی شود.میوه، سبزی و صیفی قبل از استفاده 

 

 تجهیزاتبهداشت ابزار و  .3

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

 ظروف طبخ و آمادهتمامیدهی های سببرو غذا موظفند پس از هر سببرویس  ها و محلدر آشببپزخانه 

 غذایی را شستشو گندزدایی نمایند.سازی مواد

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

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

  متر همراه با استفاده از ماسک بین دانش آموزان و کارکنان  در تمامی  1رعایت فاصله ایمن حداقل

 گردد.فضاهای عمومی از جمله: نماز خانه، کتابخانه و...رعایت 

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

 پس از هر بار استفاده گندزدایی شود. رختکن وحمام 

 ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب.  
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 نظیر میزهای خدمت، مبلمان، تخت ،میز و صندلی های سلف   مشترک تماس دارای سبطوح  نظافت

اجتماعات، مبلمان  سالن راهروها، ها، بهداشتی، اتاق های سرویس ها، دسبتگیره  ها،پلهسبرویس، راه 

  مستمر صورت به شهری در محوطه 

 در صورت درخواست دانش آموز نیز انجام شده و  هفته ای دو باری، روبالشبتی  تتعویض مالفه، روتخ

ی هم اتوکش ) سپس شستشو وگندزدایی گردند.بین زمان های تعویض بایسبتی تعویض انجام شبود   

 (.می تواند به عنوان یک روش گندزدایی مطرح باشد

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

 . گیرد انجام گندزدایی و

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

 نمایند. استفاده وایتکس برابرخوردگی در و مقاوم مناسب کار لباس

 کیسه در نظافت مصرف بار یک وسایل همچنین و شده اسبتفاده  های کاغذی دسبتمال  آوری جمع 

 توسببط کاری نوبت هر آخر در آنها دفع و پدالی درب دار های سببطل و پالسببتیکی محکم های

  نظافت مسئول

  کارکنان ودانش آموزان  برای بهداشتی استفاده مورد لوازم تمامی بودن مجزا 

  زیر  موجود موارد حداقل مشتمل بر اولیه های کمک همواره در محل های اقامتی جعبه است نزم 

 باشد:

 محل و پوست کننده عفونی ضد شیشه ماده یک شوی، چشبم  ماده مصبرف،  یکبار دسبتکش  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 بهداشتیو سرویس در فضاهای عمومی موجودتهویه مناسب 

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

و  ها، کلیدها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارتها، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاهپله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  پریزها، وسایل عمومی
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   با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در برپایه الکل ها کننده دستفونیعنصبب ظروف حاوی مواد ضبد

 هر طبقه و راهروها

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

  های دردار پدالی و کلیه پرسببنل مسببئول در خصوک ها به شبیوه بهداشبتی در سبطل   دفع پسبماند

های پسببماند رعایت تمامی مالحظات بهداشببتی )جمع آوری پسببماند در کیسببه  آوری و دفع جمع

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

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

     حداقل سه ر مرتب گندزدایی شود.هوای آسبانسبور باید تهویه مناسبب داشبته باشد و آسانسور بطو(

 نوبت در روز(

   تعیین مسئول آبرسانی برای اتاق  هاکنسبرد ها و آب خوریحذف آب تمهیدات نزم برای اسبتفاده(

 .کارکنان ودانش آموزان(

 میلی گرم در  8/0و حداکیر  5/0ایش روزانه غلظت کلر باقیمانده )میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده پ

 ل سیستم توزیع حفظ گردد(.)پایش نظارتی است.(یتر در کل

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

 )پایش نظارتی است.( یا اشرشیاکلی.

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

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

 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  24محلول پس از گذشت های گندزدای کلره باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول

 کاهش می یابد(.

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

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

 فراهم شود.

 امکان آلودگی وجود دارد استفاده نمایید.  هایی کهکاناز تِی مخصوک فقط برای گندزدایی م 

  های بهداشتی باید مجزا باشدها و وسائل نظافت و گندزدایی سرویسسطل، دستمال. 
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  ماسک آسیب نبیند و در صورت صدمه آنرا  در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 تعویض نمایید. 

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

 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 داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

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

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

 و ماشین آنت خشک گردند.

 نش دا در خوابگاه ضدعفونی کننده دست ها مواد شوینده، گندزدا و با ظرفیت دو هفته برای محل دپو

 ) از نگهداری مواد مذکور در کنار هم جدا خودداری گردد.(آموزی در نظر گرفته شود.

 

 نکات مهم

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

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

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

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

 کرونا برآورد کنند؛ خطر  با ویروس /دانش آموزانکارکنانباید وضعیت مواجهه  سرپرست خوابگاه

مواجهه را ارزیابی کنند؛ روشهای کنترلی را انتخاب و اجرا کنند و اطمینان حاصل کنند که افراد از 

کنترل ها برای جلوگیری از مواجهه استفاده می کنند. اقدامات کنترلی ممکن است شامل تلفیقی از 

 اظت فردی باشد.کنترلهای مهندسی و مدیریتی روشهای کار ایمن و وسایل حف

 .در هنگام گندزدایی بایستی احتیاطات نزم را در خصوک برق گرفتگی و حریق توجه داشته باشند 

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  در محل خوابگاه ممنوع است.نگهداری حیوانات، دام وطیور 

  برای افراد مبتال ومشکوک به ویروس کرونا در محل خوابگاه الزامی است مجزادر نظر گرفتن اتاق 
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 آموزش بهداشت

رهایرآاازشیراراسبلکش

      ،آموزش به صبورت مجازی ) ازجمله شببکه های مجازی مانند شببکه شباد، وب سایت های مورد تایید

 انجام پذیرد.(   ... و LTMSسامانه ضمن خدمت کارکنان 

   در صببورتی که آموزش از مسببیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصببله

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

 الاستفاده از ظرفیت تشکل های دانش آموزی سفیران سالمت وگروههای همس 

  هایراالدرنیازر قعیرآاازشرااضاعاتراخرلف:لسانه

 نصب استند و بنرهای اطالع رسانی

 نصب پوسترهای آموزشی 

 انجام شود. های همراههای آموزشی به گوشیدرصورت امکان، ارسال پیامک 

 انجام پذیرد. های مجازی مربوطههای آموزشی در گروهدرصورت امکان، ارسال پیام 

  ،انجام گردد.  گرافی در فضای مجازیانتشار تیزر، اینفوگرافی یا موشندرصورت امکان 

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

 شود.

 ( آشنایی با بیماری کرونا ویروس )هایرهدفااضاعاتراالدرآاازشر قعیرگقکه

 سآشنایی با عالیم ابتال به این ویرو 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 
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 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

رهایرآاازشین انهرفلامیو

 در  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در نزم یداتتمه کارگیریبه برای آموزشی استند یا بنرهای

 نصب شود. محل کار 

 نصب گردد.  پوسترهای هشداردهنده درخصوک چگونگی انتقال بیماری کرونا 

 های بهداشتی و ها در محل کار خصوصا سرویسپوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست

 نصب شود.  محل سرو غذا

  آموزش داده شود . کننده دست به شاغلینضدعفونینحوه استفاده از محلول 

 نصب شود.پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه درصورت وجود عالئم ،  

 آموزش داده های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرن  توصیه،

 شود .

 اموزش داده شود . کنندگان ه کارکنان و مراجعهاقدامات نزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری ب ، 

 نصب شود .  تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای ، 

  نصب گردد.پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 نصب گردد.  پوستر نحوه صحی  پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

 نصب گردد.و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان گریبنر غربال ، 

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

 انجام شود. های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام ، 

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

  ، نصب شود.جهت اعالم موارد غیربهداشتی به سامانه مذکور

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

 

.................................. دارای کد ملی به شببماره............................ شبباغل در )واحد کاری/ سببازمان ...(  اینجانب 

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

 

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

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

 درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه  □

)کرونا ویروس( در دو هفته  91-متر( با فرد مبتال به کووید 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 91-کوویدقطعی  محتمل/ خانواده بیمار مشکوک/فردی از افراد  مراقبت مستقیم -

ر فضای بسته د 91-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شبغلی گونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  95تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 91-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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 ورود به خوابگاه دانش آموزان جهت : فرم خوداظهاری1/1پیوست 

 

 

....... ساکن اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره.......................... دانش آموز مقطع ...................

 نمایم:درخوابگاه ...................... اظهار می

باشم . پاسخ فوق را با هوشیاری وصداقت ثبت نموده  نمی□ می باشبم       □ 91-مبتال به بیماری کووید

 وهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست وخالف واقع به عهده اینجانب می باشد. 

 

 نام و نام خانوادگی                                 تاریخ                                                       امضا

 

 

 

 هادست شویشست تروش درس: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه ۰1مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -9

  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 -2

  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 -1

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -90
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ار ای و هوابرد بسیهای استاندارد، تماسی، قطرهشبده بسته به سط  پیشگیری در عفونت اسبتفاده  PPEنوع 

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 .اتصانت ایمنی یا نوارهای انستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.صورت و زیر چانه را به 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 در تماس باشیدبا سطوح لمس شده کمی  -

 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، پوسبببت   های مختلفی برای درآوردن ایمن وسبببایل حفاظت فردیروش 

غشبباهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شببدن از محل کار/ پایان شببیفت کاری،    یا

دار دور انداخته شود. درصورت نیاز، از ماسک و دستکش تمام وسایل حفاظت فردی درآورده و در سطل درب

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

 دستکش (1

 
    اند، بالفاصله دستان خود را بشویید یا از یک اگر دسبتان شبما هنگام درآوردن دسبتکش آلوده شده

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

    با اسبتفاده از یک دسبت دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست

 خارج کنید.

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

    انگشبتان دسبت 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 

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

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

   شده برای بازیافت مجدد قرار دهید. درغیر اگر وسبیله قابل اسبتفاده مجدد است، در مخزن مشخص

 ظرف زباله رها کنید. این صورت، در یک

 روپوش (3

 
 هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شبببده اسبببت، فورا دسبببتان خود را بشبببویید و از  اگر دسبببت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

   ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس بندهای روپوش را باز کنید و مراقب باشبید که آسبتین

 نداشته باشد.

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

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

 صورت فشرده شده و تاشده داخل ظرف زباله قرار دهید.به 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

      های خود را بالفاصله بشویید و از یک شبد، دست اگر درحین برداشبتن ماسبک، دسبتان شبما آلوده

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

 نگام درآوردن روپوش یا دسبببتکش آلوده شبببد، بالفاصبببله دسبببتان خود را با اگر دسبببتان شبببما ه

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شببوند و فقط با دسببتان دسببتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 بسته فشرده کنید. صورت یکهنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و به 

  طور همزمان دسبببتکش را نیز درآوردید. فقط قسبببمت داخلی آورید، بههمبانطور که لباس را درمی

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

 کنندهعفونیاز یک ضد ها را بشویید یابالفاصبله بعد  از درآوردن همه وسبایل حفاظت فردی، دست   (6

 .درصد استفاده کنید 00الکلی 
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 : گندزداهای سطوح4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسبببب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسبببتفاده  نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 20تا  90زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز9 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوک موادگندزدا 

دارای و ضبببدعفونی بر پایه الکل 

 مجوز

درصد  00ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

کلی از الکببل طورکش بببا طیف گسبببترده اسبببت و بببه یبک میکروب 

ایزوپروپیبل بهتر اسبببت. الکل اغلب برای گندزدایی سبببطوح کوچک  

هبای دارویی مولتیپل دوز،  عنوان میبال درپوش نسبببتیکی ویبال  )ببه 

خارجی تجهیزات )میل اسببتتوسببکو  و   ترمومترها(و گاهی سببطوح

 شود.ونتیالتورها( 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 میاسبببتفباده مکرر و طوننی از الکل به  .3

های خوردگی نستیک و پالستیکشدن و ترکسختتغییر رنگ، تورم، 

 خاک شود.

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

ها باز گذاشببته شببوند و جهت تهویه بهتر اسببت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

منظور جلوگیری از خطر در هنگبام گنبدزدایی مالحظبات نزم به    .5

 گرفته شود.نظر گرفتگی دربرق

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

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .0

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

ها و استفاده از ماسک امکانات نزم برای شبسبتشوی مرتب دست   .8

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

شببسببتشببو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

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

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

 شود.رفعال میاما به راحتی توسط مواد آلی،  غی

دقیقه زمان  60تا  10های خانگی )با گنبدزداها و سبببفیدکننده  .2

طور گسبببترده در دسبببترس اسبببت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشبباهای مخاطی، پوسببت و مجاری  با این حال سببفیدکننده .3

وند و شما و نور تجزیه میکند و تحت تاثیر گرتنفسبی را تحریک می 

دهند. بنابر این راحتی با سببایر مواد شببیمیایی واکنش نشببان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسبببتفاده نادرسبببت از سبببفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشببتی دهد و باعث آسببیبگندزدا کاهش 

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضببد آب و دسببتکش و عینک برای  اسببتفاده از ماسببک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

ه مناسب مخلوط نموده های با تهویهای سفیدکننده در محلمحلول -

 و استفاده گردد.

سبببفیبدکننبده ببا آب سبببرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه     -

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سببایر مواد شببوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سببفیداز به -

 هایواکنش تواند باعثداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان میال گازهای سبببمی در هنگام شبببیمیایی خطرناک شبببود. به

کننده با مواد شببوینده اسببیدی مانند موادی که مخلوط کردن سببفید

گردد و این گاز شبببود، تولید میکردن توالت اسبببتفاده میبرای تمیز

صبببورت لزوم ابتدا از مواد توانبد بباعبث مرا یا جراحت گردد. در   می

کننده برای ده نمایید و قبل از اسبببتفاده از سبببفیدشبببوینده اسبببتفا

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

گردند و به سبببطوح ها موجب خوردگی در فلزات میسبببفیبدکننبده  

 زنند.شده صدمه میرنگ
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کننده به چشم وارد از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید -

ته و با یک پزشک دقیقه با آب شببسبب95گردد بالفاصبله باید به مدت  

 مشورت گردد.

رد گینشبده وقتی در معرض نور خورشید قرار می کننده رقیقسبفید  -

ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگاز سبمی آزاد می 

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

برای اطمینان از شود هیپوکلریت سبدیم با گذشبت 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 روزانهکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سبفید  -

سببازی قید شببود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسببب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح ها میکنندهشدن سفیدفعالآلی موجب غیر

شبببده و قببل از گندزدایی با ماده  آغشبببتبه ببه مواد آلی ببایبد تمیز    

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

صورت امکان و درشده را باید دور از نور خورشید کننده رقیقسبفید  -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (ppmدرصببد معادل  5های سببفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سببدیم  عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000
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قسمت  9شود استفاده از درصبد توصیه می  5از هیپوکلریت سبدیم   90900محلول شبده:  محلول توصبیه 

  برای گندزدایی سطوح( 90900کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 11سفیدکننده به 

عنوان به .برای دسبتیابی  به غلظت مناسبب هیپوکلریت سبدیم، نسببت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید    

هیپوکلریت سببدیم، از دو برابر بیشببتر از   درصببد 5/2ی حاوی هاسببازی سببفیدکننده میال، برای آماده

 قسمت آب( 18قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصببد هیپوکلریت سببدیم یک محلول  5برای سببفیدکننده حاوی سببازی: کلر قابل دسببترس بعد از رقیق

   خواهد بودپی پی ام  500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 90900

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا کننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها، شبببود )برای تِیدقیقه توصبببیه می 30زمان تماس کردن اقالم: ورگنبدزدایی از طریق غوطبه

 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 

رنس ورگردزدعر هرآبرسقدرگردزدعییردلردسرقسرغلظوراالدرنیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 پی ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 11واحد گندزدا  9
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود آشامیدن دستقبل از خوردن و

ثانیه با آب  20را تا بانی مچ به مدت حداقل 

و صبببابون مایع بشبببویید و درصبببورت عدم  

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  تمباس ببا افرادی که مریض هسبببتند   از

دادن با از روبوسببی و دسببت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  9)فاصله  افراد دیگر بپرهیزید

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسبببک افراد بیمار و مشبببک

 استفاده نمایند؛

 
 

 دهان  وزدن ببه چشبببم، بینی  از دسبببت

 ؛کنیدخودداری

 

   هنگام عطسبه و سرفه، دهان و بینی خود

را با دسبتمال کاغذی بپوشانید و دستمال را  

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

  اگر عالئم سبببرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سبرد و خشبک 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 مصببرف میوه و خود را سبیسبتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


