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 مقدمه

شحات در SARS-CoV-2 ویروس سی تر ستگاه) تنف سی د سایی مدفوع و( تحتانی و فوقانی تنف ست شده شنا سیر .ا  م

 ویروس RNA اگرچه .استتنفسی  مخاط در رسوب یا تنفسی بزرگ قطرات استنشاق طریق ازاین ویروس  انتقال اصلی

 وجود خون با تماس طریق از SARS-CoV-2 انتقال بر مبنی مدرکی هیچ اما اسخخخت  شخخخده داده تشخخخخی  خون در

 .[2 1]ندارد

سام به با تماس سیر[ 3] سطوح روی ویروس ماندگاری دلیل اج ست دیگری م  SARS-CoV-2 ویروس انتقال در که ا

 انتقال در آنها نقشحاضخخخر  حال در اما  می تواند قابل توجه باشخخخد نیز بردهوا و دهانی-مدفوع هایمسخخخیر .دارد نقش

SARS-CoV-2 وردن آفراهم  سخخخطوح و اشخخخیا   طریق از عفونت به ابتال خطر کاهش منظور به .اسخخخت ناشخخخناخته  

 .است ضروری اند  شده آلوده SARS-CoV-2 با احتماالً که محیطهایی صحیح گندزدایی دستورالعمل های

  SARS-CoV-2شواهد دال بر پایداری محیطی ویروس 

عاتیاخیر قای ا مطال مان ب یابی را مختلف سخخخطوح در SARS-CoV-2 مدت ز    های گفته طبق .ندقرار داده ا مورد ارز

Van Doremalen محیطی پایداری همکاران  و SARS-CoV-2 سل از پس هوا در ساعت سه تا شدن به آئرو   تبدیل 

 بر روی روز سخخه تا دو حداکثر و مقواکارتن و  رویبر  سخخاعت 24 حداکثر  یمسخخسخخطوح  رویبر  سخخاعت چهار حداکثر

 [.3] را گزارش نموده اند و استیل زنگ ضد فوالد  پالستیک

 .است مقایسه قابل SARS-CoV-1 محیطی پایداری برای آمده دست به نتایج با ها یافته این

ه ضرورت دارد ب و می باشد شده کنترل محیط یک درصورت گرفته  آزمایشاتحاصل  ها یافته اینالزم به تذکر است که 

 .شودو تشریح  تفسیربیشتری و دقت  احتیاط با در محیط واقعی استفادهمنظور 

شدت های مختلف بیماران اتاق در COVID-19 محیطی آلودگی این  بر عالوه شاهده با  ست  شده م نمونه  1بطوریکه  ا

و گندزدایی  کردن تمیز از قبل SARS-CoV-2 برای شخخخده آزمایش نمونه 15 از نمونه مثبت 13 نمونه تا 13 ازمثبت 

  .استاعالم شده  مثبت اتاق بیمار
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اعالم شده  مثبت هوا تهویه خروجی از نمونه یک اما مثبت گزارش نشده است  هوا نمونه های در این مطالعات هیچ یک از

  .[5 4]شوند رسوب سطوح روی و شده جابجا هوا توسط است ممکن ویروس ذرات دهد می نشان کهاست 

 در SARS-CoV-2 ویروس   COVID-19 شیوع هنگام در چیندر  بیمارستان یک یمحیط آلودگیسی ربر مطالعه در

و بخش ایزوالسخخیون  زایمان و زنان قرنطینهاختصخخاصخخی  بخش   (ICU) ویژه مراقبت واحدهای از محیطی های نمونه

شیایی روی همچنین SARS-CoV-2 .  تشخی  داده شده است COVID-19بیماران مبتال به   که یپرینترهای مانند ا

سط ستفاده بیماران تو شات خود ا صفحه به منظور چاپ نتایج آزمای ستگیره و رومیزی کلیدهای می نمایند   تاق ا درب د

ستکش ها ) های بیماران نیز شتر بر روی د ست. این ویروس بی شده ا شخی  داده  صد نمونه ها( و به 4/15ت بر  ندرت در

 .[6] شد مشاهده( درصد 1//7 ) چشم از محافظت روی تجهیزات

ست  COVID-19 به مبتال های بیماران محیط در SARS-CoV-2 وجود از حاکی شواهد این  نقش احتمال بنابراین ا

 با مقایسخخه در انتقال مسخخیر این نسخخبی اهمیت حال  این با را بیشخختر خواهد کرد. SARS-CoV-2 انتقال درمهم اشخخیا  

 .نیست مشخ  هنوز فرد بیمار تنفسی قطراتبا  مستقیم مواجهه

  گندزداها

 /2012 شماره بیوساید به محصوالت مقررات توسط و بندی طبقه بیوساید )زیست کش( محصوالت در دسته گندزداها

 اروپایی کشورهای بازارهای به عرضه از قبلاحتمالی آنها  خطرات که شود حاصل اطمینان تا شده اند تنظیم[ 7] 528

EU / EEA شده است. ارزیابی درستی به 

 میزان به درصد 80-70 غلظت در( ال-1پروپان ال  - 2- پروپان اتانول ) الکل بر پایه های کننده عفونی ضد کلی  طور به

 با .[9 8]دهد می کاهش دقیقه یک مدت زمان تماس در را SARS-CoV-2 مانند یهای ویروس آلودگی توجهی قابل

 بر پایه دبیوسای محصوالت بنابراین است  قرار نگرفته مورد تأیید بیوساید محصوالت مقررات توسط هنوز اتانول حال  این

شده  تحت اتانول ضع  ستند؛ مجاز این مقررات و شرایط اما نی سترس در و زود گذراقدامات گذار  در  ستفاده  د     و قابل ا

 و ستندنی گذار اقدامات تحت محصوالت برای نام ثبت یا مجوز سیستم اتحادیه اروپا دارای عضو کشورهای اکثر .می باشند

 .ندارند خود بازار در کننده عفونی ضد محصوالت از کاملی نمای بنابراین 
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این  می باشند. مجازبیوساید  محصوالت مقرراتطبق  و داشته کشی )ضد ویروسی( ویروس فعالیت بیوساید  محصوالت

 عنوان به که محصوالتی مورد در همچنینموضوع   این .هستند مؤثر SARS-CoV-2 ویروس ناکورو برابر در محصوالت

ستفاده مورد پوست و دست های کننده عفونی ضد  کاهش و محدودیت دربیانگر  که کند  می صدقنیز  گیرند می قرار ا

  .می باشند (enveloped viruses)دارپوشش  های ویروس یا ویروس فعالیت

 وادم آژانس به لطفاً مجاز  کننده عفونی ضد محصوالت از مشخصی لیست مورد درآگاهی  و بیشتر اطالعات کسب برای

 مراجعه فرمائید. https://echa.europa.eu/covid-19 آدرس به (ECHA) اروپا شیمیایی

 

-COVID بهیا تایید شده  مشکوکبیماران  پذیرشپس از مراکز درمانی و مراقبتی و گندزدایی تمیزسازی 

19 

 COVID-19 اتاق احیا( که افراد مشخخخکوه به ویروسمکان های مراقبتی اولیه مانند )اتاق بیمار  اتاق انتظار  اتاق عمل  

 به خوبی تهویه در آن انجام شود. بایدو یا اینکه بستری می شوند   معاینه

 ستی سی د شتن (bag valve ventilation)اتاق هایی که در آن فعالیت هایی مانند ) احیاکننده های تنف   گذا

و  (administration of nebulised medicines)تنفسخخی   دسخختگاه های احیاکننده(intubation)لوله های تنفسخخی

  در صخخورت عدم تهویه تحت فشخخار اسخختخیلی باال  آئروسخخلاحتمال تولید  برونکوسخخکوپی و غیره ( انجام می شخخود  و

  .می باشدساعت قبل از تمیز کردن اتاق و پذیرش بیمار جدید  3تا  1 به مدتنیاز به تهویه هوای تازه  منفی)مکشی( 

   ظور به منساختمان هایی که تهویه توسط سیستم های تهویه مداربسته بدلیل نداشتن پنجره انجام می شود

مهندسین متخص    بابعد از مشاوره می باشد.  (HEPA)نیاز به فیلترهای هوایی با راندمان باال بازچرخش و تصفیه هوا 

و یا استفاده   COVID-19اتاق منازل افراد مبتال به خروجی های  دودکش وبر روی  HEPAقرار دادن موقتی فیلترهای 

قابل حمل در مکانی که کامال نزدیک به فرد مبتال به این ویروس می باشد میتواند از  HEPAاز یک سیتم تهویه هوای 

 دیگر راهکارهای قابل کاربرد باشد.

https://echa.europa.eu/covid-19
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 سطوح آلودگی آن دنبال به و شوند تمیز خنثی شوینده یک با باید دقت با باال در شده ذکر مناطق تهویه  از پس 

 ضد ریکارب با محصول های زیادی ها بایستی از بین برود. ویروس برابر در موثر کننده عفونی ضد ماده یک از استفاده با

 عالوه بر این محلول .شوند استفاده ها سازنده از آن دستورالعمل طبق ایستیب دارند که مجوز جهانی بازارهای در ویروسی

 %5غلظت اولیه سدیم هیپوکلرید  باسفید کننده های خانگی  ) چنانچه از 1(NaClO) درصد 05/0هیپوکلرید سدیم 

آسیب پذیر در . برای سطوح توصیه می گرددبرای گندزدایی سطوح  (رقیق کرد 100به  1می توان با نسبت  استفاده شود 

درصد( پس از تمیز کردن سطوح با یک 70اتانول )با حداقل غلظت  پایه از محصوالت بر   میتوانسدیم هیپوکلریدمقابل 

 .استفاده کردجهت آلودگی زدایی   شوینده خنثی

  تمیز کردن توالت ها  سینک های حمام و سرویس های بهداشتی بایستی با دقت باالیی انجام شود تا از گسترش

 با استفاده از یک ماده ضدعفونی کننده موثر در برابر   متداولتمیز کردن  پس ازالزم است آلودگی جلوگیری شود. و 

 انجام شود.ضدعفونی  درصد  1/0ویروس ها و یا سدیم هیپوکلراید 

 درجه 90ی معمول با آب با استفاده از شوینده هاد تمامی منسوجات )مانند حوله  ملحفه  روتختی و غیره( بای

درجه  90کان استفاده از آب یکه بدلیل نوع جنس بافت امتوسط ماشین لباسشویی شسته شود. و درصورتسانتیگراد 

از مایع سفید کننده و یا دیگر محصوالت لباسشویی برای  ضدعفونی کردن منسوجات در  می توانگراد وجود ندارد سانتی

 حین شستن استفاده کرد.

 یا حوله های یکبار  آنچه که توصیه می شود  استفاده از تجهیزات تمیز کننده یکبار مصرف )مانند دستمال و

مصرف( می باشد. در صورت عدم دسترسی تجهیزات یکبار مصرف  مواد تمیزکننده )مانند پارچه  اسفنج و غیره( را باید 

داد. و اگر هیچ کدام از این راه  قرار درصد 1/0 سدیم در محلول ضدعفونی کننده موثر در برابر ویروس ها و یا هیپوکلریت

 را دور ریخت و از آنها استفاده مجدد نشود. وسایل تمیز کنندهنبود بایستی  امکان پذیرحل ها 

 ف درمانی حتما از وسایل تجهیزات متفاوت و مخت  به آن محلتوصیه می شود برای تمیز کردن سطوح مختل 

 استفاده شود.

                                                           

سیب های مخاطی ناشی از هیپوکلرید سدیم در مکان های درمانی و غیر درمانی از آتوصیه می شود برای جلوگیری از 1 

 این محلول استفاده شود. درصد 05/0غلظت 
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  میز تر ن هایی که تی از مکاتپروسه تمیز کردن بایس در صورتیکه با کمبود تجهیزات تمیزکننده روبرو هستیم

 وانجام شده )مانند مناطقی که در آن احیای تنفسی  می باشند به سمت جاهایی که آلودگی در آن ها بیشتر می باشد

 .صورت گیرد( می باشد احتمال تولید آئروسل

  را به تن داشته  حفاظت فردی تجهیزات الزم استدر مراکز بهداشتی و درمانی  محیطکارکنان مسئول نظافت

 آلودگی به لدر هنگام تمیز کردن در مراکز درمانی که احتما تجهیزات حفاظت فردیباشند. با توجه به احتمال کمبود 

SARS-CoV-2  نمایندرا استفاده تجهیزات حفاظت فردی پیشنهاد میشود این حداقل  وجود دارد: 

 ماسک جراحی -

 غیرقابل نفوذ به آبگان هایی یکبار مصرف با آستین های بلند و  -

 دستکش -

  و احتمال تولید آئروسل وجود دارد همچنین در هنگام تمیز کردن تجهیزات اتاقی که احیای تنفسی در آن انجام شده 

استفاده ( heavy-duty gloves)و همچنین دستکش های صنعتی ضخیم  FFP3 یا  FFP2ماسک های توصیه می شود از 

 شود.

  رداشته می شود  انجام بمانند دستکش  تجهیزات حفاظت فردی بایستی هر بار کهبهداشت و شستشوی دست

 شود.

  را بپوشند و  تجهیزات حفاظت فردیپسماند مشغول می باشند بایستی حتما مدیریت افرادی که در بخش

سیاست  مقرارت و  و مطابق باقرار گرفته  B(UN3291 )[10]زباله های بیمارستانی عفونی گروه  در دسته پسماندها باید

 دفع شوند.جمع آوری و امکانات هر منطقه 
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 COVID-19 به یا تایید شده مشکوکبیماران حضور از  پسمراکز غیردرمانی  و گندزدایی تمیزسازی

 سالن های مثال عنوان به) باشد داشته قرار خاص مکان یک در COVID-19 شده تأیید یا مشکوه موارد که صورتی در

محل ها در  این  ()قرنطینه( کردنبه منظور ایزوله معمولی خانه یک همچنین و هتل اتاق اداری  فضخخخای عمومی  انتظار

 آن دنبال به و شود تمیز خنثی شوینده مواد با دقت با آن از پس و تهویه تازه هوای با ساعت 1 مدت به باید حداقل ابتدا

کردن و  تمیز به منظور .شخخود انجام ها ویروس برابر در موثر کننده عفونی ضخخد مواد از اسخختفاده با سخخطوح زدایی آلوده

 برای وقف بخش در شده ذکر دستورالعملطبق  منسوجات باید و گندزدایی کننده عفونی ضد مواد از استفاده با گندزدایی

 (.کنید مراجعه نیز 1 جدول به)اجرا شود بهداشتی های مراقبت مراکز

 استفاده گردد.محل  به منظور تمیز کردن مصرف قابل دفع و یکبار از تجهیزاتمی شود. پیشنهاد 

 مبتال شخخده به یا فرد مشخخکوه حضخخور از پس COVID-19 کردن تمیز مسخخئول پرسخخنل   در محلهای عمومی 

 :کنند استفاده زیر شرح به شخصی تمحافظ تجهیزات از باید)خدمتکار(  محیط

   جراحی ماسک 

   مصرف یکبار و دستیک پالستیکی بند پیش 

   دستکش 

طبق دسخختورالعمل ذکر شخخده در باال عمل   COVID-19 بیمار مبتال به محل ایزوالسخخیون خانگی اتاق کردن تمیز برای

 خواهد شد.

 کند استفاده جراحی ماسک و دستکش از باید خدمتکار فرد. 

 شود انجام   شستشو و ضدعفونی دست هاماسک یا دستکش برداشتن از بعد بار هر باید. 

 زباله به همراه . در این صورت می توانشود داده قرار جداگانه کیسه یک در باید کردن تمیز از حاصل زائد مواد 

 گردند. دفع نشده تفکیک های
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 COVID-19 عمومی در شرایط همه گیری  تجهیزاتو گندزدایی  تمیزسازی

سترس عموم قرار گرفته اند که هایی محل کردن تمیز هنگام صیه  در د شده برای  تجهیزات کنیم می تو صاص داده  اخت

 :کنید اقدام زیر شرح به و مجزا کارمندان برای شده داده اختصاص و تجهیزات فضاهااز  را عموم

 (.ربیشت امکان صورت در و روزانه حداقل)شوند تمیز امکان حد تا باید می شوند لمس مکررکه بصورت  یسطوح 

ستگیره ها به توان می سطوح این از هایی نمونه سته آن و ها صندلی  ها دربو میله های  د   میزهاسطح   هاد

 .کرد اشاره غیره و آسانسور های دکمه آب  شیرهای  میله های راه پله ها روشنایی  کلیدهای

 ستفاده شکوه افراد که هایی مکان برای) عمومی محلهای در سطوح کردن تمیز برای خنثی شوینده مواد از ا  م

 .باشدمی  کافی( حضور نداشته است COVID-19 به ابتال شده تأیید یا

 چندبرای  استفاده مورد بهداشتی های سرویس و حمام های سینک عمومی  های توالت و گندزادیی کردن تمیز 

ستفاده .شود انجام دقت با باید( غیره و ها فرودگاه خرید  مراکز در مثال عنوان به) نفر  عفونی ضد ماده یک از ا

 پیروی )مجاز ویروسآنتی  محصوالت سایر یا درصد 1/0 سدیم هیپوکلریت مانند ها  ویروس برابر در مؤثر کننده

 ضرورت دارد. محصول(  سازنده توسط شده توصیه های دستورالعمل از

 تجهیزات حفاظت فردی از باید نظافت فعالیتهای انجام محل های عمومی  هنگام کردن تمیز مشخخخغول کارکنان 

 و (گرم آب در شخخسخختشخخوی مکرر و )قابل تعویض دسخختیکروپوش و پیشخخبند های  اسخختفاده از .کنند اسخختفاده

 . است کافی محافظت برای عمومی های محل کردن تمیز هنگام در دستکش

  کردن  پس از استفاده باید به دقت شستشو و گندزدایی شوند. در هنگام تمیز بکار بردهتجهیزات 

  شتن ستکش )درآوردن( تجهیزات حفاظت فردیپس از هر بار بردا ست ها باید مانند د شو د ست ش شت و    بهدا

 انجام شود.

  دفع گردد. پسماند های تفکیک نشده همراه بامواد زائد حاصل تمیز کردن باید  
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 .ختیاری: ا(O) ،: توصیه شده(S ).مختلف محل ها و تجهیزات و گندزدایی کردن تمیز های گزینه :1جدول 

 عمومی تجهیزات مراکز غیر درمانی مراکز درمانی 

 وشوینده های خنثی   سطوح

  یاگندزداهای آنتی ویروس 

  یادرصد  05/0هیپوکلرید سدیم 

  درصد 70اتانول 

(S) 

  وشوینده های خنثی 

  یاگندزداهای آنتی ویروس 

  یادرصد  05/0هیپوکلرید سدیم 

  درصد 70اتانول 

(S) 

 شوینده های خنثی 
 
 
 
 

(S) 

سررررویررس هررای 

 بهداشتی)توالت(

  یاگندزداهای آنتی ویروس 

 درصد 1/0هیپوکلرید سدیم 

 

(S) 

  یاگندزداهای آنتی ویروس 

 درصد 1/0هیپوکلرید سدیم 

 

(S) 

  یاگندزداهای آنتی ویروس 

 درصد 1/0هیپوکلرید سدیم 

 

(O) 

 و (سانتیگراد درجه 90) گرم آب  منسوجات

 لباسشویی شوینده رایج مواد 

 حرارت درجخخه آب بخخا :جخخایگزین 

 رسخخای یا کننده سخخفید + تر پایین

 شوینده های لباسشویی

(S) 

 و( سانتیگراد درجه 90) گرم آب 

 لباسشویی شوینده رایج مواد 

 حرارت درجخخهآب بخخا : جخخایگزین 

 رسخخای یا کننده سخخفید + تر پایین

 شوینده های لباسشویی

(S) 

--- 
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 : 1ادامه جدول 

 عمومی تجهیزات مراکز غیر درمانی مراکز درمانی 

تجهیزات یکبخخار مصخخخرف و دفع   تجهیزات نظافت

 یاروزانه 

  بار مصخخخرف و تجهیزات ندین  چ

 با ضدعفونی

 یاگندزداهای آنتی ویروس   -

 درصد 1/0هیپوکلرید سدیم  -

(S) 

  تجهیزات یکبخخار مصخخخرف و دفع

 یاروزانه 

  بار مصخخخرف و ندین  تجهیزات چ

 با ضدعفونی

 یاگندزداهای آنتی ویروس   -

 درصد 1/0هیپوکلرید سدیم  -

(O) 

  تجهیزات یکبار مصرف و

 یادفع روزانه 

بار مصخرف تجهیزات چندین 

و تمیز سازی و شستشو پس 

 از هر روز کاری

 

(S) 

تجهیزات حفاظت فردی 

 برای پرسنل خدماتی

 ماسک جراحی 

  گخخان هخخای آسخخختین دار بلنخخد و    

 یکبار مصرف

 دستکش 

  ماسخخک هایFFP2  یا FFP3  در

صورت انجام احیای تنفسی و تولید 

 آئروسل در محیط

(S) 

 ماسک جراحی 

  پالستیکیروپوش و پیشبند 

 دستکش 

 

 

 
 

(S) 

  روپوش و پیشبند 

 دستکش 

 
 

 

 
 

(S) 

 B رده عفونی بیمارسخخختانی های زباله مدیریت پسماند

(UN3291) 
 

 (S) 

  سه های جداگانه جمع آوری در کی

و دفع به همراه پسماندهای تفکیک 

 نشده

(S) 

  دفخخخع بخخخه هخخخمخخخراه

یک  های تفک ند ما پسخخخ

 نشده

(S) 
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 :الفبا حروف ترتیب به (ECDC) مرکز پیشگیری و کنترل بیماری در اروپا مشاوران گروه

 : COVID-19در شرایط بحرانی شیوع  ECDCگروه مشاوران  -

 Agoritsa Baka, Orlando Cenciarelli, Bruno Ciancio, Diamantis Plachouras, Carl Suetens. 

مشارکت و  بخاطر (ECHA) اروپا شیمیایی مواد آژانس و غذایی مواد ایمنی و بهداشت کل اداره با تشکر از -

 این دستورالعمل تهیه در خودهمکاری 
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