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  مقدمه

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

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

شیاء آلوده منتقل می     طریق ریز قط سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   رات 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 

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

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

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

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

براین حائز اهمیت است شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنااستفاده می

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

 

  کاربرد دامنه

 کارفرمایان، شاغلین و مراجعین به شهرک های صنعتی 

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

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

ی اعسالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتم

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

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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 و کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و مشتریان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی 

 ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات 

  متر رعایت  1درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد کمترین زمان ممکن و حداقل فاصله

 گردد.

  اجتناب از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی ، نگهبانی  هر جایی که کارکنان می توانند تجمع

 نمایند.

  غیر حضوری درخواست ها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور اطالع رسانی روش های انجام

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

  های عمومی و شلوغ های خارج از منزل تا حد امکان و پرهیز از حضور در مکانمحدود نمودن فعالیت 

 گردد بینی پیش پارتیشن از ادهاستف مثال طور به مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش. 

  سطوح مشترک از جمله حسگر اثر انگشت ورود و خروج حذف شود و تمهیدات دیگر در صورت امکان

در غیر اینصورت تسهیالت الزم به منظور ضدعفونی دست ها  .از جمله تشخیص چهره جایگزین شود

 در معرض دید و در نزدیک ترین نقطه ممکن فراهم شود.

 کاهش  نظیر:  در کارگاه حضور کمتر شاغلین و تمهیدات الزم به منظور  ریزی کان برنامهدر صورت ام

 .صورت گیرد غیره ساعت کاری و

 متر بین افراد در  1آماده سازی و تغییر شرایط و محیط کار به صورتی که انجام کار فاصله ایمن حداقل

 .هنگام کار وجود داشته باشد

 های قابل تغییر انجام شود ها و ساعت منظور تقسیم کار در شیفت ریزی به در صورت امکان برنامه. 

  به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفتهای کاری بیشتر به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین

 .حضور داشته باشند

 .حتی االمکان از حداقل نیروی کار استفاده کنید و نیروهای غیر ضروری مرخصی داده شود 

 شود. جادیا ریپذ انعطاف یساعات کار و یمشط خ 

  متری با همکاران در گفتگو، احوالپرسی و .. رعایت شود.  1رعایت حداقل فاصله 

 یادار یاتاقها گرید به آمد و از رفت نیبا همکاران خود و همچن کار طیدر مح یضرور ریاز مراودات غ 

 .یا واحدهای تولید کاسته شود

  ورزشی -لغو کلیه فعالیت های تفریحیاجتناب از تجمع در محل کار و 
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  ظرفیت  %50و حداکثر از متری  نشستن رعایت شود  1در سرویسهای ایاب و ذهاب حداقل فاصله

 خودرو استفاده شود.

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. زمانهای استراحت به گونه 

  امکان بوسیله موانع فیزیکیکارکنان تا حد  یجداسازتغییر چیدمان محیط کار یا 

  .هر گونه مبادالت مالی صرفا در بستر الکترونیکی انجام شود 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه   .1

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

 پذیرد:

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

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا ا شاغلین ر  ،صنعت  اینماینده کارفرما یا مدیر / کار

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سددایر عالئم تنفسددی مورد  تصددادفی و روزانه، تا پایان همهصددورت به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسدداس ارزیابی سددامانه  

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

 مدیر از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار عارضه

 

 :یاهنیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  
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 :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  

 

 شود: موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته

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

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

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

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

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

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  ست پس از طی دو  19-تمامی  ران درمان و نقاهت، با الزم ا

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

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

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل قداماتا

 اقدامات عمومی .1

 مجاز کنترل ورودی شهرک از نظر ورود و خروج وسایل نقلیه و افراد 

 دستکش، جمله ازو نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز  (3)پیوست فردی حفاظت تامین تجهیزات 

 رایب و پیش بند و نظایر آن لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنیضدعفونی  ژل و ماسک

 از انهاصحی  و نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده  شاغلین

  کلیه تجهیزات حفاظتی مورد نیاز می بایست بر اساس ریسک مواجهه شغلی فرد و با تائید نظر کارشناس

 ای صنعت انتخاب، خریداری، انبار و بر حسب نیاز در اختیار پرسنل قرار گیرد. بهداشت حرفه
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  کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا

 افراد خودداری نمایند.

  و لباس کار جهت کلیه پرسنل  شامل ماسک، دستکش ( 3)پیوست استفاده از وسایل حفاظت فردیالزام

 خط تولید متناسب با نوع ریسک مواجهه شغلی

 های اولیه شامل:  تامین جعبه یا کیت کمک 

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 باشند داشته ماسک است بهتر می کنند استفاده ذهاب و ایاب سرویس از که افرادی. 

  یا افرادی که دارای عالئم تب، سرفه، تنگی نفس و یا سایر عالئم شبیه عدم استفاده افراد بیمار و

 سرماخوردگی هستند از وسایل حمل و نقل عمومی 

 

 بهداشت و حفاظت فردی .2

  و بغل کردن یمانند دست دادن، روبوس گریکدیاجتناب از تماس افراد با  

 (2 وستی)پ کننده بر پایه الکل عفونی ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضد شستن مرتب دست. 

 با آب و صابون شسته و یا با ماده ها را  پرسنل خدماتی باید بعد از انجام گندزدایی بالفاصله دست

 .کننده بر پایه الکل تمیز کنندضدعفونی

  های آسانسور( ها و کلیدهای مشترک )دکمهبرای تماس با دستگیرهاستفاده از دستمال کاغذی 

 عطسه یا سرفه کردن هنگامقسمت داخلی آرنج یا کاغذی از دستمال استفاده  الزامی بودن  

  ها و خودپردازهاصورت آنالین یا با استفاده از اپ االمکان بهها حتیپرداختانجام 

  رسنل پاین دسته از استفاده مشخص کردن پرسنل ئ مشاغلی که به وسایل حفاظت فردی نیاز دارند و

 .کننده بر پایه الکلمواد ضدعفونیهمراه داشتن دستکش و ترجیحا  و کارمندان از ماسک و

 ها با چشم، دهان و بینیعدم تماس دست 

  عدم استعمال دخانیات 

 الزامی استدستکش و لباس کار  ،ماسک استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نظیر 
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 آبدارخانه و افتچینظ کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم فردی استفاده از وسایل حفاظت 

 الزامی است

 سهم زیادی در کاهش ابتال به بیماری دارد.  تغذیه مناسب و نوشیدن مایعات کافی 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )مواد بهداشت .3

 اجتناب  انهای عمومی و کاری و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکاز خوردن غذا در محیط

 .صورت کامال پخته استفاده کنیدرده و از مواد غذایی بهک

  محل غذاخوری باید دارای تهویه مناسب، و مجهز به وسایل گرمایشی و سرمایشی، متناسب با فصل

 باشد.

 .محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی پاکیزه و تمیز نگهداری شوند 

 دنی برای اطمینان از عدم وجود آلودگی کلیفرم گرماپای یا اشرشیاکلی.پایش کیفیت میکروبی آب آشامی 

 ی مجهز به آب گرم و سرد و صابون ورود کارکنان به سالن غذاخوری، دستشوئ درصورت امکان درمسیر

 فراهم گردد.

 شود. ییمورد استفاده به طور مستمر گندزدا یها زریو فر خچالی 

 های یکبار مصرف  بندی آشامیدنی ترجیحاً در بسته سرو نمک، فلفل، سماق، شکر، قند و آب 

  ها قبل از سرو  مواد غذایی در سلف سرویسلزوم پوشش بهداشتی 

  درصورت سرو غذااستفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب ضرورت 

  غذایی روباز عرضه موادممنوعیت 

  های انفرادی  بندی غذایی در بسته موادعرضه 

 ت فردی)دستکش و ماسک، کاله( برای پرسنل آشپزخانه و آبدارخانه در مدت استفاده از وسایل حفاظ

 ست.ا حضور در آشپزخانه و آبدارخانه، سالن غذاخوری و رستوران الزامی

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

  ستا ری الزمیمت 1در توزیع و سرو غذا رعایت حداقل فاصله. 

 ظروف طبخ و  هیکل یدهسیسرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از سرو یهاو محل هاآشپزخانه

آن را با آب گرم  ریچنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظا وان،یل ،ییرایظروف پذ ،ییغذامواد یسازآماده

 نیزگیجا یهاسیاز سرو دیجد به افراد یدهسیسرو یو برا ندینما یکِشو آب ییشسته، سپس گندزدا

 استفاده کنند.
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 ها قبل از غذا خوردن موجود صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست

 بوده و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

 میلی گرم در  8/0)میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده نیم و حداکثر ه میزان کلر باقی مانده پایش روزان

 لیتر در کل سیستم توزیع حف  گردد(

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات  .4

  کمربند ایمنی از جمله، سطوح تماس خودروراننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد کلیه ،

 باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود. و ... خودروفرمان، دنده، ا، ، پنجره هبدنهکنترل ها، 

  راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعمل های صادره از

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

  جهت تهویه طبیعی داخل خودرو بازگذاشتن پنجره های خودرو نیمه 

 ضروری  جابجایی شاغلبعد از ها و نظایر آن )درصورت وجود(  ندزدایی ملحفه، پتو، پردهشستشو و گ

 است.

 عبا و  ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد و کلیه مهر و سجاده، چادر ودر نمازخانه

 آوری گردد. حوله مشترک جمع

 یی یکبار در پایان شیفت کاری گندزداهای ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل صورت وجود سالن در

 شود )ترجیحا استفاده نشود(.

  ها و فضاهای های اداری، سالندار پدالی همراه با کیسه زباله در اتاقهای زباله دربسطلاستفاده از

 سربسته؛

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

ها، وشپخوان و خودپردازها، کفهای کارتسیم، دستگاهمکت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن و بینی

 یز، خشک شود و سپس گندزدایی شود.و نظایر آن با دستمال تم وسایل عمومیکلید و پریزها، 

 ای هانیتور صندلی، قفل، فرمان، دنده، کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، سوئیچ، دیوارها، پنجره ها، م

 خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

 یاختصاص بوردیک استفاده از خودکار، قلم، موس و 
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 االت صنعتی که بصورت مشترک استفاده می ، ابزارتلفن ثابت ریمحل کار نظ لینمودن وسا ییگندزدا

 گردد از جمله آچار و پیچ گوشتی

 ونیتوماسا ستمیو استفاده از س یاز انتشار احتمال یریر جلوگبه حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظو 

 ی.ادار

  پس از هر بار استفاده)تی، دسته تی، سطل، پارچه های تنظیف(وسایل نظافت گندزدایی.  

  های تولید، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد،  کلیه تجهیزات از قبیل دستگاهتمیز نمودن و گندزدایی

  .اردی نظیر آن در پایان شیفت کاریسیم و موموس، بی

  پتجهیزات مناسب از جمله پمبا استفاده از ها قبل از بارگیری در وسایل نقلیه  کلیه محمولهگندزدایی 

 .های ظرفیت پایین تا ظرفیت باال، بسته به حجم محموله

  از تحویل بار و بارگیریو بعد کلیه وسایل نقلیه حمل بار قبل گندزدایی.  

  ضدعفونی کننده دست در محل های مشخص)کنار آسانسورها و در طبقات( قرار داده شود.محلول 

 

 بهداشت ساختمان .5

 آوری و یا عدم استفاده از آنها.کن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب جمع آوری کلیه دستگاه 

  ها در تمام ای سالنه باز گذاشتن درها و پنجرههای سربسته مناسب بودن وضعیت تهویه در مکان

 صورت گردش داخلی نباشد.که جریان به طوریبه اوقات 

  طور  های بهداشتی به های شاغلین و سرویسهای اقامت پرسنل، سالن تهویه مناسب محلضرورت

 مستمر 

  مجزا.صورت  )حمام و توالت( به های بهداشتی سرویسگندزدایی 

  به منظور جلوگیری از پخش میکروب ها در هوا.یدن سیفون، توالت فرنگی قبل از کشباز گذاشتن درب 

 آئروسل و قطرات تانک در جهت جلوگیری از پخش فالش کشیدن هنگام گذاشتن درپوش توالت فرنگی  

 ها و ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در ورودیکننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 ها؛خروجی

  بار؛داخلی و تجهیزات مرتبط حداقل روزی یکگندزدایی مستمر محیط 

 های بهداشتی ها و سرویسصابون مایع و دستمال کاغذی در توالت تامین 

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشدشیر آب روشویی سرویس. 
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 سنل مسئول دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه پرهای دربها به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند 

های آوری پسماند در کیسهآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعخصوص جمع

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

 بینی شودنماز پیش نوبتهای تجمع نظیر نمازخانه، گندزدایی در فواصل اقامه هر در محل. 

 شود گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا. 

 یگار در صورت وجود غیر فعال شوند.های ساتاقک 

 بایستی مجهز به سیستم تهویه مطبوع و تهویه طبیعی باشند.های اداری واحدهای کاری میساختمان 

 

 ضروری حضوریجلسات 

  یق ویدئو کنفرانس و درصورت عدم امکان برگزاری جلسات ضروری به صورت غیرحضوری از طربرگزاری

 کننده.ویدئو کنفرانس برگزاری آنها با حضور حداقل افراد شرکت

  و دستکش  %70افراد شرکت کننده در بدو ورود به سالن جلسه از ماسک، مواد ضدعفونی با پایه الکل

 یکبار مصرف استفاده نمایند. 

 اید مالقات حضوری داشته باشند یا در جلسه شرکت کنند، در افراد خارج از شرکت که بنا به ضرورت ب

بدو ورود به شرکت ) مثالً در اتاق نگهبانی( از نظر عالئم ظاهری کنترل شوند و تب سنجی برای آنها 

کننده با پایه عمل آید. همچنین مواد ضدعفونیانجام شود و از ورود افراد مشکوک به کرونا ممانعت به

 ستکش یکبار مصرف برای ورود به جلسه در اختیار آنان قرار گیرد.درصد و د 70الکل 

  در اختیار کلیه شرکت کنندگان در جلسه  %70ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده با پایه الکل

 قرار گیرد و کلیه افراد حاضر در جلسه ملزم به استفاده از آنها باشند.

  12از هم چیده شده و حداقل  متر 2 فاصله بهانتخاب سالن با گنجایش مناسب بطوری که صندلی ها 

 مکعب هوای تازه با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی در سالن جریان داشته باشد.  متر

 ه شود.گذاشت جلسات باز سالن در هوا گردش جادیا یبرا ها پنجره و بدر 

  میز جلسه حذف شود. وسایل اضافی سالن و روی 

 ز و... قبل و بعد ا نسالن و کلیه سطوح، دستگاهها، دسته و پشتی صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو

 جلسه گندزدایی شوند.

 های یک بار مصرف سرو شود.چای در لیوان 

 های تک نفره به افراد داده شود.آب، قند و مواد خوراکی به صورت بسته بندی 
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 تی به صورت بسته بندی شده نظیر شکالت و ... در داخل ظرف دربسته قرار هرگونه مواد خوراکی ح

 گیرد. 

  .از خودکار و کاغذ شخصی استفاده شود و رد و بدل کاغذ حذف شود 

  جلسات به صورت فشرده و کوتاه برگزار شود و مطالب بصورت خالصه ارائه شود تا از طوالنی شدن

 جلسه پرهیز شود. 

 ت به طور کامل اجرا گردد.راهنمای برگزاری جلسا 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

 ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )ازطریق شبکهآموزش به 

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

 نع است.بالما یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف

 

 رسانینصب استند و بنرهای اطالع های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 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 افیاینفوگر، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

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

 

 های هدفات مورد آموزش برای گروهموضوع

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 ل بیماریآشنایی با نحوه انتقا 

 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  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 هداشتی مراقبت از بیماران در منزلهای بروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 به موضوعات مندرج در این راهنما( سایر  )باتوجه 

 

 های آموزشینمونه فعالیت

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

 محل کار در 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های بهداشتی سرویسها در محل کار خصوصا راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست نصب پوستر یا بنر

 و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم اندن در خانه دربیماری و توصیه منصب پوستر مرتبط با 

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

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نصب 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

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

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

 های مجازیروی سایت و شبکه های بهداشتیبارگذاری پیام 

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

 هداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر 

  4030سامانه نصب پوستر معرفی. 

13



 
 معاونت بهداشت           

 در شهرک های صنعتی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

13 

 

 

 سایر موارد

  کاهش احتمال  ای یریجلوگ یار برامناسب محل ک یپروتکل هاعالئم بیماری،  مواجهه،خطرات در مورد

این امر می تواند از طریق . های الزم داده شود آموزشگران کار هیکل بهقرار گرفتن در معرض آنها 

 ویدئوهای آموزشی یا پوستر و پمفلت باشد.

 ار و ورودی کهای یطهای تنفسی به تعداد کافی در محتابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری

 نصب گردد. و در معرض دید پرسنل رک های صنعتیشه

  آموزش شامل زمان  نیا آموزش داده شود.دارند  یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیکه ن یکارکنانبه

  ینحوه صح ،لیو درآوردن وسا دنینحوه استفاده درست، پوش ی،ضرور لینوع وسا ،لیاستفاده از وسا

 یت فاصله می باشد.و رعا لیکردن وسا یضد عفون ای دفع

  برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم در محیط کار پوستر یا

 و ورودی شهرک های صنعتی نصب شود. 

 های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج به کارکنان گوشزد توصیه

 و آموزش داده شود.

 توان توصیه ها و دستورالعملهای  می ها آن ایجاد گروهها در فضای مجازی و عضو نمودن کارگران در با

بهداشتی و ایمنی را به ایشان آموزش داد و حتی مسابقات آموزشی مجازی و... برگزار نموده و مشارکت 

 ها را ارزیابی نمود. پرسنل در این آموزش

  لندگوهای صنعت جهت اعالم و تکرار توصیه های بهداشتی در بشنیداری مانند استفاده از رسانه های

 19کووید خصوص مقابله با 

  نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی، نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها ،

  19کووید  مقابله باآموزش راههای انتقال بیماری، گندزدایی جهت آموزش در خصوص 

 استفاده  و بهداشت تیرعا ۀدربار (تابلوها، پوسترها) یریتصو یعالئم و هشدارهااز ی کارگاهها در ورود

 .دیریبهره بگ یحفاظت فرد لیاز وسا

 در صورت امکان ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

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

  معرفی سامانهsalamat.gov.ir ، 4030جهت اعالم و ثبت شکایات بهداشتی و سامانه  190سامانه 

 جهت دریافت مشاوره در زمینه بیماری کرونا
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 ها پیوست 

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 . شدداغل در )واحد کاری/ سددازمان ...(اینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره...........................

 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 اس سنگینی درد یا احس□

 

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

شغلی گونه هر  - سته   د 19-کوویده ب مبتالبا فرد  تماس  ضای ب شترک  ر ف دقیقه در  15تماس بیش از ) م

 □( متر 2فاصله کمتر از 

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

 

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

 

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

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

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

 باشد. عهده اینجانب 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 شوندبه روش زیر ثانیه  20و صابون به مدت  باید با آب گرم هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  بار مصرف نیز مورد تایید است(از حوله یک ذی خشک کنید )استفادهبا 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 فردی3 پیوست

توجه: برای عموم کارکنان وسایل حفاظت فردی ماسک و دستکش کافی است. در صورت مواجهه با       

 در بهداری همه وسایل حفاظت فردی زیر الزم است. بیماران 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

رد ای و هوابهای استاندارد، تماسی، قطره  شده بسته به سط  پیشگیری در عفونت    استفاده  PPEنوع 

 شود.د آموزش دادهبسیار متنوع است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افرا

 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 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 یرد.ها و متناسب با آنها قرار بگروی صورت و چشم 

 

18



 
 معاونت بهداشت           

 در شهرک های صنعتی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

18 

 

 هادستکش .3

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیدها را به هنگدستکش -

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

لوده کردن لباس، پوسدددت یا    بدون آ  تجهیزات حفاظت فردی  های مختلفی برای درآوردن ایمن  شرو

شاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د  شده ارد. در اینجا غ شدن از    یک مثال آورده  ست. قبل از خارج  ا

سایل حفاظت ف شهرک  شده    ، تمام و ستفاده  سک اگر ا سک را   ردی، به جز ما ست، درآورید. ما قبل از ورود به ا

 از صورت خود خارج کنید.منزل 

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را بهتجهیزات حفاظت فردی 

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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   د یحین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشوی      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 برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
 دست نزنید.  –آلوده است  قسمت جلوی ماسک 

 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. داردرب در یک ظرف زبالهماسک را 

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

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

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

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

 . 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  ن بردن ویروسالکل برای از بی .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

کوپ و ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسدد  

 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 و پالستیکخوردگی الستیک شدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

انه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روز  

 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    یدکننده  گندزداها و سدددف   .2

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

مراقب بهداشددتی  دیدگی کارکنانگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 گردد. و استفاده

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام . بهشدددیمیایی خطرناک شدددود 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

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

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب
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کننده برای سدددفید شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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

 مشورت گردد.

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

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

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

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

سف   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهیداثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ت دورساع  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



 
 معاونت بهداشت           

 در شهرک های صنعتی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

24 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه در ستفاده از    می 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

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

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

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف مل غلظتکننده شا های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  برای تِی) شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 به آب سرد نسبت گندزدا 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

آب  ثانیه با    20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک ار و مشدددکافراد بیم

 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؛

                                                                      
 

 الئم سدددرماخوردگی دارید در منزل   اگر ع

 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؛ افیانبه اطر 
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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، مقررات، نامهیینبوده و سایر قوانین، آ ویروس( )کرونا 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

 استای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتدستورالعمل

 .است تهیه شده ومشتریان دگان خدمات آب و فاضالبدهن ویژه برای ارائه به این راهنما

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

های کسب هستند و محل 19عرض بیماری کووید میع و واحدهای تولیدی و خدماتی دربسیاری از شاغلین صنا

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

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

ظر نصادی و صنایع دراصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت

 رعایت شود: گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر
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 2 تا 1ای انجام کار فاصله ایمن )بر کهصورتیبه کار محیط و شرایط تغییر و کار محیط سازیآماده 

 باشد.ن افراد در هنگام کار وجود داشتهمتر( و بیشترین فاصله ممکن بی

 ویدئو  و اجتماعی هایشبکه تلفن، از حداکثری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش

 کنند.نی که در داخل یک ساختمان کار میکنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنا

 متر(  2تا  1) فاصله حداکثر و ممکن زمان حداقل باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه کهدرصورتی

 رعایت گردد.

 آموزشی و کارگاهیهای تعویق انداختن دورههای غیرضرور و بهها و مسافرتماموریت از اجتناب. 

 توانند تجمع نمایند.تاق کپی و هر جایی که کارکنان میرخانه، اآبدا کار، اتاق در تجمع از اجتناب 

 عدم به مراجعین تشویق و مشتریان به ها درخواست حضوری غیر انجام هایروش  رسانیاطالع 

  تلفنی اینترنتی، صورتبه هادرخواست انجام و فیزیکی حضور

 حداقل فاصله یک متر می باشد مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش 

 تها و ساعریزی به منظور تقسیم کار در شیفتبرنامه امکان درصورت شاغلین، تجمع عدم منظور به

که طوریهای کاری بیشتر بهطور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفتانجام شود؛ بههای قابل تغییر 

 ن حضور داشته باشند.در هر شیفت حداقل شاغلی

 جمله تشخیص شود و تمهیدات دیگر از حذف خروج و ورود انگشت اثر حسگر جمله از مشترک سطوح

 چهره جایگزین شود.

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود.  ای برنامهگونهبه استراحت هایزمان 

 صورتی انجام شود  کنند بهتر است بهصورت اقماری کار میریزی گردش کار شاغلینی که بهبرنامه

 که تعداد سفرها به محل کار و منزل به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. 

 ضورح زمان طول در نیز ماسک و دستکش از دیگر، افراد با فاصله رعایت ضمن نیز کنندگانه مراجع 

 کنند. استفاده کارگاه در

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

 .نمایند خودداری کاری زمان

 های این وسایل کارکنان باید تعداد سرنشین بوس جهت جابجاییو مینیصورت استفاده از اتوبوس در

مورد استفاده از خودروی سواری با رفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و درظدرصد  50نقلیه کمتر از 

 راننده نباید سرنشین وسیله نقلیه از سه نفر بیشتر باشد.احتساب 

 بیماری یاز انتشار احتمال یریبه حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگ 
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 ایمصرف  کباری)استفاده از دستکش  بهداشت تیپول و اسکناس و رعا یجا استفاده از کارت به 

 یکاغذ یهاشیکارتخوان و حذف ف یها نگام استفاده از دستگاهه ( بهیدستمال کاغذ

 ه جشاغلینی که در جابجایی پرسنل، فروش و جابجایی محصوالت دخالت دارند از گرفتن هرگونه و

صورت آنالین، ها بها خودداری نمایند و پرداختدلیل احتمال آلوده بودن به ویروس کرونو یا کاال به

 ها صورت گیرد. پآکارت و یا با استفاده از 

 های خاص مثل اتاق رییس، نگهبانی ها و محوطهسالنتدابیری برای کاهش تجمع  پرسنل در تخاذ ا

 عنوان مثال افزایش زمان استفاده از سالن غذاخوری(به) نظایر آن های بهداشتی و، سرویسغذاخوری

 .استفاده از روش های مختلف مدیریتی که از حضور مشتریان در بخش های مختلف جلوگیری نماید 

 صورت امکان کاهش حضوری کارکنان و انجام اور از طریق اعالم از طریق سیستم های مجازی و  در

 یا دورکاری

 

 ، 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 

فرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر اینخودداری و کار 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 محشغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کاتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر 

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

 19-تواتر و رعایت بهداشت دست به صورت مناسب یکی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از کووید 

ر تارهای موثو تغییر رف باشد. رعایت بهداشت دست به صورت مکرر و منظم از طریق تسهیالت مناسبمی

 .امکان پذیر شود

 پرهیز کنید.با یکدیگر  و روبوسی کردن دست دادن از 

 کننده بر پایه الکلواد ضد عفونیها با آب و صابون و یا استفاده از م شستن مرتب دست 

 ها را با آب و صابون شسته و یا با ماده  پرسنل خدماتی باید بعد از انجام گندزدایی بالفاصله دست

 کننده بر پایه الکل تمیز کنند یضد عفون
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  های عمومی و شلوغ ان امکان محدود نموده و  از حضور در مکهای خارج از منزل را تا حد فعالیت

 پرهیز کنید.

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

 استفاده کنید.صورت کامال پخته  غذایی به از مواد

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

 مراکز درمانی مراجعه انجام کنید. درصورت شدید شدن عالیم به

 االمکان  درصورت مواجهه با افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی

 جدا از سایرین نگه داشته شوند؛ در یک مکان

  های آسانسور( از دستمال کاغذی  ها و کلیدهای مشترک )مانند دکمهبرای تماس با دستگیره

 استفاده نمایید؛

  که دستمال وجود  صورتی )در الزامی است عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذی از دستمال استفاده

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

 کننده بر  کلیه پرسنل و کارمندان از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضد عفونی

 همراه داشته باشند؛پایه الکل به 

 ها با چشم، دهان و بینی؛عدم تماس دست 

  ر ددلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد عدم استعمال دخانیات به

 ابتال به ویروس؛

  در صورتیکه دستگاه ها و ابزار بطور مشترک استفاده می شود بعد از هر بار استفاده بایستی

 گندزدایی گردد. 

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 نمای اداری ابالغی از سوی وزارت بهداشت بایستی رعایت گردد.مقرارت راه 

  غذاییموادبهداشت  .2

 ها قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند؛ مواد غذایی در سلف سرویس 

 درصورت سرو غذا، استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب ضروری است؛ 

 های انفرادی عرضه شود؛بندی  مواد غذایی در بسته 

33



 
 معاونت بهداشت           

 های آب و فاضالبدر  سامانه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

7 

 

 عرضه مواد غذایی آماده به مصرف و خطرناک ازجمله انواع غذای آماده نظیر ساندویج، سیب  از

 پز و نظایر آن جلوگیری شود. مرغ آبزمینی، و تخم 

 متصدیان توزیع غذا دارای وسایل حفاظت فردی باشند؛ 

  ،انجام گیرد؛های یکبار مصرف بندیدر بسته  شکر، قند و آب آشامیدنیسرو نمک، فلفل، سماق 

 سایر اقدامات .3

 :ایمنی سامانه های آبرسانی

 برخی اقدامات برای ارتقاء ایمنی سامانه های آب آشامیدنی عبارتند از: 

 کننده آب برای پیشگیری از آلودگی با فضوالت انسانیحفاظت از منابع تامین 

  گندزدایی در شبکه توزیع  و یا  نقطه مصرف وش های متداول شامل فیلتراسیون وتصفیه آب با استفاده از ر  

 شده در مخازن تمیز و دارای پوشش در منازل  سازی ایمن آب تصفیهذخیره 

  دقیقه تماس  30میلی گرم در لیتر بعد از  5/0در حد حداقل حفظ کلر آزاد باقیمانده در طول شبکه توزیع

 وجود داشته باشد.  8کمتر از  pHدر 

 :و مواد زائد مدفوعی مدیریت ایمن فاضالب

 صورت متمرکز و با طراحی و مدیریت مناسب تصفیه خانه فاضالب بهآل باید در تصفیهطور ایدهفاضالب به

 شوند. 

  برکه های تثبیت )استخرهای اکسیداسیون یا الگون ها( عموماً به عنوان یک فناوری تصفیه فاضالب عملی

در از بین بردن عوامل بیماری زا مناسب می باشند زیرا زمان  و ساده در نظر گرفته می شوند که به ویژه

باال،  فعالیت بیولوژیکی و عوامل  pH روز یا بیشتر( همراه با نور آفتاب، سطح 20نگهداری نسبتاً طوالنی )

 دیگر در تسریع تخریب پاتوژن مؤثر است.

 تصفیه و در محیط دفع گردد. فضوالت )مدفوع و ادرار( دور از تماس با انسان باشد و به صورت ایمن 

 .مواد زائد جامد به صورت ایمن مدیریت و دفع گردد 

  کارگران باید از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند که شامل لباس محافظتی، دستکش، چکمه، عینک

یا محافظ صورت، ماسک، شستن مکرر دست ها است و از لمس چشم، بینی و دهان با دست های نشسته 

 .نندخودداری ک

  در مناطقی از چاه جاذب برای دفع فاضالب استفاده می شود فاصله عمودی چاه تا سطح آب زیرزمینی

 متر در نظر گرفته شود.  30متر و فاصله افقی آن تا منابع آب حداقل  5/1حداقل 

34



 
 معاونت بهداشت           

 های آب و فاضالبدر  سامانه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

8 

 

 اده فدر مناطقی که سطح آب زیرزمینی باالست از مخازن ذخیره غیر قابل نفوذ متناسب با حجم فاضالب است

شود. یک سیستم دو تانکه با مخازن موازی به جهت تسهیل در غیرفعال کردن ویروس ها از طریق به 

 حداکثر رساندن زمان ماند مناسب است.

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

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

 .قسمت مواد زائد اضافه می شود 10به

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

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

  رعایت فاصله چهره به چهره با 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 

 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 مطالب آموزشی جهت تولید رسان )نکته: 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 

  حفاظت فردیآشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 
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  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 

 ری اجتماعیگذاآموزش 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 

 چگونگی انتقال بیماری کرونا خصوصنصب 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 وصیهآموزش ت 

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

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

 های مجازیداشتی بر روی سایت و شبکههای بهبارگذاری 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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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

حال تحصوویل در )واحد  / در.................................. دارای کد ملی به شووماره............................ شوواغل  اینجانب 

 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    □ب      ت□

 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 خانوادهفردی  مراقبت مستقیم -

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

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

 □ نقلیه مشترکوسیله  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
 

 :شوندشسته زیر  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 فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

شوووویید و درصوووورت عدم    و صوووابون مایع ب 

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

 

 ماسوووک  وک حتما ازافراد 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؛

                                                                      
 

   دارید در منزل  اگر عالئم سووورماخوردگی

 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

 
 دهید؛خود آموزش  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  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

کند تا بتوانند برنامه ریزی الزم را برای  واکنش در میصنایع تولیدی کمک این سند به کارفرمایان و شاغلین  

های الزم در زمان بازگشت شاغلین به ه عمل آورند و آمادگیزمینه مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن ب

این راهنما جهت پیشگیری  را به عمل آورند.، 19-تر بیماری کووید کار جهت جلوگیری از شیوع گسترده محیط

 صنایع تولیدی های کاریکار کارگران و کار فرمایان محیط  در محیط )کرونا ویروس( 19-کوویدل و کنتر

 چوبی، تولید های وردهآفر و چوب وابسته، تولید های وردهفرآ و چرم منسوجات، تولید پوشاک، تولید تولید)

های  شیمیایی و نظایر آن(، براساس رهنمود های وردهفرآ و شیمیاییمواد  کاغذی، تولید های وردهفرآ و کاغذ

و سایر قوانین،  تدوین گردیده (CDC)و مرکز کنترل و پیشگیری از عفونت  (WHO)سازمان جهانی بهداشت 

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتها، مقررات، دستورالعملنامهیینآ

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

های کسب و کار هستند و محل 19شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرض بیماری کووید 
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تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت نیروی کار شده که میمحسوبیکی از اماکن تجمع 

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

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

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

 صله ایمن ) بر کهصورتی به کار محیط و شرایط  تغییر و کار محیط سازی آماده  2 تا 1ای انجام کار فا

 باشد.ن افراد در هنگام کار وجود داشتهمتر( و بیشترین فاصله ممکن بی

 ویدئو  و اجتماعی هایشتتبکه تلفن، از حداکثری استتتفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش

 کنند.نی که در داخل یک ساختمان کار میکنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنا

  صورتی شد  ناگزیر چهره به چهره مواجهه کهدر صله  حداکثر و ممکن زمان حداقل با متر(  2تا  1) فا

 رعایت گردد.

 های آموزشی و کارگاهیتعویق انداختن دورههای غیرضرور و بهرتها و مسافماموریت از اجتناب. 

 توانند تجمع نمایند.تاق کپی و هر جایی که کارکنان میرخانه، اآبدا کار، اتاق در تجمع از اجتناب 

 سانی اطالع ضوری  غیر انجام های روش ر ست  ح شتریان  به ها درخوا شویق  و م  عدم به مراجعین ت

  تلفنی اینترنتی، صورتبه هادرخواست انجام و فیزیکی حضور

 مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش  

 ها و ریزی به منظور تقستتیم کار در شتتیفت برنامه امکان درصتتورت شتتاغلین، تجمع عدم منظور به

شود؛ به های قابل تغییر ساعت  شیفت     انجام  شاغلین در تعداد  سیم  شتر  طور مثال تق های کاری بی

 شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند. که در هرطوریبه

 جمله شتتود و تمهیدات دیگر از حذف خروج و ورود انگشتتت اثر حستتگر جمله از مشتتترک ستتطوح

 تشخیص چهره جایگزین شود.

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود.  ای برنامهگونهبه استراحت هایزمان 

 شاغلینی که به برنامه ست به اقماری کار میصورت  ریزی گردش کار  شود    کنند بهتر ا صورتی انجام 

 کمترین میزان ممکن کاهش یابد. که تعداد سفرها به محل کار و منزل به 

 کارگاه در حضتتور زمان طول در ماستتک از دیگر، افراد با فاصتتله رعایت ضتتمن نیز کنندگانمراجعه 

 کنند. استفاده

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

 .نمایند خودداری کاری زمان
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 های این کارکنان حتما باید تعداد سرنشین   بوس جهت جابجاییو مینیصورت استفاده از اتوبوس   در

متری بین  1حداقل فاصتتله رفیت استتمی وستتیله نقلیه باشتتد و ظدرصتتد  50وستتایل نقلیه کمتر از 

مورد استفاده از خودروی سواری با احتساب راننده نباید سرنشین وسیله       درسرنشینان رعایت شود.    

 د.ننفر بیشتر باش 3نقلیه از 

 بیماری یاز انتشار احتمال یریبه حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگ 

  ستفاده از کارت به سکناس و رعا  یجا ا شت  تیپول و ا ستکش     بهدا ستفاده از د صرف   کباری)ا  ایم

 یکاغذ یهاشیکارتخوان و حذف ف یها نگام استفاده از دستگاهه ( بهیدستمال کاغذ

     ه جشاغلینی که در جابجایی پرسنل، فروش و جابجایی محصوالت دخالت دارند از گرفتن هرگونه و

صورت آنالین،  ها بهنمایند و پرداخت ا خودداریدلیل احتمال آلوده بودن به ویروس کرونو یا کاال به

 ها صورت گیرد. پآکارت و یا با استفاده از 

 های خاص مثل اتاق رییس، نگهبانی ها و محوطهسالنتخاذ تدابیری برای کاهش تجمع  پرسنل در  ا

عنوان مثال افزایش زمان استتتتفاده از ستتتالن به) نظایر آن های بهداشتتتتی و، ستتترویسغذاخوری

 غذاخوری(

 

 ، 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-با کووید مرتبط

صنعت  HSE ای/ کارشناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت حرفهبررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

، 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
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 :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 فعالیتصورت امکان، در -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصتتورت عدم امکان دورکاری، شتتدر -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 کمیط تهویه مناسببا شرا

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

هت با الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، ج 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

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

      ست ستن مرتب د ستفاده از مواد   ش صابون و یا ا رت صو کننده بر پایه الکل، بهضدعفونی  ها با آب و 

 زدن به سطوح و اشیاء،  قبل از سرو غذا و بعد از دستشوییخصوص بعد از دستمکرر به

 یکدیگر  کردنو بغل کردنروبوسی ،دادندست پرهیز از  
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  ها با چشم، دهان و بینیتماس دستعدم 

 یاختصاص بوردیک استفاده از خودکار، قلم، موس و 

  گشتان اثر سیستم از استفاده درصورت)جهت ثبت حضور و غیاب  چهره تشخیص سیستماستفاده از 

 .(است ضروری انگشت ضدعفونی برای درصد 70 الکل محتوی ظرف یک وجود

  تبلت، صفحه کلید کامپیوتر، گوشی تلفن، های آسانسور، لپ تاپدکمه عدم تماس مستقیم دست با ،

)استفاده از دستمال کاغذی یا دستکش یا کلید و نظایر آن استفاده    موبایل و دستگیره در و نظایر آن 

 دست بعد از تماس( شستشو و ضدعفونییا 

   فاظت فردی محل کار خود که کلیه پرسنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل ح

های خود را د را در رختکن تعویض نموده و دستباشار، کفش کار، کاله و نظایر آن میشامل لباس ک

 با آب و صابون بشویند.

    کننده شستشو و گندزدایی    شود و بعد از تعویض فرد استفاده   از پتو، حوله و ملحفه شخصی استفاده

 شوند.

 ادیتماس ز یو هر بخش رهیکارکنان، دستگتوسط خود  زیو موس و م بوردیمکرر سطوح ک ییگندزدا. 

 تلفن ثابت و تلفن همراه رینظ و تجهیزات اداری لیوسا ییگندزدا. 

  ستفاده از مه عدم سجاده و چادر نماز   ا ستفاده از مهر     ،  صیه به ا شترک و تو سجاده و چادر نماز  م  ،

 .شخصی و رعایت فاصله در هنگام نماز با سایر افراد

   ستفاده ستمال  ا سرفه    هنگامکاغذی از د سه یا  شت از    صورتی )درکردن  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

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

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

 .به ویروس

 طور مرتب ها بهن ناخندکوتاه کر.  

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

 ها آزمایشگاه در آشامیدن و ممنوعیت خوردن.  

 ها قبل و بعد از تعویض لباس شستشو و ضدعفونی دست. 
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 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گندزدایی شود 

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

 ستوران   حتی صرف در ر ستفاده    ها و غذاخوریاالمکان از ظروف یکبار م شامیدن ا ها برای خوردن و آ

 شود.

 از ظروف یکبار مصتترف  موظفند مراکز این در غذا ستترو هایمحل و هاآشتتپزخانه وجود درصتتورت

 استفاده نمایند. 

 افی همراه دستتتمال کاغذی جهت خشتتک کردن دستتتها قبل از غذا خوردن صتتابون مایع به مقدار ک

 موجود بوده  و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است.وجود سطل زباله پدالی درب 

 تک نفره استفاده بندی و از قند و نمک بسته آوری شودپاش و قندان جمعوسایل مشترک مانند نمک

 شود

 مد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران فعال باشد.سیستم تهویه کارآ 

           شند و به آنها در مورد انواع و شت با سالن غذاخوری دارای کارت بهدا ستوران و  شاغل در ر سنل  پر

 شود.های الزم دادههای واگیردار آموزشهای انتقال بیماریروش

 ستتنل از وستتایل حفاظت فردی و بهداشتتتی در تمام مدت حضتتور و فعالیت در ستتالن   استتتفاده پر

 غذاخوری و رستوران 

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

 کوتاه بودن ناخن در کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است.  

 سیخ کباب در      شامل ب ی کلیه ظروف و تجهیزات نگهدار شق، چنگال، لیوان،  سه، قابلمه، قا شقاب، کا

 دار های دربکابینت ها/داخل قفسه

  غذاییمی در یخچال و در کنار سایر موادهای خام دااز قراردادن فرآوردهاجتناب.  

  عدم ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

 بینند محدودکردن سرو غذاهایی که حرارت نمی 

 صا     هایبیماری به مشکوک  و بیمار پرسنل  فعالیت دامها از ممانعت در آبدارخانه و در  تنفسی مخصو

  .غذاییتماس با مواد
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

   راننده وستتیله نقلیه باید قبل از ستتوار کردن افراد )در هر مرتبه ستتوار کردن افراد( کلیه ستتطوح که

ستگیره، درب،  سافر، میله     احتمال لمس آنها وجود دارد )مانند د شستن م افقی و عمودی های محل ن

 ها( را گندزدایی کند.داخل خودرو و صندلی

       ،صندلی، قفل کمربند ایمنی شتی  شیمن، پ ی هاها، مانیتورها، دیوارها، پنجرهها، کنترلچراغمحل ن

 زدایی شود.خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گند

 ستورالعمل  به گنطور مرتب اقدام راننده خودرو باید روزانه به ساس د صادره از  دزدایی خودرو بر ا های 

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

      های خودرو در حال حرکت    اد با بازگذاشتتتتن پنجره   تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افر

 .صورت گیرد

 سماندها  دفع شتی  شیوه  به باید پ  نیروهای کلیه و پذیرد صورت  پدالی داربدر های سطل  در و بهدا

 های کیسه  در پسماند  آوری جمع شامل  بهداشتی  مالحظات تمامی رعایت پسماند  دفع و آوریجمع

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

 های کیسه  در آن تخلیه بوده و مربوطه بخش در نظافت مسئول  افراد توسط  زباله هایل سط  تخلیه 

 و نظافت گفت پیش مقررات طبق وستتایل و گرفته صتتورت شتتیفت هر آخر محکم در پالستتتیکی

 .گردد گندزدائی

 ارباب و رجوع یهاشخوانیپخدمت،  یزهایسطوح م ییگندزدا. 

 های ستتلف ک نظیر میزهای خدمت، میز و صتتندلیمشتتتر تماس دارای ستتطوح نظافت و ضتتدعفونی

  .هادستگیره ها ،پلهسرویس، رستوران، راه

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

ها، کلید و پوشخوان،کفهای کارتدستگاه ، آسانسور، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن،    هانرده  پله

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

 زدایی وسایل نظافت پس از هر بار استفادهگند.  

  و یا ها، فرمان، دنده، آینه)دستتتگیر دربهایی که در تماس با راننده ویژه بخشوستتیله نقلیه و به ... ،

 طور مرتب گندزدایی گردد.کارکنان مربوطه قرار دارند به

 رددهای بارگیری گندزدایی گدر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت. 
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  ستگاه شیفت تجهیزات و د ست های کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در   کنند الزم ا

 طور مرتب گندزدایی گردد.در طول هر شیفت کار به 

          سیستم سازگار و  شیدن محلول های گندزدا روی پوست، تجهیزات حساس، برقدار، نا از ریختن یا پا

 قابلبت انفجار و آتش سوزی خودداری شود. های با 

 .وسایل و ابزار با استفاده مشترک بعد از هر بار استفاده باید گندزدایی گردد 

 بهداشت ساختمان .4

 کار. هایاتاق و هاسالن هایپنجره و هادرب گذاشتن باز و هواکش از استفاده  

 صورت موقت.ها بهکنسردها و آب خوریحذف آب 

 های سیگار )درصورت وجود(.کردن اتاقکفعال غیر 

 ها.دار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه محلهای دربوجود سطل 

 ها، کنار آسانسورها و ...مانند ورودی کننده دست در محل های مشخصقراردادن محلول ضدعفونی 

 شود.ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته درب و پنجره 

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود 

 طور مرتب گندزدایی شود.ها بهبا تماس زیاد و پرده هایکانکلیه اشیاء و م 

 ضروری خوداری شود.را بودن راهرو مشترک از تردد غیردر صورت دا 

 کنند باید قبل از صتتتورت اقماری کار میگاهی شتتتاغلینی که بهگندزدایی کمپ مستتتکونی و اقامت

 مراجعت شاغلین انجام گردد.

 صورت روزانههها و محوطه رختکن بها، دستگیرهگندزدایی کمدها، قفسه.  

  زدن در آنمحکم گرههای کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی و بستن  لباسقرار دادن. 

 آالت، وسایل موجودی بهداشتی، دستگیره درب، شیرهاگندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس 

 .های بهداشتی روزانه و با تکراردر سرویس

  صابون معمولی جامد  )استفاده از  های بهداشتی  به تعداد و مقدار کافی در سرویس  وجود صابون مایع

 باشد(.غیربهداشتی می

  مرتبا خالی بایستی  ها میطلس های بهداشتی ) دار در داخل سرویس قراردادن سطل زباله پدالی درب

 شده و گندزدایی گردند(.

 از نوع پدالی پایی و یا چشمی در صورت امکان  های بهداشتییر آب روشویی سرویسنصب  ش 

  حمام و توالت(  های بهداشتی سرویسگندزدایی مجزای( 
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 آئروستتل و قطرات پخش از تا شتتود گذاشتتته درپوش آن تانک توالت فرنگی فالش کشتتیدن هنگام 

 .شود جلوگیری

 شیدن  از جلوگیری برای  احتیاط با باید توالت چاه کردنتخلیه یا تمیزکردن قطرات، شدن  رها و پا

 .انجام شود ایویژه

    ستم ضالب  آوری جمع سی ستم    دارای باید فا شی  لوله سی شت  بدون و ک شد  ن ستاندارد  تا حد و با  ا

 .شود تصفیه

 ستمال  یآور عجم ستفاده  یها یکاغذ د سا  نیهمچن و شده  ا صرف  بار کی لیو  سه یک در نظافت م

سئول  توسط  یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال داردرب یهاسطل  و محکم یکیپالست  یها  م

  .نظافت

  سازی سائل  ها،دستمال  سطل  جدا شتی  هایسرویس  گندزدایی و نظافت و سایل  از بهدا  هایمکان و

 .دیگر

 سایر اقدامات .5

 لباس کار، عینک، کفش ضتتدعفونی  ژل و ماستتک دستتتکش، جمله از فردی حفاظت تامین تجهیزات

  شاغلین برای کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن

     کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا

 افراد خودداری نمایند.

  ستکش، چکمه و لباس کار جهت کارکنان          الزام سک، د شامل ما سایل حفاظت فردی  ستفاده از و ا

 خدماتی و نظافت 

        سایل حفاظت فردی مخصوص هر فرد ستفاده از و سک ها  ) ا ستفاده از انواع ما  یتنفس  یدر زمان ا

 ی(موارد به صورت خصوص نینام ا ایشود با مشخص کردن هر ماسک با شماره  یسع

 بمناس  و عینک ماسک  و دستکش  جمله از الزم فردی گذاشتن وسایل حفاظت   اختیار در و پیگیری 

 آبدارخانه و نظافتچی کارکنان برای

        صرف  و نظارت بر ستکش یکبار م سک و د شاغلین از جمله ما تامین لوازم حفاظت فردی مورد نیاز 

 و کارمطابق راهنمای منتشر شده توسط مرکز سالمت محیط حوه استفاده صحیح آنها ن

 شامل تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه:  

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 
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 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 باشند داشته ماسک  است بهتر کنند می استفاده ذهاب و ایاب سرویس از که افرادی. 

    از وسایل حمل و نقل عمومی برای جابجایی افراد بیمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سرفه، تنگی

 نفس و یا سایر عالئم شبیه سرماخوردگی هستند استفاده نشود.

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

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

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

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

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

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

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

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

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 
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 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

  مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوحآموزش 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190سامانه معرفی 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشینمونه فعالیت

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

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

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

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 
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 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،یی شکایات وزارت بهداشتنه پاسخگونصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

حال تحصتتیل در )واحد  / درشتتماره............................ شتتاغل   اینجانب .................................. دارای کد ملی به

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احستتاس خستتتگی و ضتتعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □ستترفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 

 امضا                                      نام و نام خانوادگی                                 تاریخ

 

 
 

 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
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 :شوندشسته زیر  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 دربدر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

کاری،  پایان شتتیفت غشتتاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شتتدن 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   ده شده است، فورا د  هایتان هنگام درآوردن روپوش آلواگر 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. طوریهب روپوش را وارونه 

 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

 دست استفاده کنید. کنندهضدعفونی

      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

      را با ضدعفونی  الفاصله دستان خود  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 شتتوند و فقط با دستتتان دستتتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    همزمان دستتتتکش را نیز درآوردید. فقط قستتتمت داخلی     طور 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 مناستتتب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استتتتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گستتتترده استتتت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر استتتت. الکل اغلب برای گندزدایی ستتتطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی ستتطوح خارجی تجهیزات )مثل استتتتوستتکوپ و   

 شود.فاده میونتیالتورها( است

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 استتتتفاده 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، ستتالن .4

ها باز گذاشتتته شتتوند و جهت تهویه بهتر استتت 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

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

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت ستتدیم 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   10با  های خانگی )  گندزداها و ستتتفیدکننده      .2

طور گستتتترده در دستتتترس استتتت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشتتاهای مخاطی، پوستتت و مجاری  با این حال ستتفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این شتتیمیایی واکنش نشتتان می  راحتی با ستتایر موادبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

استتتتفاده نادرستتتت از ستتتفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

کارکنان مراقب بهداشتتتی  دیدگیگندزدا کاهش دهد و باعث آستتیب

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضتتد آب و دستتتکش و عینک برای  استتتفاده از ماستتک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد. و

یه           - عث تجز با با آب ستتترد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن ستتتف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه ستتایر مواد شتتوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن ستتفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای ستتتمی در هنگام رناک شتتتود. بهشتتتیمیایی خط 

کننده با مواد شتتوینده استتیدی مانند موادی که مخلوط کردن ستتفید

گردد و این گاز  شتتتود، تولید می کردن توالت استتتتفاده می  برای تمیز

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

کننده برای تفاده از ستتتفیدشتتتوینده استتتتفاده نمایید و قبل از استتت 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شتتستتته و با یک پزشتتک 15گردد بالفاصتتله باید به مدت 

 گردد. مشورت

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

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

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

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

سفید اثربخشی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهآن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

ستتازی قید شتتود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچستتب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشتتت با  ندزدایی  بل از گ شتتتده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصتتد  5 های ستتفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت ستتدیم 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

ستتدیم، از دو برابر بیشتتتر از  هیپوکلریت  درصتتد 5/2های حاوی ستتازی ستتفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصتتد هیپوکلریت ستتدیم یک محلول  5برای ستتفیدکننده حاوی ستتازی: کلر قابل دستتترس 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،  شتتتود )برای ت یوصتتتیه 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       

درصتتتورت عدم  و صتتتابون مایع بشتتتویید و    

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هستتتت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوستتتی و دستتتت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماستتتک افراد بیمار و مشتتتک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشتتتم، بینی  از دستتتت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    منزل اگر عالئم ستتترماخوردگی دارید در

 استراحت کنید؛

 ها در هوای ستترد و خشتتک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصتترف میوه و خود را ستتیستتتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

سایی راه   های انتقال این کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشنا

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

های گردند. بر اسرراس دانسررتهعطسرره و یا لما اشرریاو آلوده منتقل می طریق ریز قطرات، از طریق سرررفه و

سرفه، تنگی نفا می    شدید با عالیمی همچون تب،  روز نماید ب تواندکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

الریه، نارسررایی کلیه و مرگ گردد. درصررد مرگ ناشرری از این به ذات و در موارد شرردیدتر ممکن اسررت منجر

شده  بیماری هنوز به ست. طور دقیق مشخص ن سان ب  ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  ا  هاز ان

شحات بینی و دهان می       سرفه، عطسه، تخلیه تر سان از طریق  شد.  ان صله  در  تواندویروس میاین با  2تا  1فا

آلوده به ویروس  و سطوح ها با محیطتماس دست، متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال

ستگیره در تجهیزات،  مانند شیرآالت   ، ها د صندلی،  سایلی   ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده  پله، میز و  و

سناد و مدارک دست به دست شده و      )ی و مشترک طور عموم هب کهاست   سکناس، ا ستفاده می  نظایر آن(  ا ا

مایع آب و صررابون  بنابراین حائز اهمیت اسررت پا از تماس با هر فرد یا اشرریاو مشررکوک دسررت با  . شررود

 .گرددشستشو

وابسررته به محصرروالت از مهم ترین صررنایع ی دنیو آشررام ییمواد غذا  دیکوچک تول عیصررناصررنایع 

ت رفع نیازهای به دلیل اهمیتی که جه که  است کشور  گروههای صنعتی   از جمله مهمترینبوده و رزی کشاو 

مومی مردم دارند نیاز است تا با تمام توان به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال با توجه  عروزمره و مایحتاج 

و بقای این صررنعت را به خطر  به گسررترش جهانی کرونا این عامل می تواند منجر به بیماری شرراغالن شررده 

های موجود در این راهنما می توان بار ناشرری از این بیماری را به حداقل رسرراند و در اندازد. با اجرای توصرریه

 نتیجه با حداقل آسیب به کار و فعالیت ادامه داد.

 

  کاربرد دامنه

 میدنیتولید مواد غذای و آشا عیصنا نیشاغل

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

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

که آنجا گذاری اجتماعی است. ازو قطع زنجیره تماس رعایت فاصله ههای 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 الزمهمیت باالیی برکار از ا

ظر نصادی و صنایع دراصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت

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

  استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی و  مشتریان و به چهره کارکنان وکاهش مواجهه چهره

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

  رعایت گردد. متر 1 حداقلزمان ممکن و فاصله  کمتریندرصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد 

 هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند. ، نگهبانی از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی  اجتناب 

  اطالع رسانی روش های انجام غیر حضوری درخواست ها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور

 فیزیکی و انجام درخواستها به صورت اینترنتی، تلفنی 

 گردد بینی پیش پارتیشن از استفاده مثال طور به مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش. 

 کاهش ساعت  نظیر: در کارگاهحضور کمتر شاغلین و تمهیدات الزم به منظور  ریزی در صورت امکان برنامه

 .کاری صورت گیرد

  در بین افراد  (متر 1حداقل)آماده سازی و تغییر شرایط و محیط کار به صورتی که انجام کار فاصله ایمن

 .هنگام کار وجود داشته باشد

 های قابل تغییر انجام شود به طور  ها و ساعت ریزی به منظور تقسیم کار در شیفت در صورت امکان برنامه

های کاری بیشتر به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حضور  مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت

 .داشته باشند

  داده شوداستفاده کنید و نیروهای غیر ضروری مرخصی حتی االمکان از حداقل نیروی کار. 

 شود. جادیا ریپذ انعطاف یو ساعات کار یمشط خ 

 یا واحدهای تولید کاسته شود یادار یها اتاق گرید به وآمد از رفت. 

 متری  نشستن رعایت شود . 1حداقل فاصله های ایاب و ذهاب  سرویا در 

 ی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامه ریزهای استراحت به گونه زمان 

  کارکنان تا حد امکان بوسیله موانع فیزیکی یجداسازتغییر چیدمان محیط کار یا 
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 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط  فرم خود به محل کارموظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

روزانه، تا پایان صورت تصادفی و نماینده کارفرما یا مدیر شاغلین را بهبررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفا و سایر عالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس همه

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

صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این تحصیل

 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

 :یانهیمز 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 

 اعضاو وندیپ  
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 فته شود:نظر گروارد زیر برای این افراد درم

 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 بهصررورت عدم امکان دورکاری، شرردر -2

یطی ر به محمحل کاتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر 

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 نمایند.رای شاغلین فراهم ه از مرخصی بکارفرمایان شرایطی را جهت استفاد -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

وران درمان و نقاهت، جهت با الزم است پا از طی د 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

 اقدامات کلی .1

  سطوح مشترک از جمله حسگر اثر انگشت ورود و خروج حذف شود و تمهیدات دیگر از در صورت امکان

در غیر اینصورت تسهیالت الزم به منظور ضدعفونی دست ها در  .جمله تشخیص چهره جایگزین شود

 شود. معرض دیدی و در نزدیک ترین نقطه ممکن فراهم

  برنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتوب و مشخص و البته انعطاف پذیر باشد

 تا بدین وسیله نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.

 محیط های کاری مجاور یا  در صورتی که برنامه ریزی انجام شده مفید بوده است آن را با دیگر صنایع و

 مشابه به اشتراک بگذارید.

  خارجی، مشتریان، کارآموزان تاپایان شروع کرونا متوقف گردد. بازدید کنندگانهر گونه بازدید 

 و  یه بندبست د،یتول یکارکنان مرتبط با سالن ها ژهیکارکنان بو هیکل یبرا یمقررات بهداشت فرد تیرعا

 .ردیقرار گ شیالزام شده و مورد پا رانهیو سختگ یبه طور جد دیباو محصول  هیانبارش مواد اول

 دیمرتبط با تول یاماکن و فضاها هیدر کل (4)پیوست  سطوح ییمقررات نظافت و گندزدا رانهیسختگ یاجرا 

در فواصل مناسب مورد  دیبوده و با یالزام یماریو انبارش با هدف کاهش احتمال مخاطرات مرتبط با ب

 .ردیقرار گ شیپا
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 لیاز قب یفرد لوازم حفاظتکننده و  یو ضدعفون ندهیمواد شو دیبخش با یو شرکت ها یدیواحد تول 

 .دینما نیتام یماسک ، دستکش را به تعداد کاف

 کارت بهداشت معتبر قبل از شروع به کار مورد  افتیروزمرد در ایو  یکارکنان فصل یریدر صورت بکارگ

  .ردیگ یمجدد قرار  م دیتاک

  منظور جلوگیری از انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال، سیاست های الزم را پیش بینی و جو ترس را به

 از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید.

 الزم قبل از  ناتیمجهز به ماسک و دستکش بوده و تحت معا دیکارکنان و دست اندرکاران حمل و نقل با

 .رندیار گورود به محل کار قر

 ندزداییگتوسط پرسنل بخش  یت پوشش بهداشتیبه رعا دیمحصوالت در سطح عرضه ضمن تاک عیدر توز 

 ایقابل شستشو و  یافراد، از سبدها میاز تماس مستق یریشگیبخش محصوالت، به منظور پ یخودروها

و  ابانیسبد در کف خ ایو  تهمحصوالت استفاده شده و از قرار دادن بس هیثانو یکارتن به عنوان بسته بند

 شود. یمعابر خوددار

 طیوسا نگونهیموجود در ا یها چهیها و در شهیش کهیها مناسب باشد؛ به طور ایدر سرو هیتهو تیوضع 

 .باز باشد مهین ایهوا باز  انیجر جادیا یبرا ه،ینقل

  ت بند، و نظارتامین لوازم حفاظت فردی مورد نیاز شاغلین از جمله ماسک، دستکش یکبار مصرف، پیش

 ( 3بر نحوه استفاده صحیح آنها )پیوست 

  مواد اولیه خام نظیر فراورده های خام دامی و دریایی از واحدهای صنعتی و کشتارگاه های دارای مجوزهای

الزم از مراجع ذیصالح )سازمان دامپزشکی و سایر نهادهای مرتبط( تهیه شده و کنترل و نظارت کافی در 

  .حمل و نقل تا درب کارخانه تحت نظارت مسئول فنی انجام شود زمان خرید و در طی

 از  ایو  یقانون یمجوزها یدارا یکارگاه ایو  یصنعت یاالمکان از واحدها یحت یخام کشاورز هیمواد اول

و  شود نیباشد تام یالزم م یو کنترلها شیکه تحت پا یوزارت جهاد کشاورز یمراکز عرضه معتبر از سو

 شوند. یحمل و نگهدار یمسئول فن قیدق ینترل هاتحت نظارت و ک

 یآور)جمع یمالحظات بهداشت یتمام تیو دفع پسماند رعا یآورخصوص جمعدر یخدمات یروهاین تمام 

 در دستور کار قرار دهند. فتیمحکم بدون درز و نشت( در آخر هر ش یکیپالست یهاسهیپسماند در ک

 و مواد تولیدی از آلودگی توسط آفات به عنوان ناقل فیزیکی ویروس  حفاظت از مواد اولیه تولید مواد غذایی

 کرونا در زمان انبارداری، جابجایی و حمل و نقل مواد غذایی
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  شناسایی نقاطی که احتمال آلودگی آنها باالست و انجام اقدامات الزم به منظور به حداقل رساندن این

 احتمال

 شود ییگندزدا دهسرویا های حمل و نقل پا از هر بار استفا. 

 شامل تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه:  

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 فردیو حفاظت بهداشت  .2

 یتنفس یهاانواع ماسک وی حفاظت یهاکنیع اینقاب  مانند دستکش، یحفاظت فرد زاتیاستفاده از تجه 

 . کارگران بخش تولید الزاما از ماسک و دستکش استفاده نمایند.است یالزام تیبا توجه به نوع فعال

 وسایل حفاظت فردی مورد رهیغ و مخصوص لباس دستکش، نک،یع ای چشم محافظ ماسک، از استفاده .

بوده و صرفاً به صورت شخصی استفاده شود. حتی کاله های  یالزام تیبا توجه به نوع فعالاستفاده باید 

 باید به صورت شخصی استفاده شوند.ایمنی مورد استفاده ً 

  استفاده از ماسک ساده و کاله و توری سر روشن و دستکش مناسب برای افرادی که با مواد غذایی روباز در

 ست.ا تماس هستند الزامی

 ر مرتب ها به طون ناخندکوتاه کر 

  منوع م کلیه کارکنان محوطه های تولید، بسته بندیتوسط  استفاده از الک ناخن و عطر و ادکلناستفاده از

 میباشد.

 محوطه های تولید و توالت ها ممنوع است.  درفندک  یاحمل سیگار و کبریت  ، سیگار کشیدن 

  ه سایر بخش ها حتی غذا خوری ب و کفش کار ها لباسبا  محوطه های تولید، بسته بندیخروج کارکنان

 ممنوع میباشد.

  (2ت )پیوس بسته بندی و قبل از ورود به سالن های تولیدبا آب و صابون دست ها  کردنشستشو و تمیز 

  اجتناب نمایید شدتاز انداختن آب دهان روی زمین و سطوح به 
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 ان مرتبط برای کارگر النگو و ساعتانگشتر،، بند مچ، جواهرات و اشیاو زینتی مانند حلقه، دستبندستفاده از ا

 با مواد غذایی کارگاهها و خطوط مختلف تولید و بسته بندی ممنوع می باشد.

 ممنوع میباشدغذایی  وادپا و سر در حین کار با م ،خاراندن و یا لما پوست بدن. 

 الکلی  پایه کننده ماده ضد عفونیبا بشویید یا  مایع ها را با آب و صابون از اتمام کار بالفاصله دست بعد

 با صورت خودداری نمایید ییتمیز کنید از تماس دست قبل از شستشو و گندزدا

 وسایل سایر و صندلی و میز کردن تمیز برای عدم استفاده از دستمال مشترک 

 شستشو و ضدعفونی دست ها قبل و بعد از تعویض لباس 

 وسایل سایر و صندلی و میز کردن تمیز برای عدم استفاده از دستمال مشترک 

 در نمازخانه یاستفاده از مهر و سجاده شخص 

 

 عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )موادسالن )محل( غذاخوری و بهداشت  .3

 یی(غذامواد

 .محل غذاخوری باید دارای تهویه مناسب، و مجهز به وسایل گرمایشی و سرمایشی، متناسب با فصل باشد 

 ی روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی پاکیزه و تمیز نگهداری شوند.محل غذاخوری باید دارا 

 ورود کارکنان به سالن غذاخوری، دستشوئی مجهز به آب گرم و سرد و صابون   مسیر درصورت امکان در

 فراهم گردد.

  در توالت ها ، ورودی کارخانه و محل های فراوری با شیرآب پدالی یا چشمیروشویی کافی تعداد تامین 

 متناسب با تعداد کارکنان

 شود. ییمورد استفاده به طور مستمر گندزدا یها زریو فر خچالی 

 های یکبار مصرف انجام گیرد.کراشواربندیسرو نمک، فلفل، سماق ، آب آشامیدنی و غیره در بسته 

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

  مصرف مناسب ضروری می باشداستفاده از ظروف یکبار 

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز و فله ای بدون پوشش ممنوع می 

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

  ستا متری الزمی 1در توزیع و سرو غذا رعایت حداقل فاصله. 

 ظروف طبخ و  هیکل یدهایرت وجود( موظفند پا از سروسرو غذا )در صو یهاو محل هاآشپزخانه

آن را با آب گرم  ریچنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظا وان،یل ،ییرایظروف پذ ،ییغذامواد یسازآماده
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 نیگزیجا یهاایاز سرو دیبه افراد جد یدهایسرو یو برا ندینما یکِشو آب ییشسته، سپا گندزدا

 استفاده کنند.

 بدن  یمنیا ستمیس فیآن بر تضع ریتأث لیدل به اتیال دخانعدم استعم 

 شود. ییداشته و پا از هر بار استفاده گندزدا یشخص یغذاخور لیوسا دیدر محل با میافراد مق تمام 

 گرم کنید.مصرف مجددا  از و سپا، ضرورتا قبل گندزداییآن را  یقبل از مصرف غذا، سطوح خارج 

 یتر میلی گرم در ل  8/0انده )میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده نیم و حداکثر پایش روزانه غلظت کلر باقیم

 در کل سیستم توزیع حفظ گردد(

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .4

  تجهیزات و ظروفی که در تماس مستقیم با مواد غذایی هستند  بجز ظروف بسته بندی یکبار مصرف باید

 فی تمیز، گندزدایی و نگهداری شوند.برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی به حد کا

 کنید گندزدایی را افراد استفادۀ مورد عمومی مکانهای و رجوع ارباب به خدمت هایمیز سطوح. 

 ییطور مستمر، گندزدا بهرا  ، پریز و کلیدهای برقهانرده  پله، میز و صندلی، شیرآالت، هادستگیره در 

 .دیکن

 تلفن ثابت و تلفن  ،یادار یهاو کارتابل رایانه یها سو مو هاایمحل کار مانند سطوح ک یشخص لیوسا

 .دیکن یطور مستمر ضدعفون همراه را به

 پیوست  گندزدایی مستمر طوربه  را هایصندل یهاهها و دستهوارید زها،یسطوح م ، همراه تلفن و ثابت تلفن(

 .کنید (4

 استفاده نشود. در بازکردن یآنها برا یها هریتا از دستگ دیباز نگه دار همیکار را ن یها قاتا یها رد 

 با  هیقلن لیتانکرها و وسا ژهیبو ییو محصول نها هیو ابراز مورد استفاده در حمل و نقل مواد اول لیوسا هیکل

 .ردیصورت گ یریشده و سپا بارگ ییکننده مناسب، گندزدا یمواد ضدعفون

 ه در ها، صندلی ها، کمربند ایمنی، قسمت های داخلی و خارجی سرویا های ایاب و ذهاب )دستگیر

کلیدها یا اهرم های ( پرسنل و کادر فنی داخل محوطه صنعت و خارج از آن به طور مرتب نظافت و 

 گندزدایی شود

 شوند. یبا مواد مناسب ضدعفون ییها قبل از جابجا فتراکیپالت ها و ل ه،یو تخل یریبارگ یسکوها 

 زمان ماند پا از هر بار استفاده گندزدایی کنید. تجهیزات و ابزارهای دستی را با رعایت 
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  چیدمان تجهیزات به گونه ای باشد که حفاظت مواد غذایی از آلودگی، نگهداری و تمیز کردن آنها میسر

 باشد 

 صورت موقت  ها بهآن از نمازخانه ریمشترک از جمله چادر، سجاده و نظا لیو وسا هیتمام مهرها، کتب ادع

 افراد از وسایل شخصی استفاده کنند. و گردد یآورجمع

 

 بهداشت ساختمان .5

  ،ساختمان های واحدهای تولید مواد غذایی، آشامیدنی عبارتند از آبدارخانه، آشپزخانه، غذاخوری، نمازخانه

خوابگاه، مهمانسرا، نگهبانی، رختکن، سرویا های بهداشتی )توالت، حمام، دستشویی( و سالن های کارگاه 

که باید موارد زیر در این ساختمان  تولید، بسته بندی، انبار، واحدهای های اداری و دفتریاز جمله سالن 

 ها رعایت گردد.

  بار در ساعت  12حداقل و دارای روشنایی و تهویه ی مناسبی بوده باید  فوق الذکراتاق ها یا واحدهای

 د.نتهویه گرد

 کلیه واحدهای فوق الذکر یهااز هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره استفاده . 

  تعطیل گردد. مهمانسراممنوع و همه گیری پذیرش هر گونه مهمانی تا پایان 

  رانکارگوسایل حفاظت فردی،  و لباس شخصینگهداری ، انفرادی برای تعویضقفل دار قفسه تامین دو 

 که باید قبل و بعد از استفاده گندزدایی شوند. خطر انتقال آلودگیجهت کاهش 

 نمازخانه،  ،یآبدارخانه، آشپزخانه، غذاخور، نمازخانه، نگهبانی و اقامت و آسانسورها یهامناسب محل هیتهو

 کارگاه از جمله ی( و سالن هایی)توالت، حمام، دستشویبهداشت یها ایرختکن، سرو ،یخوابگاه، نگهبان

 یو دفتر یادار یانبار، ساختمان ها ،یبسته بند د،یسالن تول

  استفاده نکنید و از پاشیدن مواد گندزدا روی  و آب با فشار باال ن سطوح از هوای فشردهتمیز کرد برای

 .سطوح و تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار اجتناب شود

  سیستم دفع فاضالب متصل به چاه جاذب و صابون مایع، باید دارای آب گرم و سرد،  ها  کارگاهدستشویی

 ری فاضالب شهری باشد.یا شبکه جمع آو

 و سطوح تماس مشترک از جمله کلیدهای آسانسورها،  حمام و توالت(دستشوی، ) یبهداشت یهاایسرو

 بطور مرتب شستشو و گندزدایی شود.نرده ها، دستگیره در های ساختمان واحدهای فوق الذکر باید  

 بصورت مستمر . یادار یو قسمت ها انتظار یبخش ها ییگندزدا 

 راهروها، واحدنگهدارنده به تعداد مناسب در هر  هیها با پادست کننده یعفونمواد ضد یظروف حاو هیتعب ،

 آن. رینظو  آسانسورها

87



 
 معاونت بهداشت           

 یدنیو آشام یمواد خوراک دیتول عیصنادر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-مبارزه با کوویدراهنمای گام دوم 

11 

 

  دیافراد قرار ده در محل ترددکار و  طیرا در محپایی سطل آشغال در دار. 

 ه قرار داشته باشد.توالت باید با فاصله مناسب از ساختمان کارگاه و در محل مناسب از ساختمان کارگا 

  و ضدعفونی  شستشوو  باشد تهویه مناسب و روشنایی کافی، توالت باید دارای شیر آب با شیلنگ برداشت آب

  توالت باید بطور منظم انجام گیرد.

  ، زنگ نزن و قابل شستشو باشد.پدالی، توالت باید مجهز به سطل زباله در دار 

 جلوگیری آئروسل و قطرات پخش از تا شود گذاشته پوش آن در تانک توالت فرنگی فالش کشیدن هنگام 

 .شود

 شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویا در. 

 یبهداشت یهاایها و سرودر توالت یو دستمال کاغذ عیصابون ما تامین. 

 ید. کلیه اهرم ها، و کلیدها و پانل های با استفاده مشترک )غیر برق دار( را گندزدایی کن 

 

 نکات مهم

 دار و مواد ناسازگار و با احتمال گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( هاسایت، وبهای مجازیشبکه جملهصورت مجازی )از بهآموزش  

  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق مسیرهای مجازی امکان ازآموزش 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 همراهی به گوشیهای آموزش، 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 
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 :هدفهای موضوعات 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 لیاو درآوردن وس 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 آموزشیه فعالیتنمون

  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 

 هایسرویاها 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 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 
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  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان گری و بیماریابینصب 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  

 تی به سامانه مذکور بهداشجهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

90



 
 معاونت بهداشت           

 یدنیو آشام یمواد خوراک دیتول عیصنادر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-مبارزه با کوویدراهنمای گام دوم 

14 

 

 پیوست ها

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل در )واحد کاری/ سازمان ...(

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

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

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15یش از ب

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

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

 

 

ورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب نمایم درصمی 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 میت و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرس

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قط های ا سیار  رهد، 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 وشاندتا روی مچ را کامل بپ 

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لما شده کمی در تماس باشید -

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

 ت دست را رعایت کنیدبهداش -

 

 

 

 

 

 

 

95



 
 معاونت بهداشت           

 یدنیو آشام یمواد خوراک دیتول عیصنادر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-مبارزه با کوویدراهنمای گام دوم 

19 

 

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

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 دار دور انداخته شود. دربآورده و در سطل دریل حفاظت فردی درتمام وسا

 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.ونیضدعف

            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 

           یز نانگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را

 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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  نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید.با بلند کردن 

  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

 
  ویید و از ضدعفونی ستان خود را بش  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 لما کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 باشد جمع کنید. که داخل آن رو به بیرون 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

  باز کنید و سپا بندهای باالیی و بدون لما کردن جلوی ماسک، آن    ابتدا بندهای پایین ماسک را

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردر 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.

 ی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شرروند و فقط با دسررتان دسررتکش دار جلو

 خارج روپوش را لما کنید.

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

    طور همزمان دسرررتکش را نیز درآوردید. فقط قسرررمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

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

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

دایی مناسرررب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسرررتفاده          از یک ماده گندز    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

 نی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفو2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

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

با طیف گسرررترده اسرررت و   یک میکروب  کل  طوربه  کش  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   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 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.

ده و درها ها باید خالی از افراد بوهنگام گندزدایی و نظافت، سررالن .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 حل)کارایی م های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودمحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پا از گذشت 

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

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

 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

در دسرررترس اسرررت و برای  طور گسرررتردهکم 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 راحتی با سررایر مواد شرریمیایی واکنش نشرران می  به

 ا احتیاط مصرف گردند.ها باید بسفیدکننده

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    .5 ستفاده از  ر یشده  رعایت موارد ز برای تهیه 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.

یه           - عث تجز با با آب سررررد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سرررف

 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

عنوان مثال گازهای سرررمی در هنگام شررریمیایی خطرناک شرررود. به 

ی مانند موادی که کننده با مواد شرروینده اسرریدمخلوط 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

کننده برای شررروینده اسرررتفاده نمایید و قبل از اسرررتفاده از سرررفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سرررطوح    زات میها موجب خوردگی در فل  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.

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

سمی آزاد می  سفید نمگاز  ها باید در مکان خنک و کنندهاید؛ 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 

 گردد. و از ذخیره بیش از حد خودداری

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 تاریخ رقیق

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

طوح ا س گردد، بنابراین ابتدها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 پوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مصرف هی -1جدول 

 (ppmمعادل درصرررد  5 های سرررفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سررردیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

  رای گندزدایی سطوح(ب 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   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 گرددردرقت مو

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شررروددقیقه توصررریه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

ی پی پ 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 صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسرررت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسررری و دسرررت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسرررک افراد بیمار و مشرررک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشرررم، بینی  از دسرررت دهان   وزدن 

 ؛کنیدداریخود

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سررررماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرررد و خشررک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصرررف میوه و خود را سرریسررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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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  عنواناست 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 منجر و 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 درترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

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

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

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

آب و صددابون شددسددتشددو  حائز اهمیت اسددت پس از تماس با هر فرد یا اشددیاء مشددکوک دسددت و صددورت با

 .(2)مطابق پیوست گردد

 

  کاربرد دامنه

-است که به منظور پیشگیری و کنترل کووید  این راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری بهداشتی     

شیمی   ط کار کارکنان در محی 19 ست     صنایع نفت، گاز و پترو شده ا سازمان     و تدوین  صیه های  ساس تو بر ا

 ریو سددا تدوین گردیده اسددت (CDC)و مرکز کنترل و پیشددگیری از عفونت  (WHO)جهانی بهداشددت 

و بهداشت   ، بهداشت محیط یمنیمقررات ا ریسا لذا  .دشو یرا شامل نم  و جنبه های بهداشتی و ایمنی  خطرات

کند تا بتوانند این صددنایع کمک می این سددند به کارفرمایان و شدداغلین    .اسددت  یبه قوت خود باق یاحرفه

ایجاد  برای واکنش در زمینه مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن به عمل آورند و یزی الزم را برای ربرنامه

در جامعه، توصددیه های الزم را ارائه نموده  19-تر بیماری کوویدالزم در هنگام شددیوگ گسددترده  هایآمادگی

 است. 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

106



 
 معاونت بهداشت           

 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

3 

 

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

ر بای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است، الزم است مقررات ویژه

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:

 ریزی به منظور اجرای روشددهای کاری مختلف با حرددور شدداغلین کمتر به عنوان مرال دورکاری،  برنامه

 کاهش ساعت کاری و ... صورت گیرد. ،نمودن ساعات کارچرخشی 

  های جایگزین در هر افراد در دو الی سدده گروه به عنوان تیماین مشدداغل حیاتی سددازمان تعیین شددده و

  وظیفه تقسیم بندی شوند. شغل/

 میزان  ، کمترینهاسیسات تولیدی با کمینه کردن تعویض شیفت   ها/ تأمدیران مجتمعریزی توسط  برنامه

برطرف تردد، با حردور نیروی انسدانی کافی و مناسدب برای حفظ تولید ایمن در مجتمع های خود را تا    

 .دهندشدن شرایط ویژه شیوگ بیماری انجام 

        ( صله ایمن صورتی که برای انجام کار فا شرایط و محیط کار به  سازی محیط کار و تغییر   2تا  1آماده 

 متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. 

   ها و  کار در شدددیفت   منظور تقسدددیم به  ریزیمنظور عدم تجمع شددداغلین، در صدددورت امکان برنامه     به

های کاری بیشددتر به های قابل تغییر انجام شددود به طور مرال تقسددیم شدداغلین در تعداد شددیفتسدداعت

 طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حرور داشته باشند.

   شرایطی فراهم هاو کمپ شبانه هایی چون استراحتگاهبه منظور کاهش تجمع شاغلین خصوصاً در مکان ،

ستراحتگاه   صورت لزوم از    گردد که تعداد افراد در ا شند تا در  کاهش یابد و بقیه افراد در منزل آنکال با

 منزل به محل مأموریت اعزام گردند. 

      سرو غذا شپزخانه و پخت و  صورت وجود آ شتر  یاطیاقدامات احت، در شود. به عنوان  در نظر گرفت یبی ه 

رور  ی حداقل تعداد افراد در غذاخور مرال سیم        ح شتر تق صرف غذا به گروههای بی شند و برای  شته با دا

 انجام شود.یا افزایش ساعت سرو غذا شوند 

  هه  کاهش نان    چهره به  چهره مواج فاده   و کارک که   تلفن، از حداکرری  اسدددت ماعی  های شدددب  و اجت

انجام ، کنندکنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار میویدئو

 .شود
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 متر( رعایت  1) فاصددله حداقل و ممکن زمان حداقل باشددد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصددورتی

 گردد.

 ودش اجتناب و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند تکریررخانه، اتاق آبدا کار، اتاق در تجمع از. 

 ا ب یکدیگر، ارباب رجوگ / مراجعین احتمالیو بین شدداغلین با  مشددتریان و شدداغلین بین فاصددله افزایش

 گذاری صورت گیرد.   پارتیشنو  جداسازیاقداماتی چون  از استفاده

  ،رور و غیاب کارکنان شترک  سطوح  برای ح سگر  جمله از م شت  اثر و ح شود و   حذف خروج و ورود انگ

 تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود.

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهگونه به استراحت هایزمان 

 نزما در مورد بی تردد از و باشند وظیفه انجام مشغول خود هایقسمت در فقط قسمت هر شاغلین کلیه 

 .نمایند خودداری کاری

 رور در م  ازامکان محدود نموده و ل را تا حد های خارج از منزفعالیت شلوغ پرهیز   کانح های عمومی و 

 کنید.

  ص  ای یدورکار انجامبا ستعالج  یمرخ شکوک  ایبه کارکنان مبتال  یا صون  می م توان کارکنان دیگر را م

 داشت. 

  های و از تردد غیر ضددروری افراد متفرقه به اتاقحاصددل شددود از سددالمت کارکنان در بدو ورود اطمینان

 شود. کنترل جلوگیری

        بررسی و پایش سالمت کارکنان و اطمینان از سالمت کارکنان روزکار و اقماری در بازگشت از مرخصی

 حاصل شود.یا دوره استراحت قبل از شروگ به کار 

    سه و تب دارند باید در خانه بمانند و به محل کار نیایند تا زمانی سرفه، عط ه ککارکنانی که تنگی نفس، 

 که شاغلین . در صورتی سی توسط مراکز جامع مراقب سالمت قرار گیرند   بهبودی حاصل شود و مورد برر  

افراد بیمار با  تشدددخیص کرونا الزم     چنین عالئمی دارند باید به کارفرما اطالگ دهند و در خانه بمانند.            

 است بر اساس راهنمای بازگشت به کار اقدام نمایند.

 تجمع افراد جلوگیری شود.ریزی شود که از ای برنامهگونه به استراحت هایزمان 

 گردند. ها و سمینارها لغوهای آموزشی، همایشهای غیرضروری، دورهموریتأتمام م 

 شرکت    تمامی شی در  شهرک اماکن رفاهی تفریحی، فرهنگی و ورز سکونی ها و  شود  های م )در  تعطیل 

ست احتیاطات عنوان شده در قسمت         صورت   ستخر، الزم ا ستفاده از اماکن ورزشی و ا اماکن ورزشی و  ا

 . استخرها رعایت شود(
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   شگر و مهمان از جمله خانواده صیانت از کارکنان، هرگونه ورود گرد های کارکنان اقماری و اتباگ با هدف 

شورهای در معرض ابتال به  سکوهای   ک شدن  تا  و نظایر آنمنطقه عمومی پارس و جزایر نفتی و  برطرف 

شیوگ بیماری     شد به این مناطق مجاز شرایط ویژه  صورتی     در  .نبا صان خارجی در  ص که نیاز مورد متخ

سط مراکز            فوق شد و در ایران تو شور خود با سالمت از ک شد و فرد دارای گواهی  شته با العاده وجود دا

 جامع مراقب سالمت مورد ارزیابی قرار گرفته باشد برای خدمات تخصصی حرورشان بالمانع است.

 سی همه افراد در فرودگاه  و ارزیابی دمای بدن و عالئ گیری، کنترلاندازه شود  م تنف و از ورود افراد انجام 

 به عمل آید. ممانعت های مسکونیناطق عملیاتی و کمپمشکوک به م

 و تأسیسات فراساحلیچون  یدر مناطق ماریکارکنان مشکوک/ ب نهیجهت قرنط یبر اساس ضرورت، مکان 

 شود. فراهم  نظایر آن

  لویت نباشد، تا اطالگ ثانوی شروگ به کار نکنند.وتواند در اای که میاالمکان طرح های توسعهحتی 

 سی قابل تعویق با رعایت مالحظات ایمنی و پایداری    عحتی االمکان کارهایی چون ت سا یاز ن موردمیرات ا

 ادر گردد.ضروری ص برای کارهای تعمیراتی و پروانه کار صرفاً به زمان دیگری موکول گرددتولید 

  با توجه به وجود اقامت فشرده و محدود کارکنان در شناورها حتی االمکان اقداماتی چون تأخیر در هوک

 آپ سکوها انجام گیرد.

 ر باعالم گردد بنا و ... رکت های پتروشدددیمیشددد های تابعه هلدینگ خلیج فارس،به پیمانکاران شدددرکت

 نمایند: ریزیبرنامهدر زمینه موارد ذیل ضرورت 

 کارکنانی که کار آنها ضرورت ندارد تا اطالگ ثانوی به محل کار خود مراجعه ننمایند. 

 کارانبرنامه ریزی جهت کاهش رفت و آمد نوبت و کاهش ساعت کاری کارکنان روز کار 

    ،سبت به شیفتی و کشیکی شدن آنان     کارکنانی که ضرورت دارد حرور پیدا کنند  بندیتهیا دس  ن

ائات و بنا به اقتر یا آنکالی یا موارد نظیر آن  در هر شیفت  کارکنان کمتر تعدادپرسنل و استفاده از   

 .های الزم صورت پذیردریزیمهشرایط کاری برنا

  دادن مرخصی به بانوان دارای کودک خردسال و موافقت با انجام دورکاری آنها 

 و کاهش رفت و آمد آنها انجام شود.  اقماریافزایش حرور کارکنان  برای ریزی سازمانیبرنامه 

 های خرید شخصی مورد نیاز نیروهای غیر روزکار   مین مایحتاج و سفارش جهت تأ موران خریدمأمور یا مأ

 گردد. تعیین هاهای اقامت و کمپمستقر در محل

  ادارات شددرکتحتی المقدور مکاتبات از طریق الکترونیکی انجام پذیرد و از تردد هرگونه پیک در داخل 

 های ضروری با اتخاذ تدابیر الزم به دفاتر ارسال شود. ها و نامهجلوگیری گردد و بسته
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  دعوت نمودن مهمان و ارباب رجوگ تا حد امکان جلوگیری و سددعی شددود کارها از برگزاری جلسددات، از

)در صددورت ضددرورت برگزاری جلسددات الزم  فصددل گردد.رتباط تلفنی و ارتباطات مجازی حل و طریق ا

 برگزاری جلسات رعایت شود(. راهنمایاست احتیاطات عنوان شده در 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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

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

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

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

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

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

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا 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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 اعراء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

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

ش   در -2 فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد به صورت عدم امکان دورکاری، 

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 اسددت پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  19-تمامی شدداغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

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

شت مورد ارزیابی قرار گیرند  شکی        از وزارت بهدا شت به کار مورد ارزیابی پز شاغل برای بازگ ضعیت  رار ق و و

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

ر طوکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. این ویروس بههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

های گردند. بر اساس دانستهعطسه و یا لمس اشیای آلوده منتقل می عمده از طریق ریزقطرات از طریق سرفه یا

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

رای باقدامات پیشگیرانه و کنترلی الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. به ذاتدر موارد شدیدتر ممکن است منجر

ه و ، ارتباط با افراد آلودمحافظت از شاغلین در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بستگی به نوگ کار

  .داردآلودگی محیط کار 

 

 در محیط کار:  یکلبهداشتی  یهاهیتوص

ممکن  وگیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وگیش تیاز گسترش وضع دیبا کنانو کار انیکارفرما .1

راهنما مورد توجه قرار  نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاقدامات احت ،است

 .دیننما الزامرا  ندانگرفته
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 یهامراتب کنترل از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا هاهیتوص نیا .2

 .باشدیم کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو ش یتیریمدو  یمهندس

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

  .شود صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

نند؛ ک یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما .3

ی کنترلروشها و احتیاطات از  کنانحاصل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه استفاده یریجلوگ یبرا

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ی،تیریو مد

کارفرمایان واحدهای مشمول و موضوگ این راهنما موظفند امکانات آموزشی و رعایت مقررات بهداشتی از  .4

را به ویژه برای  جمله تأمین وسایل حفاظت فردی )لباس کار، دستکش، ماسک، ژل ضدعفونی کننده و ..(

ی ت فردحفاظدر تآسیسات فراساحلی الزم است وسایل  باالتر ابتال به بیماری فراهم آورند.شاغلین با احتمال 

   به میزان مورد نیاز و برای حداقل یک ماه برای شاغلین تأمین گردد.

جزای ادر زمینه  ملزم هستند که به شاغلینکارفرمایان  با ویروس کرونا،شغلی  مواجههبرای جلوگیری از  .5

 آموزش دهند. PPEگی از جمله پیشگیری از آلود

که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد  روسیو نیانتشار و انتقال ای هاتوجه به راه با .6

که  یمعن نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه، افراد مشکوک یا مبتال به کرونا عامل اصلی  ابه بیماری یافراد مبتال 

 خطرند. 

 یهارهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییوجود دارد محل ها زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از .7

دلی، نشیمن صن نشانی،های آتشها، دستگیره درب ماشینموبایلموس،  د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها

دسته های صندلی، پشتی صندلی، قفل کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو، 

 ...و  تجهیزات خاص موجود در ماشین های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ابزارهای کاری مشترک بین افراد

 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو یتواند امکان انتقال قطرات حاویم

 وصخص به موضوگ نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر ،مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد .8

 یتصاداق و یاسیس ،یفن مالحظات و طیشرا به توجه بالذا . داشت باال سکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا

 :  باشندمی شامل موارد ذیل و کار طیسالمت مح یاقدامات کنترلبرخی از 
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 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  در صورت آلودگی این ثانیه بشویید.  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

)برای آشنایی با نحوه شستشوی دستها به  .دستها شستشو داده شوندیا دو بار  ثانیه باشد 40زمان حداقل 

 مراجعه نمایید(   2پیوست 

     توان از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل  در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می

 مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد. از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید 

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

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

  انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید.از 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

 االمکان از همراه داشتن وسایل غیرضروری از قبیل انگشتر، ساعت و ... خودداری نمایید.حتی  

  متر( با افراد خودداری کنید. 1از تماس نزدیک )کمتر از 

 ،سددهم زیادی در کاهش ابتال به  تغذیه مناسددب و اضددطراب، نوشددیدن مایعات کافیکاهش  خواب کافی

 بیماری دارد. 

          تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواگ غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم

 ویروس( داشته باشید. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا

 پرهیز کنید.با یکدیگر  وسی کردنبو رو دست دادن از 

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

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

           در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت صحیح استفاده کنید و در

 شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید. صورت

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

             هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت به یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور

 استفاده نشود.

  .از خودکار شخصی استفاده شود 
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   داقل به ح یادار ونیاتوماس  ستم یو استفاده از س   یاز انتشار احتمال  یریاز کاغذ به منظور جلوگاستفاده

 ه شود. رساند

  اسددتعمال دخانیات به دلیل تأثیر آن بر ترددعیف سددیسددتم ایمنی بدن و مسددتعد نمودن افراد در ابتال به

 ویروس ممنوگ است. 

  صرف  م کباری)استفاده از دستکش    بهداشت  تیپول و اسکناس و رعا  یبه جابانکی از کارت هنگام خرید

ی تحویل کاغذ یهاشیو فشددود کارتخوان اسددتفاده  یهاهنگام اسددتفاده از دسددتگاهه( بیدسددتمال کاغذ ای

 نشود.گرفته

 کنید پرهیز پخته نیمه یا خام صورت به حیوانی محصوالت مصرف از. 

 کنید. پرهیز خام حیوانی محصوالت سایر یا شیر گوشت، به دستکش بدون زدن دست از 

 جهت جلوگیری ازضدددعفونی کنید.  از قبیل کلید، موبایل و ... کنیداشددیائی که در طول روز لمس می( 

 توان از پوشش موبایل با سلفون، شستشو با کف صابون و نظایر آن استفاده نمود(خراب شدن آنها می

 تماس نداشته باشید و   وسایل و سطوح عمومی   ا اتوبوس و مترو، تا حد امکان ب در مکانهای عمومی نظیر

صابون یا مواد پایه الکل   تا زمانی ستان خود را با آب و  ضدعفونی نکرده   70که د صد،  اید به دهان، بینی و در

ه به های عمومی و آلود. ضددمن اینکه حتی االمکان برای کاهش میزان تماس با مکاندسددت نزنید ها،چشددم

های کارکنان یا خودروی شخصی انجام گیرد. )توضیحات بیشتر     ویروس، رفت و آمد به محل کار با سرویس 

 در این زمینه در قسمت سرویس کارکنان آمده است(

  عدم اسددتفاده از دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن میز و صددندلی و سددایر وسددایل )ترجیحاً هر یک از

   بار مصرف(استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یککارکنان از دستمال نظافت شخصی 

 .از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید 

  در سامانه غربالگری وزارت بهداشت به آدرسsalamat.gov.ir  ثبت نام نمایید و در صورت پیدا کردن

سامانه ثبت نمایید تا راهنمایی  شت دریافت      های العالئم بیماری، موارد را در این  سان بهدا شنا زم را از کار

 نمایند. 

 صددورت مشدداهده عالئم سددرماخوردگی و بیماری آنفوالنزا شددامل سددرفه، تنگی نفس و تب در منزل   در

اجتماعی خودداری کنید و برای محافظت دیگران از ماسددک شددغلی و از انجام فعالیتهای اسددتراحت کرده و 

 د. به روش صحیح استفاده کنیمعمولی استفاده 

 تماس بگیرید. 4030و 190 در صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شماره 
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      برای ضدعفونی انگشت    درصد  70در صورت استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل

 ضروری است.

       ضا سب ا ست لباس کار منا شانان، باید یک د سره(،   فیبا توجه به اعزام های فوری در آتش ن ) لباس یک

 شیلد/ عینک، ماسک، روپوش کفش،.. در اختیار هریک از آتش نشانان شیفت قرار داده شود.

  سک،  تجهیزات حفاظت فردی از جمله شاغلین       ما ضدعفونی بر پایه الکل برای  سک و ژل  ستکش، ما د

 تأمین شود.

 های ساده پزشکی، ماسکN95  وFFP2 شود. برای شاغلین توصیه می 

  و نظافتچی کارکنان برایو روپوش  مناسددب ماسددک، دسددتکش جمله از الزم فردی وسددایل حفاظت 

  آبدارخانه قرار گیرد.

 این ابتالی از پیشگیری  شاغلین بخصوص رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب و      سالمت  حفظ جهت به 

سایل حفاظت فردی    موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد ست و ستکش و   ا شامل لباس کار، د

سک  سی  ما صرف  یکبار تنف سرویس  کلیه اختیار ( به تعداد کافی در N95نوگ )ترجیحاً از م های رانندگان 

  .باشند می آن از استفاده به ملزم االشاره فوق افراد و داده قرار ایاب و ذهاب،

 2تا  1اچارند با فاصددله کمتر از اسددتفاده از ماسددک در اتاق کنترل، فرایند عملیات و نظایر آن که افراد ن 

 .باشدمیاجباری با یکدیگر کار کنند، متر 

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

  مراجعه نمایید. 3برای آشنایی با نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی به پیوست 

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

سرویس و غذاخوری می      سلف  ستوران و  ستفاده از مکانهای تجمعی مانند ر ست  ا سرو غذا  بای از لحاظ زمان 

 در مواردیکه که پخت غذا برای کارکنان اجتناب ناپذیر است رعایت موارد ذیل ضروری است: یابد. افزایش

 زدایی شودغذایی تمامی سالن گندز صرف وعده بعد ا و قبل. 

        شامیدنی ترجیحًا شکر و آب آ سماق، قند،  سته  سرو نمک، فلفل،  صرف انجام  های یک بندیدر ب بار م

 گیرد.

 باشد. ای در تمامی مراکز فعال ممنوگ میعرضه مواد غذایی روباز و فله 

   ،صرف از جمله انواگ آجیل، تخمه صورت روباز و     از نگهداری مواد غذایی آماده به م شیجات ب شیرینی، تر

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 بایستی فعال باشد.می رستورانمد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و یه کارآسیستم تهو 
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    سنل به یک شود تا تعداد زیاد پر سرو غذا و       ترتیبی اتخاذ  شوند و زمان  سالنهای غذاخوری ن باره وارد 

 فاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.است

 .استعمال دخانیات ممنوگ است 

 . رعایت فاصله گذاری یک تا دو متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سلف سرویس الزامی است 

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

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

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

 شستشو گندزدایی شوند. میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت 

 سدداطور، سددینی،  لگن، چرش گوشددت، ات از جمله میز کار، تخته گوشددت خرد کنی، چاقو، تجهیز ابزار و

 ترازو، باسکول و امرال آن می بایست هر بار قبل از استفاده شستشو و گندزدایی شوند.

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

 .سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

 ها برای خوردن و آشامیدن استفاده شود.ها و غذاخوریاز ظروف یکبار مصرف در رستوران ناالمکاحتی 

  شپزخانه سرو غذا )در ها و محلآ سرویس    های  کلیه ظروف طبخ و  ،دهیصورت وجود( موظفند پس از 

سرو  غذایی سازی مواد آماده  شوین  گرمرا با آب  و  سپس گندزدایی و آب ب سر   د،  شی نمایند و برای   ویسکِ

 های جایگزین استفاده کنند.دهی به افراد جدید از سرویس

      ستفاده صرف برای میز غذاخوری ا شش یکبار م ستفاده آنها را تعویض    از پو شود تا بتوان پس از هر بار ا

 نمود.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 بینت، گوشیها، تخت، کمد، کاسطوح دارای تماس مشترک شامل میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله 

کارت  تلفن، دسدددتگاه  ید و   پوشخوان و خودپردازها، کف های   پریزها، کیبورد، موس، ریموت ها، کل

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

 ر د دنشو یا راهروها و ...  استفاده می  و وسایلی که برای نظافت رستوران  ، دستمالها  های زمین شور تی

شتی بکار می             هیچ  سهای بهدا سروی شو و نظافت  ست ش سایلی که برای  س نروشرایطی با  و تی د نبای

 . شوندبصورت مشترک استفاده 

    های تمامی سددطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی می بایسددت به طور مسددتمر طبق پروتکل

 موجود گندزدایی گردند.
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  شین ( موریتپس از برگشت از محل مأ ) پتروشیمی صنایع نفت، گاز و  های گندزدایی مرتب داخل ما

صددندلی،  هایکلیه قسددمت، صددنایع نفت، گاز و پتروشددیمیشددامل : دسددتگیره درب ماشددین های 

 و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو و ... کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین 

 ی ی سیم، دستگاه هاد بتجهیزات و ابزارهایی که در فرایند عملیات، مورد استفاده قرار می گیرند مانن

 د.نفرد، گندزدایی گرد در صورت امکان اختصاصی باشند و یا پس از استفاده هر تست گاز و ...

 

 مدیریت پسماند

 سماندها  دفع شتی  شیوه  به باید پ  نیروهای کلیه و پذیرد صورت  پدالی دار در های سطل  در و بهدا

 های کیسه در پسماند آوری جمع شامل بهداشتی مالحظات تمامی رعایت پسماند دفع و آوری جمع

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

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

 توسددط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و شددوند یآور جمع  یپدال دار درب یها سددطل و محکم

 صورت پذیرد. نظافت مسئول

  ستم  سطل سای  ها، الد شتی  های سرویس  گندزدایی و نظافت لو سایل  از بهدا  از دیگر های مکان و

 جدا باشند. آبخوری جمله

  جمع آوری و انتقال به محل نگهداری     یت پسدددماند از مرحله تفکیک در مبد       کلیه مراحل مدیر   در ،

باید از وسددایل حفاظت فردی مناسددب اسددتفاده کنند و  موقت، کارکنان و پرسددنل درگیر با پسددماند

 آموزش های الزم در مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.

   سته بندی سماند ب ستیکی    پ سه های پال سه های بزرگ تر و مقاوم و  ها در کی و قرار دادن آنها در کی

راهای داخل    راهای داخلی به     ،یسپس انتقال آنها به خارج از ف صل از حمل زباله را در ف آلودگی حا

 .دهدمراتب کاهش می

  باشد؛ بعنوان مرال از داخل امکنه، توجه به عدم آلودگی دیگر فراها بسیار مهم می   پسماند در انتقال 

 .تواند موجب آلودگی رستوران شودانتقال زباله تولیدی در آشپزخانه از داخل محیط رستوران، می

  شرات ، جوندگان و گربه شد و پس از  نگهداری موقت زباله باید به دور از ح ها بوده، در معرض دید نبا

 دقت شستشو  و گندزدایی داده شود.انتقال زباله توسط شهرداری، این مکان به 

 گردد.انتقال و دفع می ،های صنعتی و ویژه بر اساس ضوابط مربوطه جمع آوریپسماند 
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  بهداشت ساختمان .4

  ها در کنار سیستم تهویه ساختمان استفاده  های سالن از تهویه طبیعی مرل باز گذاشتن درها و پنجره

 شود و از عملکرد صحیح سیستم های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.

  گرددیم هیتوص یبا فشار منفاستفاده از سیستم تهویه . 

     شامل شترک  س دیوار و کف، درب سطوح دارای تماس م شک  تگیره درها، ها، د و نظایر آن تمیز و خ

 شده و سپس گندزدایی گردد. 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها،  کننده د ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد. ،در ورودی و خروجی ساختمانها

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسصابون مایع و دستمال کاغذی در توالتکشی سیستم لوله 

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقت حذف شوند.کنسردها و آب خوریآب 

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در تمام اتاقها الزامی است 

 

 و حمام نبهداشت رختک

 .کمد لباس برای هر فرد بصورت جداگانه اختصاص داده شود 

 .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

 .گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود 

  محکم گره زده شود.لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن 

  .وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه الزامی است 

 .سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است 

 .از ازدحام افراد در رختکن جلوگیری شود 

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

  ،های بهداشتی، ترجیحاً از نوگ پدالی یا چشمی باشد.سرویسشیر آب روشویی 

 

 بهداشت نمازخانه

  انجام شود. جمعیاقامه نماز بصورت فردی و یا رعایت فاصله ایمن در 
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     سجاده و نظایر آن از نمازخانه شترک از جمله چادر،  سایل م صورت  ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و و

 د.نشخصی استفاده شوآوری گردد و به صورت موقت جمع

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

             ستها و پاها وجود ضدعفونی د شو و  ست ش ضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت  شتی و و سرویس بهدا

 داشته باشد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در نمازخانه الزامی است 

  درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه مناسدددب برای این مکانها پیش بینی شدددود و

 تهویه طبیعی باز گذاشته شود.

 باشد.توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه ممنوگ می 

 .هرگونه خوردن و آشامیدن در نماز خانه ممنوگ است 

 

 وضوخانه  های بهداشتی وبهداشت سرویس

 مناسب باشد و بطور مرتب گندزدایی شود. سرویس های بهداشتی باید دارای تهویه 

          شدسدتشدو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دسدتگیره، درب، شدیر آالت و وسدایل موجود سدرویسدهای

 ( انجام شود.4های گندزدایی )پیوستبهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمل

    شتی  تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک توسط  روز در بار دو حداقل بایدسرویس های بهدا

 .شود گندزدایی و تمیز عینک(  /صورت محافظ و ماسک چکمه، دستکش، )گان، فردی

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

 شوند تا برای نوبت بعدی   شسته ، گندزدایی و خشک     ها و دستمالها حتماً پس از هر بار نظافت ، تی

 آماده باشد.  

  ی شخصی استفاده شود.هاپاییدم االمکانسعی شود حتی 

   سایل نظافت مانند تی شوند.         و ستفاده  شتی و حمام ا سرویس بهدا ضوخانه ،  صورت مجزا در و ها به 

ای بایست بر ها و وسایل نظافت به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود. این وسایل می       همچنین تی

 نظافت سایر قسمتهای ساختمان استفاده نشود

             نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها به تعداد کافی در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی

 است.
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          وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. استفاده از صابون

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد.

 ک کردن دستها از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی استفاده شود.برای خش 

       بایستی مرتباً  سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی قرار داده شود و سطل ها می

 خالی شده و گندزدایی گردند.

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوگ پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 

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

 

 اماکن ورزشی و استخرهای شنا

 این اماکن می بایست به صورت موقت تعطیل گردند در صورت بازگشایی رعایت نکات ذیل ضروری است:

 به ویژه در سالن های بدنسازی بسیار مهم است. هاهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتی می بایست تهویه مناسب داشته باشند.و سرویس

         سازی که دارای تماس مشترک می شگاه های بدن  شند در پ گندزدایی مستمر کلیه وسایل ورزشی در با ایان با

 (4هر سانس انجام شود. )طبق دستورالعمل پیوست 

     ستم ل سی سبت به تأمین  ستمال کاغذی در توالت    ن صابون مایع و د سرویس وله کشی  شتی ها و  اقدام  های بهدا

 گردد.

  نصف ظرفیت استخر و مراکز ورزشی استفاده شود.از حداکرر 

  در مراکز ورزشی ممنوگ است.و مواد غذایی سرو غذا  

        نظافت عمومی و در اماکن ورزشی و استخرهای شنا، حداقل نیم ساعت زمان در هر شیفت کاری جهت انجام

 گندزدایی در نظر گرفته شود.

             ستخر و ساحت ا شی  و همچنین م ساحت اماکن ورز سانس با توجه به م شناگران در هر  شکاران و  تعداد ورز

ستاندارد ) به ازای   شده و         ۱مترمربع  ۳ظرفیت ا شته  شی در تابلویی نو ستخر و اماکن ورز شد و ظرفیت ا نفر( با

 .ر گیرددر دید استفاده کنندگان قرا

 

 او مهمانسر هالزامات بهداشتی استراحت گا

  تهویه مناسدددب برای این مکانها پیش بینی شدددود و درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام

 تهویه طبیعی باز گذاشته شود.
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       سور و دکمه های مربوطه بطور مرتب و حداقل سان صوص داخل آ سطوح به خ گند زدایی منظم تمام 

 شیفت کاری انجام شود.بعد از هر 

 .کلیه اشیاء و مکان های با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود 

 .در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خودداری شود 

 ها به صورت مرتب و گندزدایی آنها و همچنین گندزدایی پتو و نظایر آن به صورت شستشوی ملحفه

 روزانه ضروری است.

  استفاده از ملزومات خواب شخصی از جمله بالش، ملحفه و پتو به صورت شخصی و اختصاصی برای

 هر فرد ضروری است. 

 های طبقاتی و دیگر وسایل ها و بدنه تخت به ویژه برای تختها و محافظ تختگندزدایی مستمر میله

  موجود در استراحتگاه حداقل روزی یک بار الزامی می باشد.

  موجود در فضای آزاد و سبز به صورت روزانه گندزدایی شود)در صورت وجود(ورزشی وسایل  

                شهای سی و رو شت تنف شت فردی و بهدا ضرورت رعایت بهدا شی در مورد  سترهای آموز صب پو ن

  بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

 گام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرددستمال کاغذی برای رعایت بهداشت فردی هن . 

 .صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست به میزان کافی در دسترس باشد  

 .محلی جداگانه جهت نگهداری افراد دارای عالمت و یا مشکوک در نظر گرفته شود 

 

 سایر اقدامات .5

 ویروس در مکانهای  نظارت بر کنترل موازین بهداشددتی با هدف پیشددگیری و کنترل کرونا  تشدددید

عمومی نظیر آسانسورها، آبدارخانه ها، نمازخانه ها، غذاخوری، سرویس های بهداشتی، حمام ها، رختکن، 

در نظر و  HSEای یا واحد تشکیالت بهداشت حرفه  توسط کارشناسان    ابگاه / استراحتگاه/ مهمانسراها   خو

 گرفتن رعایت موارد زیر باید انجام شود: 

  کار در تهیه،افراد دست اندر  استفاده مداوم از وسایل حفاظت فردی برای کارکنان، خصوصاً    نظارت بر 

 طبخ و سرو مواد غذایی.

  ها، .... و عالوه بر آن ها، سولهها، سالنهای تهویه ساختمان ول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم   حص

 نیز اطمینان از روشن بودن تهویه طبیعی.

 نها از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مناسب استفاده کنند.پرسنل شاغل در این مکا 
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 .از تجمع بی مورد افراد در این مکانها خودداری گردد 

  ای یا واحد تشددکیالت بهداشددت حرفهدر صددورت فقدانHSE  الزم اسددت یکی از کارکنان سددازمان

 مسؤولیت نظارت بر اقدامات بهداشتی را بر عهده بگیرد.

 ستفاده از روش    امکانات تفریحی/ رفاهی سرگرمی با ا شود  و تجهیزات  هایی که منجر به تجمع افراد ن

 نظایر آن فراهم شود.های الکترونیک و صوتی و فراهم نمودن مانند دسترسی به اینترنت، کتاب

 

 نکات مهم

 های ایاب و ذهاب: احتیاطات مورد توجه در سرویس

راه  تواند بیماری را ازمیشود می 19-کوویدبر اساس مطالعات اپیدمیولوژیست، کرونا ویروسی که باعث ایجاد 

های صندلی، صندلی و دسته درها، دستگیره تجهیزات، مانند ویروس به آلوده سطوح و محیط با دستها تماس

ها، فرمان و نگهدارنده افراد، نرده پله هایهای آویزان به میلههای داخل اتوبوس/ مینی بوس، دستگیرهمیله

داشبورد، فرمان،کلیدهای کار راننده سرویس و کلیه وسایلی که احتمال تماس به طور عمومی و مشترک وجود 

 اهمیت حائز نیز انتقال دهد. بنابراین )دهند، دیوارهای خودرو و نظایر آنمحلی که افراد به آن تکیه می(دارد 

همچنین . دهید شستشو صابون و آب با را خود صورت و دست مشکوک اشیای یا هر فرد اب تماس از پس استکه 

ای هدر محیطبا توجه به اینکه که ویروس از یک فرد آلوده حاضر در خودرو ) اتوبوس/ مینی بوس/ سواری( و یا 

های صورت برای حفاظت در برابر بیماری تواند به مدتی در هوا شناور بماند، استفاده از ماسکمیبسته نظایر آن 

 مهم است. 

 

 احتیاطات سرنشینان در سرویس کارکنان  -الف

  1افزایش تعداد سرویس ها یا بعبارتی کاهش تعداد سرنشینان هر خودرو بطوریکه هر سرنشین در فاصله 

 متر از سرنشین دیگر، قرار گیرد. 

 اننده( بخصوص در خودروهای سواری و رعایت ممنوعیت نشستن افراد در صندلی جلو )صندلی کمک ر

  متری تا حد امکان  1ایجاد فاصله 

  نفر نشود.  3تعداد سرنشینان با احتساب راننده بیشتر از بطوریکه وسیله نقلیه بکارگیری تعداد بیشتری 

  با یک نفر مسافر عدم نشستن افراد در صندلی کمک راننده بخصوص در خودروهای سواری 

   شاغلین مشاغلی که نیاز به ماسک دارند و یا در محلهای شلوغ و پرتردد به فاده از ماسک برای الزام است

  کار اشتغال دارند.
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 خوردن غذا، میوه و ..... در سرویس و در حین انجام مأموریت بپرهیزید از.  

 بیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان وارد نشوند.  افراد 

  باشند یا به این گروه در سوار و پیاده شدن به سرویس  می کم توان مسافران جابجایی ولمسؤ افرادی که

 .فراموش کنند دستکش را نباید و ماسک از استفاده کنند،کمک می

 کنند از تماس مستقیم با آن افرادی که به هردلیل وسایل، ساک یا بار خود یا همکاران خود را جابجا می

و حتماً از دستکش یکبار مصرف و نظایر آن استفاده نموده و سپس آن را معدوم بار خودداری نموده 

 توانند با دستمال کاغذی بار را بگیرند و سپسنمایند. )درصورت نداشتن دستکش یکبار مصرف اضافی می

 دستمال را در سطل بیاندازند( 

 و درصورت تماس با هر شیء  از دست زدن غیرضروری به سطوح، اشیاء و ... در سرویس خودداری نمایید

 یا سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد.

 

 احتیاطات رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل -ب

 بایست در هنگام رانندگی و سرویس دهی به پرسنل، از ماسک و دستکش و لباس کار مناسب رانندگان می

 استفاده نمایند. 

 االمکان از خوردن غذا در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد. درصورتیکه امکان نداشت حتی

بایست کلیه موازین بهداشت فردی و راننده یا رانندگان در هر زمان در واحد نقلیه غذا صرف می نمایند، می

 و بهداشت مواد غذایی را رعایت نمایند. 

 بطوریکه هیچگونه اختالطی بین مواد شوینده و مرحله انجام شود،  2فت و گندزدایی سطوح در انجام نظا

 شود. روش اجرا به این ترتیب است: نمواد گندزدا انجام 

 زا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد جهت زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماری

 .مودن می باشد جدا و شستشو گرددن د. همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدانشوینده نظافت گرد

 د، گندزدایی مرتب کلیه سطوحی باشه وسیله دستمال دیگری که آغشته به مواد گندزدا میب سپس

ه و کمک ها، پنجره، صندلی راننددستی، آیینهه، ترمز: فرمان، دندباشد مانندها در تماس میکه با آن

بار در روز و درصورت حمل مسافر بیمار/ مشکوک به بیماری، پس از  2حداقل راننده، داشبورد و ... 

 (4پیوست –مطابق راهنمای ضد عفونی دست وگندزدایی سطوح انجام شود. )پیاده شدن او از ماشین 

 گردد استفاده خودرو مخصوص پاش مه دستگاه از خودرو، داخل گندزدایی جهت شودمی توصیه. 
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  ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پوشش شیشه، تا برطرف شدن شرایط

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد ، آویزهای خودروپرده پنجره

 نصب گردد و مرتباً پر شود.  هاواحد نقلیه و سرویس در دست کننده ضدعفونی محلول ظرف 

 یابتال از رانهیشگیپ و یبهداشت اقدامات تیرعاهشداردهنده برای  یپوسترها و آموزشی ای،توصیه تابلوهای 

 نصب شود.  رانندگان و در سرویس ها دید معرض در کرونا یماریب به

 دهی کنند. ها به کارکنان سرویساالمکان سرویساز ورود افراد متفرقه ممانعت گردد و حتی 

 آوری دستمال، دستکش، ماسک و ... و دفع بهداشتی دار در سرویس به منظور جمعهای کوچک دربسطل

 آنها وجود داشته باشد.

 سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره  تمیزکردن و گندزدایی برای مشترک دستمال از استفاده عدم

های پله گاهمیله تکیهپالستیکی یا فلزی پشتی صندلی، صندلی، قسمت  اجزای مختلفدرب ماشین، 

ها و فرمان خودرو، تجهیزات مورد نیاز و موجود در ها، پردههای ایمنی، دیواره و پنجرهسرویس، کمربند

 خودروهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و...( 

 دهی به پرسنل و هنگام انجام مأموریت، هوای تازه خودرو روشن باشد که در زمان سرویس تهویه سیستم

در صورت عدم  و فراهم شود افراد حرارتی آسایش که باشد فعال دمایی در و به داخل خودرو جریان یابد

 جریان هوا در گردش باشد.  همیشه باز گذاشتن در یا پنجرهاستفاده از آن با  امکان

 و ماسک داشتن لزوم جمله از( الزم احتیاطهای رعایت همراه های ماشین بهسطل زباله هایکیسه 

 شود.  خودداری جداً زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب دستکش(

  در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی به

 عمل آید.

 

 :جلسات حضوری ضروریاحتیاطات مورد توجه در 

  از طریق ویدئو کنفرانس و درصددورت عدم امکان  جلسددات ضددروری به صددورت غیرحرددوریبرگزاری

 کننده.برگزاری ویدئو کنفرانس برگزاری آنها با حرور حداقل افراد شرکت

        ضدعفونی با پایه الکل سک، مواد  سه از ما سالن جل شرکت کننده در بدو ورود به  ستفاده   %70افراد  ا

 نمایند. 

    وری داشته باشند یا در جلسه شرکت کنند،     افراد خارج از شرکت که بنا به ضرورت باید مالقات حر

سنجی برای      شوند و تب  شرکت ) مرالً در اتاق نگهبانی( از نظر عالئم ظاهری کنترل  در بدو ورود به 
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شکوک به کرونا ممانعت به    شود و از ورود افراد م ضدعفونی آنها انجام  کننده عمل آید. همچنین مواد 

 رف برای ورود به جلسه در اختیار آنان قرار گیرد.درصد و دستکش یکبار مص 70با پایه الکل 

     در اختیار کلیه شرکت کنندگان در  درصد   70ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده با پایه الکل

 جلسه قرار گیرد و کلیه افراد حاضر در جلسه ملزم به استفاده از آنها باشند.

      صندلی ها سب بطوری که  سالن با گنجایش منا صله  بهانتخاب  شده و حداقل   متر 2 فا از هم چیده 

 مترمکعب هوای تازه با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی در سالن جریان داشته باشد.  12

 ه شود.گذاشت جلسات باز سالن در هوا گردش جادیا یبرا ها پنجره و بدر 

  .وسایل اضافی سالن و روی میز جلسه حذف شود 

      ست ستگاهها، د سطوح، د صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو  سالن و کلیه  شتی  د از و... قبل و بع نه و پ

 جلسه گندزدایی شوند.

 های یک بار مصرف سرو شود.چای در لیوان 

 های تک نفره به افراد داده شود.آب، قند و مواد خوراکی به صورت بسته بندی 

       هرگونه مواد خوراکی حتی به صورت بسته بندی شده نظیر شکالت و ... در داخل ظرف دربسته قرار

 گیرد. 

  .از خودکار و کاغذ شخصی استفاده شود و رد و بدل کاغذ حذف شود 

            جلسات به صورت فشرده و کوتاه برگزار شود و مطالب بصورت خالصه ارائه شود تا از طوالنی شدن

 جلسه پرهیز شود. 

 

 :دستور کار گندزدایی سطوحاحتیاطات مورد توجه در 

  .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

           ستمال را شده، انجام پذیرد. ابتدا د شته  سط محلول گندزدا آغ ستمالی که تو سطوح با د گندزدایی 

 خیس نموده و با فشردن آن، آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده شود.

  زدا بر روی مصرف شده برای اثر بخشی مواد گند   زمان ماندگاری حسب غلظت گندزدای  رعایت مدت

 سطوح توصیه می گردد.

  که قابلیت مصددرف بیش از یک روز را دارند روی بطری  محلولهاییغلظت آن برای  و تهیهثبت تاریخ

 .ستا آنها الزامی

  سددطوح در شددرایط اضددطرار )شددیوگ   :  زمان توصددیه شددده برای گندزداییگندزداییزمان انجام کار

  به ترتیب زیر: های واگیر مانند کرونا ویروس ( در شرکت ها و سازمان هابیماری

125



 
 معاونت بهداشت           

 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

22 

 

 سنل  گندزدا       30 حداقل شروگ به کار پر سمی  ساعت ر شد    یدقیقه قبل از  سیده با ی به پایان ر

 گردد ( ثیر گذاری ماده گند زدا توصیه میأ)این زمان جهت حداکرر ت

 با) .گردد انجام (پرتردد مکانهای) لزوم صددورت در کاری سدداعات اواسددط در گندزدایی دوم دور 

 تواند باشد(می شرکت هر کاری ساعات به توجه

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

 انجام گردد.   

 پالستیکی آماده و نگهداری شود.  در ظرفی دربدار و ترجیحاً تهیه شده برای برای گندزدایی محلول 

            الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا بصورت خودبخودی خشک شده و از

 خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید.  

  گندزدا برروی سطوح پیش بینی دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد  30الی  10مدت زمان  حدود

 می شود.  

   .الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند 

 ستمالها حتماً فت ، تیپس از هر بار نظا سته    ها و د شوند تا برای نوبت بعدی    ش شک  ، گندزدایی و خ

 آماده باشد.  

 ( و محل نگهداری آنها می  مواد شددوینده و گندزدا، لباس و وسددایل حفاظتی ) ماسددک و دسددتکش

 بایست  پیش بینی گردد. 

 های خود را گندزدایی ، ابتدا دستنیروهای خدماتی شاغل قبل از ورود به داخل مرکز و شروگ فعالیت

و از لوازم ایمنی )ماسک، دستکش قابل گندزدایی، لباس کار و یا روپوش بلند و کاله، چکمه( استفاده 

های ها و دمپاییها، دسددتمالنمایند. همچنین نیروهای خدماتی می بایسددت هنگام شددسددتشددوی تی

 د.مخصوص نظافت و گندزدایی بخش، از لوازم ایمنی مذکور استفاده نماین

 

 :درصد 70دستور کار ضد عفونی دست با الکل 

  صد از الکل   70برای تهیه الکل صد )طبی( ، در یک ظرف یک لیتری تقریبا  96در سی     730در سی 

ضافه می کنیم )تقریبا سه حجم       270درصد را ریخته و مقدار  96الکل  سی سی آب مقطر را به آن ا

 و یا جوشیده شده سرد شده(. الکل به اضافه یک حجم آب مقطر

   نیا ریدر غ دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ی،ضدعفون انجام  یالکل ماده قابل اشتعال است برا 

 .شود یصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آتش سوز
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 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

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

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

 

  رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالگ رسانی 

  آموزشینصب پوسترهای 

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

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

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

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

 

  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

  روی سطوحآموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 
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  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

   ویروس کرونا شیوگ 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 

   ستر یا بنر صب پو صا            ن صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  سرویس های  راهنمای نحوه 

 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 

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 ها:پیوست

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سددازمان ...( شددماره............................ شدداغلاینجانب .................................. دارای کد ملی به 

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

حسدداس خسددتگی و ضددعف      ا□بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سددرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) رای 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...................... تهعد می

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

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

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

 تاریخ          نام و نام خانوادگی                              

 

 امرا
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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 دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

توجه: استفاده از ماسک و دستکش برای عموم شاغلین کفایت می کند. برای شاغلین بهداری و در تماس با       

 بیمارن همه وسایل حفاطت فردی الزم است.

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوگ  شگیری در عفونت    ش ا سطح پی سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار   اید، تما و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوگ است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوگ 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 
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 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 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 بپوشاندتا روی مچ را کامل 

 

 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  )

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

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

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 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

         ست دوم در ستکش د ستکش را زیر د ست بدون د شتان د ستکش دوم را نیز   انگ ست ببرید و د مچ 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 
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   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

 .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   ده شده است، فورا د  هایتان هنگام درآوردن روپوش آلواگر 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. طوریهب روپوش را وارونه 

 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

 دست استفاده کنید. کنندهضدعفونی
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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. 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 شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

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

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

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

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

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

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

 .اجتناب شود

 کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید. از تماس

 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

 اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن. مواد گندزدای 3

 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

زدایی سدددطوح کوچک  ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گند     

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مرل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 گردد.ستفاده میکوچک محدود و در فراهایی با تهویه مطلوب ا

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

هواکش نیز ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت   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 
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ست     امکانات ال .8 شوی مرتب د ست ش سک   زم برای  ستفاده از ما ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

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

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

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

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

 شود.میگندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه 

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(ارآمد میگردد و آن را ناکهیپوکلریت 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

رال گازهای سدددمی در هنگام عنوان مشدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید
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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

برای کننده 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

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   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

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

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

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از  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

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

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

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف 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 شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوگ، 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 دسددترسددی  

 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 

  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

 زباله بیندازید؛در سطل 

                                                                      
 

    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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   مقدمه

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

شده   ویروس هنوز بهاین  شخص ن ست طور دقیق م صل کلی ویروس ولی به ،ا سی به عنوان یک ا ر طوهای تنف

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

تواند ینگی نفی مهای کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تدانسته

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهاز این بیماری هنوز به

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

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

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

شیرآالت، نرده  دستگیره درب  صندلی،  سا پله  ها، میز و  ست که ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و طور به یلی ا

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

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

  کاربرد دامنه

شت      ضروری بهدا صیه ها و نکات  شامل تو شگیری و کنترل     این راهنما  صرفا به منظور پی ست که  ی ا

و  (WHO) در محیط معادن روباز و زیرزمینی بر اسنناس توصننیه های سننازمان جهانی بهداشننت 19-کووید

شگیری از عفونت  ست   (CDC) مرکز کنترل و پی سا تدوین گردیده ا شتی و   خطرات ریو  و جنبه های بهدا

 .است یمعدن به قوت خود باق یو بهداشت حرفه ا یمنیمقررات ا ریسا، لذا شود یرا شامل نم ایمنی

این سننند به کارفرمایان و شنناغلین معادن کمک می کند تا بتوانند برنامه ریزی الزم را برای واکنش 

در زمینه مقابله با ویروس کرونا و پیشنننگیری از آن به عمل آورند و برای ایجاد آمادگی های الزم در هنگام              

 در جامعه، توصیه های الزم را ارائه نموده است. 19-ویدشیوع گسترده تر بیماری کو
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 اجتماعی گذاری فاصله

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

 19بسننیاری از شنناغلین صنننایع و واحدهای تولیدی و خدماتی به اقتلننای شننضلی در معرو بیماری کووید 

سالم      ست و از طرفی حفظ  ت نیروی هستند و محل های کسب و کار یکی از عوامل تجمع و انتقال بیماری ا

کار ماهر از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر    

رعایت اصننول بهداشننت حرفه ای برای کاهش مواجهات متناسننب با سننط  اضننطرار و درجه اهمیت فعالیت  

خدماتی برای هر کشنور حیاتی  اقتصنادی و صننایع در پیش گرفته شنود. بسنیاری از فعالیت های تولیدی و     

هسنننتند و باید در مقررات فاصنننله گذاری فعالیت های تولیدی و خدماتی مالحظات اقتصنننادی، اجتماعی و 

 امنیتی کشور نیز در نظر گرفته شود. 

معدن مطابق با سننند مقررات فاصننله گذاری صنننایع،    قاعده تصممم گ ر  و عیممف ا یفا  ا 

قرار می  Bدر طبقه فعالیت های با ضنننرورت سنننط   19گیری کویید واحدهای تولیدی و خدماتی در همه 

شهر،            ستان،  ضطرار ا سط  ا سب با  شمول مقررات فعالیت با ظرفیت معمول یا کاهش نیروی متنا گیرد و م

 منطقه و واحد کاری قرار می گیرد. 

 ارک هم از بسیار  فاصله  با و آزاد فلای  در اینکه دلیل به آهن سنگ  معادن مانند رو زمینی معادن در

شتی  ضوابط  یکسری  رعایت کنندمی شگیری از ابتال به کووید  بهدا ست اس آ19-پی  معادن برخی در اما. ن تر ا

 در برخی معادن تا و دارد وجود زیادی کارگری تجمع کاری شننیفت یک در که سنننگذغال  معادن ویژه به

 تدابیر لذا باید .است این بیماری بیشتر شیوع خطر هستند، کار حال در هوا گردش بدون فلایی در نفر 500

کارگر  که جایی از ها نیز در تونل .شننود اتخاذجهت جلوگیری از تجمع افراد  سنننگذغال  معادن ای درویژه

سیر  شود  می خارج که جایی تا شود می وارد صورت     و کندمی طی را تونل کل م سیر ب در برخی موارد این م

شود لذا کارگر     سر   سینه خیز طی می  صورت ابتال به بیماری،   رسای  کردن آلوده امکان خود راه مربوطه در 

 موارد ذیل جهت پیشگیری از ابتال و شیوع بیماری در معدن توصیه می گردد.سایر  دارد. را کارگران

 

 حداقل ای انجام کار فاصننله ایمنبر که صننورتی به یکار محیط شننرایط تضییر و کار محیط سننازی آماده 

 بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. یمتر1

  ویدئو   و اجتماعی  های  شنننبکه  تلفن، از حداکثری  اسنننتفاده  و کارکنان   چهره به  چهره مواجهه  کاهش

 کنفرانی برای برگزاری جلسات.
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 رعایت متری 1 فاصننله قلحدا و ممکن زمان حداقل باشنند ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصننورتی

 گردد.

  معدن. از خارج تردد های غیر ضروری به داخل یاجلوگیری از  

 ها و مسننافرت های غیر ضننرور و به تعویق انداختن دوره های آموزشننی و کارگاهی  ماموریت از اجتناب 

 حلوری

 هر جایی که می توانند تجمع نمایند. معدنچی ها تجمع از اجتناب 

  ها و  منظور تقسنننیم کار در شنننیفت  ریزی به  برنامه   امکان  صنننورت در ،معدنچیان   تجمع عدم  منظور به

شود به طور  هایساعت  سیم   ی که باقابل تضییر انجام  شیفت  آنهاتق شتر در هر  در تعداد  های کاری بی

 حلور داشته باشند. معدنچیانشیفت حداقل 

 ود.شی در نظر گرفته و تمهیدات دیگر حذف کنترل ترددو  انگشت اثر حسگر جمله از مشترک سطوح 

 ای برنامه ریزی شنننود که از تجمع گونه به ، سننناعات ابتدا و پایان شنننیفت کاریاسنننتراحت های زمان

 جلوگیری شود.  معدنچیان

 مناسننب و تائید شننده توسننط  ماسننک و دسننتکش از دیگر، افراد با فاصننله رعایت ضننمن نیز معدنچیان

  کنند. استفاده کارگاه در حلور زمان طول درکارشناس بهداشت حرفه ای 

  شند  وظیفه انجام مشضول  خود قسمت های  در فقط قسمت  هر معدنچیان کلیه در  مورد بی تردد از و با

  .نمایند خودداری مختلف بخش های 

 معدن به خارج جلوگیری از تردد های غیر ضروری از 

  تعداد سننرنشننین های این به عنوان سننرویی ایاب و ذهاب در صننورت اسننتفاده از اتوبوس و مینی بوس

مسننافران در فواصننل ایمن از یکدیگر ظرفیت اسننمی وسننیله نقلیه باشنند و   %50وسننایل نقلیه کمتر از 

شینند.   شین       بن سرن ساب راننده نباید  سواری با احت ستفاده از خودروی  سیله نقلیه از   اندر مورد ا نفر  3و

 و حتی االمکان از ماسک استفاده شود. بیشتر باشد

  به منظور تا زمان اعالم پایان همه گیری کرونا  اسناد فیزیکی  ، پوشه و رساندن استفاده از کاغذ  به حداقل

 بیماری یاز انتشار احتمال یریجلوگ

  .هر گونه مبادالت مالی صرفا در بستر الکترونیکی انجام شود 

 انجام دهد تا  کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شننضلی احتمالی بیش از حد معمول را

 لطمه ای به کار وارد نشود.
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 سنل   تخاذ تدابیری برای کاهش تجمع ا  نگهبانی و محوطه های خاص مثل اتاق رییی، سالن های در پر

 به عنوان مثال افزایش زمان استفاده از سالن غذاخوری( ) نظایر آن ، سرویی های بهداشتی،غذاخوری

  حد ممکن کاهش یابد.تردد غیر ضروری در این محل ها تا آخرین  

              رانندگان و سنننایر افراد مراجعه کننده از داخل نگهبانی تردد ننمایند و ارتباا با افراد از طریق پنجره

 همین منظور طراحی شده انجام گیرد.کوچک که به 

 

 ی، مراقبت و بازتوانیغربالگر

   19-در همه گیری کووید شاغلینغربالگری  .1

 

های زیر انجام گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتفاصننلهالزم اسننت براسنناس طرح 

 پذیرد:

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسنننی  به محیط کارموظف هسنننتند در بدو ورود  همه -1

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا ا شاغلین ر  ،صنعت  اینماینده کارفرما یا مدیر / کار

گیری، از حیث عالئم تنگی نفی و سننایر عالئم تنفسننی مورد صننورت تصننادفی و روزانه، تا پایان همهبه

گی خان قرنطینه به نیاز salamat.gov.irارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسنناس ارزیابی سننامانه 

صنننورت کار خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این       وجود داشنننت، فرد از ورود به محیط 

 جلوگیری نماید. / مدیر از ورود بیمار به محیط کارکارفرما

 مراقبت از گروه های آسیب پذیر   .2

 به  ابتال معرو در که  افرادی بیماری پزشنننک معتمد به عنوان    تائیدیه   زیر با گواهی   گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار عارضه  COVID 19 بیماری

 :یا نهیزم یماریبا ب مارانیب -ا ف ر عه 

 عروقی – یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یا نهیزم یتنفس یها یماریب 

 BMI> 40  
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  یمنیبا نقص ا ماران ب -بر عه 

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

 یدرمان یمیش 

 اه یمیبدخ 

 اعلاه وندیپ  

بیماریهای تنفسی ریه  معدنچیان معادن سیلیی و ذغال سنگ که دارای    و همچنین برای این افراد 

، ساعات کاری کاهش برقراری دورکاری یا در صورت عدم امکان  هستند  از قبیل آسم، برونشیت، پنوموکنیوز   

شننرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با سننایر افراد را داشننته باشنند. تضییر 

سب تر و کم جمعیت تر می      شرایط تهویه منا شضل موقت در محیط کاری و یا تضییر محل کار به محیطی با 

توانند برای این قبیل کارکنان مرحلننی و یا سننایر تسننهیالتی که کارفرمایان می   تواند کمک کننده باشنند.

 فراهم نمایند می تواند مفید باشد.

 

 19-با سابقه کووید شاغلینانی در بازتو .3

الزم اسننت پی از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شنناغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

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

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

 قرار گیرد. 

 سالمت محیط و کار کنترلیاقدامات 

 

 اصول و قواعد کلی حاکم بر کار   .1

 

  از نظر ورود و خروج وسایل نقلیه و افراد محوطه / کمپ های معادنکنترل ورودی 

 ستکش،  جمله و نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز از فردی حفاظت تامین تجهیزات سک  د  ژل و ما

و  غلینشننا برای ضنندعفونی، لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن

 آنها نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده صحی  از

  کلیه تجهیزات حفاظتی مورد نیاز می بایست بر اساس ریسک مواجهه شضلی فرد و با تائید نظر کارشناس

 ای صنعت انتخاب، خریداری، انبار و بر حسب نیاز در اختیار پرسنل قرار گیرد. بهداشت حرفه
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  ا بار و یا کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مسننتقیم دسننت بدون وسننایل حفاظت فردی ب

 افراد خودداری نمایند.

  (  شننامل ماسننک، دسننتکش و لباس کار جهت کلیه 3الزام اسننتفاده از وسننایل حفاظت فردی )پیوسننت

 پرسنل خط تولید متناسب با نوع ریسک مواجهه شضلی

  :تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه شامل 

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 یکبار مصرف( دستکش( 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 باشند داشته ماسک است بهتر می کنند استفاده ذهاب و ایاب سرویی از که افرادی. 

  عدم اسنننتفاده افراد بیمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سنننرفه، تنگی نفی و یا سنننایر عالئم شنننبیه

 سرماخوردگی هستند از وسایل حمل و نقل عمومی 

 کنند و با دسننت  یمختلف با آنها کار م یکار یها فتیکه افراد مختلف در شنن ییو دسننتگاهها زاتیتجه

به طور مرتب  فتیهر شنن لیکار و قبل از تحو فتیر طول شنندر تماس هسننتند الزم اسننت تا د نیشنناغل

 گردد. ییگندزدا

 فعال باشد. یستیبایکارآمد و مناسب )در صورت امکان( م هیتهو ستمیس 

 ابدیحد ممکن کاهش  نیمحل ها تا آخر نیدر ا یضرور ریغ تردد . 

 با حداقل  فتیکه در هر شنن یگردند به طور عیمختلف توز یکار یها فتیاالمکان پرسنننل در شنن یحت

 گردد. ریامکانپذ یمتر 1فاصله حداقل  تیپرسنل فعال بوده و رعا

 سرویس ایاب و ذهاب شاغلین

شاغلین، غالبا برای         با توجه به دور بودن اکثر واحدهای کاری از شهرها و روستاهای محل سکونت 

می شننود. تجمع کارگران در این  جابجایی شنناغلین مذکور از سننرویی های مینی بوس و اتوبوس اسننتفاده 

 وسایل نقلیه خود زمینه را برای انتقال انواع بیماری ها فراهم می کند. لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:
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       راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افراد( کلیه سطوح که احتمال

ها، کمربند ایمنی، چراغ ها، صنننندلی ها، کلیدهای باالبر          درب  دسنننتگیرها وجود دارد )مانند   لمی آنه 

شه های خودرو،     ( ...و ، دیوارها، پنجره ها، مانیتور های خودرومیله های افقی و عمودی داخل خودروشی

 ( کند.4را گندزدایی)پیوست 

 .قبل از ورود به سرویی نقلیه کلیه افراد ملزم به زدن ماسک می باشند 

 نل پی از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسننایل حفاظت فردی محل کار خود که کلیه پرسنن

ستهای خود را با       شد را در رختکن تعویض نموده و د شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می با

 ( بشویند.2آب و صابون )پیوست 

  خودرو بر اسنناس دسننتورالعمل های صننادره از راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

    چنانچه از خودرو حمل پرسننننل برای حمل افراد متفرقه دیگر و علی الخصنننوص سنننرویی واحدهای

غیرشننضلی مانند مدارس و غیره اسننتفاده می شننود قبل و بعد از حمل افراد، ضنندعفونی خودرو ضننروری 

 است. 

 نقل عمومی برای جابجایی افراد بیمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سنننرفه، تنگی  از وسنننایل حمل و

 نفی و یا سایر عالئم شبیه سرماخوردگی هستند استفاده نشود.

  در صننورت مواجهه با افراد بیمار در سننرویی های ایاب و ذهاب عمومی باید تا زمان رسننیدن آمبوالنی

، حتی االمکان از فرد بیمار در یک مکان جداگانه نگهداری نموده و از         برای انتقال بیمار به مراکز درمانی    

 وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک و دستکش استفاده نمایند.

      سمومیت افراد شگیری از حریق و م سایل نقلیه احتیاا های الزم برای پی در هنگام گندزدایی و نظافت و

 به عمل آید.

 جابجایی افراد با بازگذاشتن پنجره های خودرو در حال حرکت. ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام 

 منع استفاده از سیگار و دخانیات در داخل خودرو 

  منع مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو 

  نماینده کارفرما )کارشناس بهداشت حرفه ای، بهگر و یا نماینده کارفرما( بر کلیه موارد فوق الذکر نظارت

 ایند.نم
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  درصد ظرفیت اسمی سرویی اتوبوس یا مینی بوس برای سوار کردن کارکنان  50هرگز نبایستی بیش از

سه نفر در خودرو            ستی بیش از  ساب راننده نبای سواری با احت سرویی های  صوص  ستفاده گردد. در خ ا

 باشند و حتی االمکان در فواصل دور از هم بوده و از ماسک تنفسی استفاده نمایند.

 گهبانی و ورودی واحدهای کاری ن

 .نگهبانان باید آموزش های الزم در خصوص راه های پیشگیری از انتقال بیماری کووید را دریافت نمایند 

 .قبل از ورود تب سنجی  و غربالگری کلیه نیروها و افرادی که به واحد کاری وارد می شوند انجام شود 

 تب، سرفه، عطسه، تنگی نفی جلوگیری شود. از ورود افراد دارای عالمت بیماری از جمله 

            با بیمار کووید مه از ورود افرادی که دارای تماس نزدیک  ند )همکالسنننی،   19-طبق فرم تعهدنا بوده ا

همکار، اعلننناه خانواده، تماس با بیماران مبتال در بیمارسنننتان، همسنننفر با بیمار و یا مراقبت کننده از  

 ( ممانعت شود 19-بیمارکووید

 مکان از سننیسننتم های تشننخیص چهره بجای کارت و یا اثر انگشننت جهت ثبت ورود و خروج   حتی اال

صله بعد از           ضدعفونی نمودن افراد بالفا صورت تمهیدات الزم برای  شود. در غیر این  ستفاده  کارکنان ا

 کارت زنی صورت گیرد.

      ص شیفت دو مرتبه و به روش  ست و کف اتاق نگهبانی حداقل در هر  حی  گندزدایی محل های تماس د

 گردد. 

 .خودکار، گوشی تلفن، میز کار و سایر تجهیزات که با دست تماس دارند ضدعفونی شود 

 .نگهبان ها از دست دادن با افراد مراجعه کننده خودداری نمایند 

           سطل زباله درب شده در  ستفاده  شد و دستمال های ا ستفاده همه افراد فراهم با دستمال کاغذی برای ا

 شود. دار انداخته

 .سطل زباله درب دار و دارای کیسه زباله در محل نگهبانی قرار گیرد 

 .از تجمع و توقف افراد برای مدت زمان طوالنی در محل نگهبانی جلوگیری شود 

  .سیستم تهویه مناسب در محل نگهبانی در تمام طول روز استفاده شود 

  گذاشته شود.درب و پنجره ها برای تهویه طبیعی در اوقاتی از روز باز 

 .قبل از تعویض شیفت تمام سطوح در دسترس گندزدایی شود 

              رانندگان و سنننایر افراد مراجعه کننده از داخل نگهبانی تردد ننمایند و ارتباا با افراد از طریق پنجره

 کوچک که به همین منظور طراحی شده انجام گیرد.
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 حمل و نقل و بارگیری مواد اولیه و نهایی 

 وسط رانندگان رعایت گردد.بهداشت فردی ت 

 .قبل از ورود رانندگان به شرکت تب سنجی از آنها توسط کارکنان انتظامات بعمل آید 

 .در ابتدای ورود وسیله نقلیه، بدنه و چرخهای وسیله نقلیه  که احتمال آلودگی دارند گندزدایی گردند 

           کنان مربوطه قرار دارند به طور مرتب      وسنننیله نقلیه و به ویژه بخش هایی که در تماس با راننده و یا کار

 مطابق دستورالعمل های مرکز سالمت محیط و کار گندزدایی گردد.

 .در وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت های بارگیری گندزدایی گردد 

 یند.شاغلین جابجایی بار از تحویل کاالهایی که احتمال آلودگی دارند خودداری نما 

  ،محل نشننیمن، دسننته ها و پشننتی صننندلی، قفل، کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره ها

 مانیتورها در وسایل نقلیه باید ابتدا تمیز و سپی گند زدایی شود.

  در هنگام گندزدایی و نظافت وسننایل نقلیه احتیاا های الزم برای پیشننگیری از حریق و یا برق گرفتگی

 یدبه عمل آ

   کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مسننتقیم دسننت بدون وسننایل حفاظت فردی با بار و یا

 افراد خودداری نمایند.

           سطل زباله سپی آن را در  ستفاده کنند و  ستمال کاغذی ا سرفه حتمًا از د سه و یا  رانندگان هنگام عط

 درب دار بیاندازند.

  مینی بوس، کامیون و یا اتوبوس قرار گیرد.سطل درب دار در وسیله نقلیه اعم از 

 .رانندگان از تبادل پول جهت مبادالت تا حد امکان خودداری نمایند 

 .رانندگان و کارکنان حمل و نقل و بارگیری از استعمال دخانیات اجتناب نمایند 

 .هنگام تردد برای تهویه مناسب هوا، حتی المقدور پنجره ها باز گذاشته شود 

 ات فنی و تاسیساتواحدهای خدم

مام واحدها را د تنتوان کارکنان این واحد به دلیل حلور در واحدهای مختلف در صورت آلودگی می 

 نکات زیر برای پیشگیری رعایت شود: لذا بایدآلوده نمایند 

    ساتی مبتال به کووید سی سرفه و تنگی   19-از ورود کارکنان خدمات فنی و تأ و یا افراد دارای عالئم تب، 

 نفی و سرماخوردگی و نیز افراد مشکوک )درتماس نزدیک با فرد مبتال ( به محل کار ممانعت شود.
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  رعایت بهداشت فردی به این افراد آموزش داده شود و بر حسن اجرای آن نظارت شود . 

 .وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک و دستکش در حین انجام کار توسط کارکنان این واحد استفاده شود 

      ،محل اسنتقرار و لوازم مورد اسنتفاده توسنط کارکنان به ویژه جاهای با تماس زیاد نظیر دسنتگیره درب

 شود. دستگیره کابینت ها و قفسه های نگهداری ابزار، پریزها، تلفن بطور مرتب گندزدایی

       ست در شیفتهای کاری مختلف با آنها کار می کنند الزم ا ستگاههایی که افراد مختلف در  تجهیزات و د

 طول هر شیفت کاری  بطور مرتب گندزدایی گردد.

 .سطل زباله پدالی درب دار در داخل واحد وجود داشته باشد 

 .سیستم تهویه کارامد و مناسب می بایستی فعال باشد 

 ای خدمات فنی از تهویه طبیعی برخوردار باشنند و درب و پنجره ها در اوقاتی از روز تاسننیسننات و واحده

 بازگذاشته شود.

 تعویض شیفت کاری 

        ستگاههایی که افراد مختلف در شیفت تجهیزات و د شیفت کار و قبل از تحویل هر  ست در طول  الزم ا

 س هستند به طور مرتب گندزداییشیفتهای کاری مختلف با آنها کار می کنند و با دست شاغلین در تما

 گردد.

 .وسایل شستشو و ضدعفونی دست در دسترس افراد در تمامی شیفت ها قرار گیرد 

         صورت پذیرد و کلیه نیروهای جمع سطل های در دار پدالی  شتی و در  شیوه بهدا سماندها باید به  دفع پ

ماند در کیسننه های رعایت تمامی مالحظات بهداشننتی شننامل جمع آوری پسنن   دآوری و دفع پسننمان

 پالستیکی محکم بدون درز و نشت در آخر هر شیفت انجام شود. 

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .2

  و بضل کردن یمانند دست دادن، روبوس گریکدیاجتناب از تماس افراد با  

  (2 وستی)پکننده بر پایه الکلها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونیشستن مرتب دست. 

  خدماتی باید بعد از انجام گندزدایی بالفاصننله دسننت ها را با آب و صننابون شننسننته و یا با ماده    پرسنننل

 کننده بر پایه الکل تمیز کنند.ضدعفونی

 های آسانسور( ها و کلیدهای مشترک )دکمهاستفاده از دستمال کاغذی برای تماس با دستگیره 

  عطسه یا سرفه کردن هنگاملی آرنج کاغذی یا قسمت داخاز دستمال الزامی بودن استفاده  
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 ها و خودپردازهاصورت آنالین یا با استفاده از اپ االمکان بهها حتیانجام پرداخت 

         ضدعفونی شتن مواد  ستکش و ترجیحا همراه دا سک و د سنل و کارمندان از ما ستفاده کلیه پر ر کننده با

 پایه الکل.

 ها با چشم، دهان و بینیعدم تماس دست 

 ودن ناخن در کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است. کوتاه ب 

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

 ویروس.

 سهم زیادی در کاهش ابتال به بیماری دارد.  تضذیه مناسب و نوشیدن مایعات کافی 

 آبدارخانه و نظافتچی کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم یفرد استفاده از وسایل حفاظت 

  ماسک و دستکش و لباس کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  19 –برای پیشگیری از بیماری کووید 

            در زمان استفاده از انواع ماسک های تنفسی سعی شود با مشخص کردن هر ماسک با شماره یا نام این

 موارد به صورت شخصی استفاده شود. 

            سی سک های تنف سک به راهنمای ما شرایط نگهداری ما شتر در زمینه نوع و  سب اطالعات بی جهت ک

 مراجعه کنید. 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )بهداشت مواد .3

  (  2)پیوست ثانیه بشویید 20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل . 

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

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

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

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز ممنوع می 

  .مواد غذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود 

     ،ترشیجات بصورت روباز و   از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

  .وسایل مشترک مانند نمک پاش، پارچ آب، آبخوری جمع آوری شود 

 تنفسننی مخصننوصننا در آبدارخانه و  بیماریهای به مشننکوک و بیمار پرسنننل فعالیت ادامه از ممانعت

 هستند.در تماس رستوران که با مواد غذایی 
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   در کار لباس و دستکش  ماسک،  از استفاده  و نظافت مسئول  عنوان به مخصوص  پرسنل  زا استفاده 

 نظافت هنگام

  استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 

 بهداشت ساختمان .4

 .ساختمانهای اداری واحدهای کاری می بایستی مجهز به سیستم تهویه مطبوع و تهویه طبیعی باشند 

 تهویه طبیعی در اوقاتی از روز باز گذاشته شود. درب و پنجره ها برای انجام 

 .برای هر اتاق وسایل گند زدایی و ضد عفونی جداگانه در نظر گرفته شود 

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در تمام اتاقها الزامی است 

 .در ورودی ساختمان وسایل شستشو و ضدعفونی دست تهیه شود 

 مواجهات کارکنان برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا کنترل های مدیریتی و به حداقل رساندن 

 های بهداشتیهای اقامت و سروییتهویه مناسب محل 

 شوند.زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویی 

 ها در هوا پخش نشوندتا میکروب بندیدقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را ب.  

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

 ها، کلید و  ، کف پوشعابر بانکها   خوان و های کارت  ، تخت، کمد، کابینت، گوشنننی تلفن، دسنننتگاه      ها پله 

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

   به تعداد مناسب در هر طبقه و   الکلی ها با پایه نگهدارندهکننده دست  عفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 راهروها

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

  سماند سطل    دفع پ شتی در  شیوه بهدا سنل  ها به  صوص    های دردار پدالی بطوریکه کلیه پر سئول در خ م

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.

 صل اقامه هر وعده نماز پیش در محل بینی شود و از سجاده و   های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فوا

 مازخانه استفاده گردد. مهر شخصی در ن

 شود. گندزداییمرتبا سطوح آن داشته باشد و  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 
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  محل های تردد  در کافی تعداد به تنفسی  بیماریهای انتقال از پیشگیری  آموزشی نحوه  تابلوهای نصب

 کارکنان

 سرویی های بهداشتیسرو مواد غذایی و  محل در کافی تعداد به ها شستشوی دست راهنمای نصب 

 او مهمانسر هاستراحتگا

 .تهویه مناسب برای این مکانها پیش بینی شود 

 .در و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود 

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود 

  تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود.کلیه اشیاه و مکان هایی که با 

 .در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خوداری شود 

              شو و گندزدایی ست ش ستفاده کننده  شود و بعد از تعویض فرد ا ستفاده  صی ا شخ از پتو، حوله و ملحفه 

 شوند.

      داشت تنفسی و روشهای بهداشتی     نصب پوسترهای آموزشی در مورد ضرورت رعایت بهداشت فردی و به

 پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

 .دستمال کاغذی برای رعایت بهداشت فردی هنگام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرد 

 .سطل زباله پدالی درب دار تهیه شود 

 .نصب صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست 

    هداری موقت افراد دارای عالمت و یا مشنننکوک تا زمان ارجاع به مراکز درمانی در          مکانی ایزوله جهت نگ

 نظر گرفته شود.

         ستکش، چکمه و لباس کار جهت کارکنان خدماتی و سک، د شامل ما سایل حفاظت فردی  ستفاده از و ا

 نظافت الزامی می باشد.

 هرستوران ، آشپزخانه و آبدارخان

  متر فاصله بین افراد رعایت گردد.  2-1در صورت استفاده از رستوران رعایت فاصله حداقل 

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود 

 .کف سالن غذاخوری و رستوران بصورت روزانه شستشو و گندزدایی شود 

 ردن ضروری است.گندزدایی دستگیره در سالن غذاخوری بصورت مرتب در هر شیف غذاخو 
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           برگه راهنمای شستشوی صحی  دستها در رستوران و سالن غذاخوری، آشپزخانه و آبدارخانه در معرو

 دید همگان نصب شود.

       صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دستها قبل از غذا خوردن موجود

 بوده  و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 ود سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است.وج 

 .سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران میبایستی فعال باشد 

        سرو غذا و شوند و زمان  سالنهای غذاخوری ن شود تا تراکم زیادی از پرسنل به یکباره وارد  ترتیبی اتخاذ 

 فاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.است

   پرسنننل شنناغل در رسننتوران و سننالن غذاخوری دارای کارت بهداشننت باشننند و به آنها در مورد انواع و

 روشهای انتقال بیماریهای واگیردار آموزشهای الزم داده شود.

     ام مدت حلور و فعالیت در سالن غذاخوری و   استفاده پرسنل از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی در تم

 رستوران ضروری است. 

 سازی دهی کلیه ظروف طبخ و آمادههای سرو غذا، موظفند پی از هر سروییها و محلپرسنل آشپزخانه

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

 شود و باید پی از هر بار استفاده تعویض گردد.ذاخوری استفاده میاز پوشش یکبار مصرف برای میز غ 

    کارفرما موظف اسننت به منظور رعایت بهداشننت کارکنان، دسننتمال کاغذی تهیه و در اختیار کارکنان

 آشپزخانه و آبدارخانه  قرار دهد )کاربرد خاص: هنگام عطسه یا سرفه و...(

 غذای آماده مصرف در حین تهیه غذا خودداری گردد. از دخالت دست با محصوالت مواد غذایی و یا 

   از تماس مسننتقیم و بدون دسننتکش به وسننایل و تجهیزات جداسننازی مواد غذایی و توزین آن از جمله

 کاردک، تاس و نظایر آن اجتناب گردد.

 کارکنان به اشیاه و کاالهای غیر ضروری اجتناب گردد. از دست زدن افراد متفرقه و سایر 

  شپزخانه سازی مواد       آ سرویی دهی کلیه ظروف طبخ و آماده  سرو غذا موظفند پی از  ها و محل های 

سپی        75غذایی، ظروف پذیرایی و نظایر آن را با آب گرم ) ترجیحا باالی  سته و  ش سانتی گراد(  درجه 

 گندزدایی و آب کشی نمایند.

       شق، چنگال ، ل سه، قابلمه، ، قا شقاب، کا شامل ب سیخ کباب در زمان عدم  کلیه ظروف و تجهیزات  یوان، 

 کابینت های درب دار نگهداری شود. استفاده در داخل قفسه ها/

 .از نگهداری گوشت، مرغ و سایر محصوالت پروتئینی در خارج از یخچال اجتناب شود 
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 .از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی خودداری گردد 

  متری با افراد در هنگام اخذ سفارش و یا تحویل کاال رعایت گردد.فاصله حداقل یک 

      نیروهای خدماتی آشپزخانه و آبدارخانه باید در هنگام نظافت از لباس، چکمه، ماسک و دستکش مناسب

 استفاده نمایند.

 .شستشوی کف آشپزخانه بصورت روزانه انجام و سپی گندزدایی انجام پذیرد 

  بصورت مرتب در هر شیف کاری ضروری است.  تماس و نقاا پر گندزدایی دستگیره دربها 

 .ترتیبی اتخاذ شود تا افراد متفرقه به هیچ عنوان به این مکانها وارد نشوند 

 .شستشوی دستها قبل از شروع کار الزامی می باشد 

 .درصورت حلور این واحد در واحد کاری محل استراحت افراد از سایر پرسنل جدا شود 

 سرو غذاهایی که حرارت نمی بینند محدود گردد. تا حد ممکن 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .5

 ید بادر پایان شیفت کاری  بعد از هر بار استفاده و های ورزشی، وسایل و تجهیزات در صورت وجود سالن

 گندزدایی شوند.

 نظیر میزهای خدمت، میز و صننندلی های سننلف  مشننترک تماس دارای سننطوح نظافت و ضنندعفونی

 ها  دستگیره سرویی، رستوران، راه پله ها ،

  و شوند  گذاشته  باز ها پنجره و درها و بوده پرسنل  از یخال دیبا ادارات نظافت، و ییزدا گند هنگام 

 .باشد روشن زین هواکش بهتر هیتهو جهت

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

 . ردیگ انجام ییگندزدا

 سئول  افرادد/ فر سا  از دیبا نظافت هنگام در نظافت م سک،  شامل   یحفاظت فرد لیو  و دستکش،  ما

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

 شت  یها ییسرو  ها، پله نرده در، یها رهیدستگ  ییگندزدا و نظافت  سالن  راهروها، ها، اتاق ،یبهدا

  مستمر صورت به  اجتماعات

 سه یک در نظافت مصرف  بار کی لیوسا  نیهمچن و شده  استفاده  یها یکاغذ دستمال  یآور جمع 

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

  نظافت
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   هایمکان وسایل  از بهداشتی  های سرویی  گندزدایی و نظافت وسائل  ها، دستمال  سطل  جداسازی 

 جمله آبخوری از دیگر

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

 نرختک

  اختصاص کمد لباس بصورت جداگانه برای افراد 

  .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

  رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود.گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه 

 .لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن محکم گره زده شود 

              ستها قبل و بعد از تعویض ضدعفونی د شو و  ست ش شتی در نزدیکی رختکن جهت  سرویی بهدا وجود 

 لباس

  وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه 

 .سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است 

 جلو گیری از ازدحام افراد در رختکن 

 سرویس های بهداشتی

     شتی واحدهای کاری باید دارای تهویه مناسب، نور کافی بوده و بطور مرتب گندزدایی  سرویی های بهدا

 شود و در شرایط بهداشتی مناسب نگهداری شود.

                ستورالعمل های صورت روزانه و گندزدایی مطابق د شتی ب سهای بهدا سروی شوی دیوارها و کف  ست ش

 صادره از مرکز سالمت محیط و کار انجام شود.

 .گندزدایی دستگیره درب، شیر آالت و وسایل موجود در سرویسهای بهداشتی بصورت مرتب انجام گیرد 

 بل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن بسته شود.ق 

 .نصب برگه راهنمای شستشوی صحی  دستها در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی است 

            صابون ستفاده از  ست. )ا ضروری ا شتی  سرویی های بهدا صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در  وجود 

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد(.

  حوله به صورت عمومی و لزوم استفاده از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی به میزان      عدم استفاده از

 کافی جهت خشک کردن دستها.
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       قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی، سطلها می بایستی مرتبا خالی شده

 و گندزدایی گردند.

 یسننهای بهداشننتی جهت انداختن دسننتمال کاغذی قرار دادن سننطل زباله پدالی درب دار در خارج سننرو

 مصرف شده پی از شست وشو و ضدعفونی دست ها .

 .نظافت و گند زدایی مرتب مکان های فوق الذکر 

 های کیسه  در آن تخلیه بوده و مربوطه بخش در نظافت مسئول  افراد توسط  زباله های سطل  تخلیه 

 و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسننایل و گرفته صننورت شننیفت هر آخر محکم در پالسننتیکی

 .گردد گندزدائی

 نمازخانه

 تجمع زیاد افراد در اوقات نماز ممانعت بعمل آید. از 

 .ضدعفونی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

 وجود سرویی بهداشتی در نزدیکی نمازخانه جهت شستشو و ضدعفونی دستها و پاها 

 خانه الزامی است.وجود سطل زباله پدالی درب دار در نماز 

   عدم اسننتفاده از مهر، سننجاده و چادر نماز مشننترک و توصننیه به اسننتفاده از مهر ، سننجاده و چادر نماز

 شخصی و رعایت فاصله در هنگام نماز با سایر افراد

 تأمین تهویه مناسب 

 عدم توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه 

  خانهمنع خوردن و آشامیدن در نماز 

 بهداشت آموزش

 

  از طریق )پرسننننل  هیکل بهعالئم بیماری  بهداشنننت و حفاظت فردی،  مواجهه، خطرات در مورد آموزش

 .(یا پوستر ، فلای مجازیویدئوهای آموزشی

  صوص  کارکنانبه آموزش سا    در خ ستفاده از و ستفاده از     آموزش نیا) یحفاظت فرد لیا شامل زمان ا

 ضد  ای دفع  ینحوه صح  ،لیو درآوردن وسا  دنینحوه استفاده درست، پوش    ،یضرور  لینوع وسا  ،لیوسا 

 .می باشد لیکردن وسا یعفون

 .نگهبانان معدن باید آموزش های الزم در خصوص راه های پیشگیری از انتقال بیماری را دریافت نمایند 
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     شنیداری مانند ب سانه های  ستفاده از ر صوص      لندگوهاا شتی در خ صیه های بهدا جهت اعالم و تکرار تو

 19مقابله با کووید 

              ،نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها، نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی

  19آموزش راههای انتقال بیماری، گندزدایی جهت آموزش در خصوص مقابله با کووید 

 شدارها  معدنی در ورود صو  یاز عالئم و ه سترها ) یریت شت  تیرعا ۀدربار (تابلوها، پو ستفاده از   و بهدا ا

 قرار گیرد. یحفاظت فرد لیوسا

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

 در صورت امکان ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

  جهت دریافت مشاوره در زمینه  4030ت شکایات بهداشتی و سامانه جهت اعالم و ثب 190معرفی سامانه

 بیماری کرونا 

  ها و راهنماهای شننضلی و محیطی پیشننگیری و کنترل  در نهایت الزم به ذکر اسننت کلیه دسننتورالعمل

 در سایت مرکز سالمت محیط و کار به آدرس زیر در دسترس همگان می باشد.   19 -بیماری کووید

                            r/http://markazsalamat.behdasht.gov.i 
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 ها پیوست

 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

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

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

 

 ام:اخیر عالئم زیر را نداشتهسه روز در  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:اشتهرا نداخیر 

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

 ر فلای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شضلیگونه 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 

 

 املا                                                       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 بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 

 وسایل حفاظت فردی  توصیه شده پوشیدنمراحل 

ای رهد، تماسی، قط های استاندار ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش  استفاده  وسایل حفاظت فردی نوع 

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

 شود.

 ماسک یا رسپیراتور
 

 

 

 

 

 

 

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

 انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید. باند 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 دستکش ها

 

 

 

 

 

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

 استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی

  دست ها را از چهره خود دور نگه دارید 

 با سطوح لمی شده کمی در تماس باشید 
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 دستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوو کنید 

 بهداشت دست را رعایت کنید 

 مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی توصیه شده

 آورید: را به ترتیب مراحل زیر در یحفاظت فرد لیوسا 

 دستکش

 

 

  دستکش آلوده است.بیرون 

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 ماسک 

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید. ضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

   صله بعد  از درآوردن ضد       بالفا شویید یا از یک  ستها را ب سایل حفاظت فردی، د ه کنندعفونیهمه و

 استفاده کنید.درصد  70ی لالک

 
 

 

 

 

 

 

167



 
 معاونت بهداشت           

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

25 

 

 سطوح گندزداهای: 4پیوست

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید. نکات عمومی

 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

صوص موادگندزدا   نکات مهم در خ

یه الکل دارای      پا و ضننندعفونی بر 

 مجوز

درصنند  70ها موثر اسننت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و به  یک میکروب

عنوان مثال بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک )به

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی      لدرپوش السنننتیکی ویا 

سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکوپ و ونتیالتورها( اسننتفاده  

 شود.می

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

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

یر تواند باعث تضیعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

 های خاصخوردگی الستیک و پالستیک  شدن و ترک رنگ، تورم، سخت 

 شود.

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

شن       پنجره ست هواکش نیز رو شوند و جهت تهویه بهتر ا شته  ها باز گذا

 باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پی از گذشت 

ست       .8 شوی مرتب د ست ش سک    امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

ماسننک( و  2کبار مصننرف در طول شننیفت )به ازاه هر شننیفت حداقل ی

شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم    

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

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

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

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

، پوسننت و مجاری ها غشنناهای مخاطیبا این حال سننفیدکننده .3

یک می  یه        تنفسنننی را تحر ما و نور تجز تاثیر گر حت  ند و ت ک

راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان   شننوند و بهمی

 ها باید با احتیاا مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهمی

اسننتفاده نادرسننت از سننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان   .4

صیه   قرقی ضعیف تر شده )قوی سازی تو تواند اثرات آن تر( میو 

باعث آسنننیب        دیدگی کارکنان    را برای گندزدا کاهش دهد و 

 مراقب بهداشتی گردد.

مقابل به پایان       نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه         .5

 برسانید )تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(

ها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در   پی از استفاده از پارچه  .6

سپی در محلول آب ژاول به     سته و  ش دقیقه  30مدت آب داغ 

شنننده و برای ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشنننک     غوطه 

 استفاده آماده باشد

ستکش و    .7 شید لباس، د سک   در طول مدت نظافت مراقب با ما

صدمه آنرا          صورت  سیب نبیند و در  شود و آ صتان پاره ن مخصو

 تعویض نمایید.

  کان  از تِی مخصنننوص فقط که  برای گندزدایی م کان   هایی  ام

 آلودگی وجود دارد استفاده نمایید. 

 

شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق   .8

 ضروری است:

بند ضننند آب و دسنننتکش و عینک برای اسنننتفاده از ماسنننک، پیش -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می
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های با تهویه مناسب مخلوا نموده و  در محلهای سفیدکننده  محلول -

 استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سنننایر مواد شنننوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سنننفید از به  -

های  تواند باعث واکنش   ده و میدااجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش   

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

کننده با مواد شنننوینده اسنننیدی مانند موادی که برای         کردن سنننفید 

ند تواگردد و این گاز میشننود، تولید می کردن توالت اسننتفاده می تمیز

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

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید

 بشویید.

ده شگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.صدمه می

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

دقیقه با آب شننسننته و با یک پزشننک  15ت گردد بالفاصننله باید به مد

 مشورت گردد.

گاز  گیردنشده وقتی در معرو نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید  -

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

 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شننود برای اطمینان از ن تجزیه میهیپوکلریت سنندیم با گذشننت زما -

شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید  

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ازه شد را روزانه و تکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید -

تاریخ رقیق    سنننازی قید شنننود و   تهیه نموده و بر روی آن برچسنننب 

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

سفید   فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میکنندهشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدآغشته به مواد آلی باید تمیز

 عاری از مواد آلی گردد.

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

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

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

  کلر قابل دسترس

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

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

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

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

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

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

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

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

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورهگندزدایی از طریق غوط ها،  شنننود)برای تِیدقیقه توصنننیه می    30س زمان ت

 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

 

 گندزداراهنمای تهیه مواد  -2جدول 

 نسبا رندزدا به آب س د رندزدایی در دست س غلظا مورد ن از

پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 

پی پی ام کلر  50000درصد ) 5آب ژاول 

 قابل دسترس دارد(
 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس: 5پیوست 

 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     

دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده 

 بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسننی و دسننت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشنننکوک حتما از ماسنننک

 استفاده نمایند. 

 
 

 زدن به چشنننم، بینی یا دهان    از دسنننت

 کنیدخودداری

 
 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را     را با 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال    ویروس سرد و خ ها در هوای 

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

  گندزدایی سننطوحی که در تماس مکرر با

 آن هستید.

 
  تقویت سننیسننتم ایمنی با مصننرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 دهید. آموزش 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 ابههای تنفسی عنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

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

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

یی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز الریه، نارسابه ذاتموارد شدیدتر ممکن است منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

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

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

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

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

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

. به سبب  شوند یسهم از کل نیروی کار را شامل م  و مشاغل صنفی بیشترین    کارگران صنایع کوچک  

ها دسنترسنی ناکافی به   زرگ محرومند که از جمله آنها از بسنیاری از مزایایی صننایع ب  اندازه این صننایع آن 

شت  ست. خدمات بهدا ه طوریکه ب دهندیهر کشور را تشکیل م   شاغالن کل این کارگران جمع بزرگی از  در ی ا

و در نتیجه کارکنان آن نیز سهم بزرگی از   دهندیبخش عمده صنایع کشور ما را نیز صنایع کوچک تشکیل م    

صنایع کوچک از مهم ترین صنایع کشور بوده و به دلیل اهمیتی که    . دهندییل منیروی انسانی شاغل را تشک   

در بخش اقتصنناد و صنننات دارند نیاز اسننت تا با تمام توان به فاالیت خود ادامه دهند. با این حال با توجه به 

صنات را به خ      شده و بقای این  شاغالن  د. طر اندازگسترش جهانی کرونا این عامل می تواند منجر به بیماری 

صیه  ساند و    با این حال با اجرای تو شی از این بیماری را به حداقل ر های موجود در این راهنما می توان بار نا

 در نتیجه با حداقل آسیب به کار و فاالیت ادامه داد.

 

 کاربرد دامنه

گسترده  وعیاز ش یریشگیپ نهیدر زم یزریبرنامه یبراو پیمانکاران  انیبه کارفرما تواندیراهنما م نیا

)کرونا  19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل  .دیو جاماه کمک نما یکار یطهایکرونا در مح روسیو

به  یاجتماع یگذاراتمام طرح فاصله ای یمرخص الت،یکه پس از تاط کوچک عیصنا نیشاغل نیدر ب ویروس(
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بط با بهداشت محیط های مرتها، مقررات، دستورالاملنامهیینبوده و سایر قوانین، آ اندکار خود بازگشته محل

 است.ای به قوت خود باقیو بهداشت حرفه

 

 گذاری اجتماعیفاصله

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

های کسب هستند و محل 19ارض 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 الزمکار از اهمیت باالیی بر

ظر نصادی و صنایع درمواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فاالیت اقت اصول بهداشتی برای کاهش

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

استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی و  مشتریان و کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و •

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

رعایت  متر 1فاصله  حداقلزمان ممکن و  کمتریندرصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد  •

 گردد.

هر جایی که کارکنان می توانند تجمع  ، نگهبانی اجتناب از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی  •

 نمایند.

ی انجام غیر حضوری درخواست ها به مشتریان و تشویق مراجاین به عدم حضور اطالع رسانی روش ها •

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

 .گردد بینی پیش پارتیشن از استفاده مثال طور به مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش •

و خروج حذف شود و تمهیدات دیگر سطوح مشترک از جمله حسگر اثر انگشت ورود در صورت امکان  •

در غیر اینصورت تسهیالت الزم به منظور ضدعفونی دست ها  .از جمله تشخیص چهره جایگزین شود

 در مارض دیدی و در نزدیک ترین نقطه ممکن فراهم شود.

 اجتناب از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن، روبوسی و بغل کردن   •

کاهش  نظیر  در کارگاه حضور کمتر شاغلین و تمهیدات الزم به منظور  ریزی در صورت امکان برنامه •

 .ساعت کاری و ... صورت گیرد

بین افراد  (متر 1حداقل)آماده سازی و تغییر شرایط و محیط کار به صورتی که انجام کار فاصله ایمن  •

 .در هنگام کار وجود داشته باشد
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ها و ساعتهای قابل تغییر انجام شود به  ر در شیفتریزی به منظور تقسیم کا در صورت امکان برنامه •

طور مثال تقسیم شاغلین در تاداد شیفتهای کاری بیشتر به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین 

 .حضور داشته باشند

 .داده شودحتی االمکان از حداقل نیروی کار استفاده کنید و نیروهای غیر ضروری مرخصی  •

 شود. جادیا ریپذ اناطاف یو ساعات کار یمشط خ •

 متری با همکاران در گفتگو، احوالپرسی و .. رعایت شود.  1رعایت حداقل فاصله  •

یا  یادار یاتاقها گرید به وآمد از رفت نیبا همکاران خود و همچن کار طیدر مح یرضروریاز مراودات غ •

 .واحدهای تولید کاسته شود

 ورزشی -تفریحیمحل کار و لغو کلیه فاالیت های اجتناب از تجمع در  •

 متری  نشستن رعایت شود  1حداقل فاصله سرویسهای ایاب و ذهاب  در •

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. زمانهای استراحت به گونه •

 کارکنان تا حد امکان بوسیله موانع فیزیکی یجداسازتغییر چیدمان محیط کار یا  •

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فاالیت 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

صنات  HSE ای/ کارشناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت حرفهبررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

، 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 درمارض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک ماتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 
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 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

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

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصننورت عدم امکان دورکاری، شنندر -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 میجمایتتر و کمیط تهویه مناسببا شرا

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

هت با الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، ج 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 وضایت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

، وسایل حفاظت فردی،  لباس شخصینگهداری  ، قفسه های انفرادی برای تاویض باید دارای  کارگران •

 که این فقسه ها باید قبل و باد از استفاده کارگران گندزدایی شوند. و کفش ایمنی باشد.

 یهاانواع ماسک وی حفاظت یهاکنیع ایمانند دستکش، نقاب  یحفاظت فرد زاتیاستفاده از تجه •

 است؛  یالزام تیبا توجه به نوع فاال یتنفس
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وسایل حفاظت فردی صرفاً به صورت شخصی استفاده شود. حتی کاله های ایمنی مورد استفاده صرفاً  •

 باید به صورت شخصی استفاده شوند.)مثالً با نام گذاری یا شماره گذاری(.

با ا بشویید ی مایع بالفاصله دستها را با آب و صابونشیف کاری  در طی شیفت کاری و همچنین اتمام •

ورت با ص ییپایه الکلی تمیز کنید از تماس دست قبل از شستشو و گندزدا ماده ضد عفونی کننده

 خودداری نمایید

 وسایل سایر و صندلی و میز کردن تمیز برای عدم استفاده از دستمال مشترک •

 بدن  یمنیا ستمیس فیآن بر تضا ریتأث لیدلبه اتیعدم استامال دخان •

 یعموم یهادر نمازخانه یاستفاده از مهر و سجاده شخص •

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

 فصل با متناسب سرمایشی، و گرمایشی وسایل به مجهز و مناسب، تهویه دارای باید غذاخوری محل •

 .باشد

 باید دارای روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی پاکیزه و تمیز نگهداری شوند.محل غذاخوری  •

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

 اشرشیاکلی.

  صابون ورود کارکنان به سالن غذاخوری، دستشوئی مجهز به آب گرم و سرد و درصورت امکان درمسیر •

 فراهم گردد.

 شود. ییمورد استفاده به طور مستمر گندزدا یها زریو فر خچالی •

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

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

 روری می باشداستفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب ض •

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز و فله ای بدون پوشش ممنوع می •

 عرضه ساالد بایستی از ساالد بسته بندی دارای مجوز می باشد. •

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

 .الزمیستمتری  1در توزیع و سرو غذا رعایت حداقل فاصله  •

ظروف طبخ و  هیکل یدهسیسرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از سرو یهاو محل هاآشپزخانه •

آن را با آب گرم  ریچنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظا وان،یل ،ییرایظروف پذ ،ییغذامواد یسازآماده

 نیزگیجا یهاسیاز سرو دیبه افراد جد یدهسیسرو یو برا ندینما یکِشو آب ییشسته، سپس گندزدا

 استفاده کنند.
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 ییداگندزشسته و داشته و پس از هر بار استفاده  یشخص یغذاخور لیوسا دیدر محل با میافراد مق تمام •

 در غیر اینصورت از وسایل یکبار مصرف با تائیدیه بهداشتی استفاده گردد. شود

 .دیمصرف مجددا داغ کن از و سپس، ضرورتا قبل یآن را ضدعفون یقبل از مصرف غذا، سطوح خارج •

میلی گرم در  8/0)میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده نیم و حداکثر  آب پایش روزانه غلظت کلر باقیمانده •

 لیتر در کل سیستم توزیع حفظ گردد(.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 .کنید گندزدایی را افراد استفادۀ مورد عمومی نهای مکا و رجوع ارباب به خدمت هایمیز سطوح •

 ییطور مستمر، گندزدا بهرا  ، پریز و کلیدهای برقهانرده  پله، میز و صندلی، شیرآالت، هادستگیره درب •

 .دیکن

تلفن ثابت و  ،یادار یهاو کارتابل رایانه ها یها ها و موسسیمحل کار مانند سطوح ک یشخص لیوسا •

 .دیکن یطور مستمر ضدعفون تلفن همراه را به

 .کنید گندزدایی مستمر طوربه  را همراه تلفن و ثابت تلفن •

 استفاده نشود. درب بازکردن یآنها برا یها هریتا از دستگ دیباز نگه دار همیکار را ن یقهااتا یرهاد •

 تجهیزات و ابزارهای دستی را با رعایت زمان ماند پس از هر بار استفاده گندزدایی کنید.  •

صورت ها بهآن از نمازخانه ریمشترک از جمله چادر، سجاده و نظا لیو وسا هیتمام مهرها، کتب ادع •

 و افراد از وسایل شخصی استفاده کنند. گردد یآورموقت جمع

 بهداشت ساختمان .4

 بار در ساعت تهویه گردد. 12اتاق ها یا واحدهای کارگاهها باید حداقل  •

 ها. سالن یهااز هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره استفاده •

 .دیکن ییطور مستمر گندزدارا به هایصندل یهاهها و دستهوارید زها،یسطوح م •

 ، نمازخانه، نگهبانی و سایر واحدهاو آسانسورها یبهداشت یهاسیاقامت، سرو یهامناسب محل هیتهو •

وی گندزدا ر استفاده نکنید و از پاشیدن مواد و آب با فشار باال تمیز کردن سطوح از هوای فشرده برای •

 .سطوح و تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار اجتناب شود

سیستم دفع فاضالب متصل به چاه جاذب صابون مایع، باید دارای آب گرم و سرد،  کارگاهها دستشویی  •

 و یا شبکه جمع آوری فاضالب شهری باشد.

 دستشویی باید  •

 بطور مرتب شستشو و گندزدایی شود.حمام و توالت( دستشوی، ) یبهداشت یهاسیسرو •

 بصورت مستمر . یادار یو قسمت ها انتظار یبخش ها ییگندزدا •
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، راهروها، واحدنگهدارنده به تاداد مناسب در هر  هیها با پادست کنندهیعفونمواد ضد یظروف حاو هیتاب •

 آن. رینظو  آسانسورها

 .دیافراد قرار ده در محل ترددکار و  طیرا در محپایی سطل آشغال در بدار  •

 توالت باید با فاصله مناسب از ساختمان کارگاه و در محل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشد. •

شستشو  و باشد تهویه مناسب و روشنایی کافی، توالت باید دارای شیر آب با شیلنگ برداشت آبباید   •

  گیرد. و ضدعفونی توالت باید بطور منظم انجام

 زنگ نزن و قابل شستشو باشد.پدالی، توالت باید مجهز به سطل زباله درب دار ،  •

 آئروسل و قطرات پخش از تا شود گذاشته درپوش آن  تانک توالت فرنگی فالش کشیدن هنگام •

 .شود جلوگیری

 .شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در •

 .یبهداشت یهاسیها و سرودر توالت یو دستمال کاغذ عیصابون ما تامین •

 کلیه اهرم ها، و کلیدها و پانل های با استفاده مشترک )غیر برق دار( را ضدعفونی کنید.  •

 

 نکات مهم

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

 اجتناب شود. احتمال انفجار و آتش سوزی

کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد مامول را انجام دهد تا  •

 لطمه ای به کار وارد نشود.

برنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتوب و مشخص و البته اناطاف پذیر  •

 برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.باشد تا بدین وسیله نقاط ضاف آن 

در صورتیکه که برنامه ریزی انجام شده مفید بوده است آن را با دیگر صنایع و محیط های کاری مجاور  •

 یا مشابه به اشتراک بگذارید.

 بینی و جو ترسبه منظور جلوگیری از انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال، سیاست های الزم را پیش  •

 را از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید.

 طیاوس نگونهیموجود در ا یها چهیها و در شهیش کهیها مناسب باشد؛ به طور سیدر سرو هیتهو تیوضا •

 .باز باشد مهین ایهوا باز  انیجر جادیا یبرا ه،ینقل
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وه حجمله ماسک، دستکش یکبار مصرف، و نظارت بر نتامین لوازم حفاظت فردی مورد نیاز شاغلین از  •

 مطابق راهنمای منتشر شده توسط مرکز سالمت محیط و کاراستفاده صحیح آنها 

 یمالحظات بهداشت یتمام تیو دفع پسماند رعا یآورخصوص جمع در یخدمات یروهاین تمام •

در دستور کار  فتیمحکم بدون درز و نشت( در آخر هر ش یکیپالست یهاسهیپسماند در ک یآور)جمع

 قرار دهند.

  دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایپاشیدن و ریختن محلولاز

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 .شود ییگندزدا سرویس های حمل و نقل پس از هر بار استفاده •

  :شامل یا کیت کمک های اولیهتامین جابه  •

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 

 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 رسانیبنرنصب استند و 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

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

 این ویروس آشنایی با عالیم ابتال به 

 شناسایی افراد مستاد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیاکردن وسگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190مارفی 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 شاغلینضدعفونیاز محلول آموزش 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 مراجاهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

183



 
 معاونت بهداشت           

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

11 

 

 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 و غربال نصب بنر ثبت نامsalamat.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 مارفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

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

 نمایم:.. اظهار می.................... .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 را با همان دستمال ببندید شیر آب -9

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

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند اناطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسنننت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسنننایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شننیفت غشنناهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شنندن 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 باد 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

      صله دستان خود را با ضدعفونی   الفااگر 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 شننوند و فقط با دسننتان دسننتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    طور همزمان دسنننتکش را نیز درآوردید. فقط قسنننمت داخلی     ورید، به  آهمانطور 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 باد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .کنید استفادهدرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

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.

 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 ضننندعفونی 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 گسنننترده اسنننت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  و   

 شود.ورها( استفاده میونتیالت

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

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

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

 هایخوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد یا مام .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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برای نیروهای خدماتی باید شننسننتشننو و گندزدایی روزانه لباس کار   

 فراهم شود.

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

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

 شود.فاال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

دقیقه زمان    60تا   10نگی )با  های خا  گندزداها و سنننفیدکننده      .2

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

دهند. بنابر این مواد شننیمیایی واکنش نشننان می  راحتی با سننایربه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشننتیگندزدا کاهش دهد و باعث آسننیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سننایر مواد شننوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

ن مثال گازهای سنننمی در هنگام عنواشنننیمیایی خطرناک شنننود. به 

کننده با مواد شننوینده اسننیدی مانند موادی که مخلوط کردن سننفید

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

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

ده برای کننشنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شننسننته و با یک پزشننک 15گردد بالفاصننله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در مارض 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 

سفی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهداثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سننازی قید شننود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسننب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فاالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشننن با  ندزدایی  بل از گ شنننده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

 و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ 
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23 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMماادل درصنند  5 های سننفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سنندیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه  در ستفاده از    میتو 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

برابر بیشننتر از  هیپوکلریت سنندیم، از دو درصنند 5/2های حاوی سننازی سننفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس باد 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 شامل غلظت کننده های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت 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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایاات   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 مچ به مدت حداقل       

ویید و درصنننورت عدم   و صنننابون مایع بشننن  

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   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

 

 ماسنننک وک حتما از 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؛

                                                                      
 

    در منزل اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید

 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  

 114/306 کد 

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

عمرانی و های پروژه  درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله

 ساخت و ساز هایکارگاه
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2 

 

 

  مقدمه

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

ز طور عمده  اهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس بهاست ولی  طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

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

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

الریه، نارسننایی کلیه و مرگ گردد. درصنند مرگ ناشننی از این به ذات یدتر ممکن اسننت منجرو در موارد شنند

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  سه، تخلیه       از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل    2تا  1فاصله  در  تواندویروس میاین ترشحات بینی و دهان می باشد.   

ست ، شود. راه دیگر انتقال  سطوح  ها با محیطتماس د ستگیره درب تجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و  ، ها د

طور عمومی و مشترک  هب کهاست  وسایلی   ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده  پله، میز و صندلی، شیرآالت  

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

صورت با        ست و  شکوک د شیاء م صابون   از تماس با هر فرد یا ا شو گردد.     آب و  ست از طرفی کارگاه های  ش

ست تا  ا ساختمانی از مهم ترین صنایع کشور بوده و به دلیل اهمیتی که در بخش اقتصاد و صنعت دارند نیاز      

با تمام توان به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال با توجه به گسترش جهانی کرونا این عامل می تواند منجر 

صیه های موجود در این       صنعت را به خطر اندازد. با این حال با اجرای تو شده و بقای این  شاغالن  به بیماری 

ل رساند و در نتیجه با حداقل آسیب به کار و فعالیت ادامه   راهنما می توان بار ناشی از این بیماری را به حداق 

  داد.

 

  کاربرد دامنه

 یساختمان  عیصنا  نیشاغل  نیدر ب 19-دیکوو یماریو کنترل ب یریشگ یکمک به پ یراهنما برا نیا

ند یراهنما م  نیا نیکاربرد دارد. همچن  ، پروژه ها سنننرپرسنننتان کارگاه مجریان       مدیران  ، انی به کارفرما    توا

سان ناظر  ساختمانی   مهند ش  یریشگ یپ نهیدر زم یزریبرنامه یبراو پیمانکاران  سترده و  وعیاز  کرونا  روسیگ

 .دیو جامعه کمک نما یکار یها طیدر مح

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

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.
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3 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

کسننب و کار یکی از اماکن تجمع محسننوب شننده که می تواند سننبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

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

عالوه بر رعایت اصننول بهداشننتی برای کاهش مواجهات متناسننب با سننط  اضننطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 

 ماعی و ویدئو کنفرانس کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجت

 کاری کارفرمایان، مهندسین و مدیران پروژه، ... برای برگزاری جلسات 

 استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره های ساختمان یا کارگاه ساختمانی 

  متری رعایت  1درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد حداقل زمان ممکن و حداقل فاصله

 گردد.

 یمتر 2تا  1 منیانجام کار فاصله ا یکه برا نحویکار به  طیو مح طیشرا رییکار و تغ طیمح یآماده ساز 

 .افراد در هنگام کار وجود داشته باشد نیب

 هایی چون استراحتگاه شبانه، شرایطی فراهم گردد که به منظور کاهش تجمع شاغلین خصوصاً در مکان

 تعداد افراد در استراحتگاه کاهش یابد. 

 های آموزشی و کارگاهی به تعویق انداخته های غیرضروری اجتناب گردد و دورهها و مسافرتاز مأموریت

 شود.

  کارگران، مهندسین و از تجمع در محل کارگاه، آبدارخانه، استراحتگاه، سرویس ها و هر جایی که

 اجتناب شود. ،ن می توانند تجمع نماینداپیمانکار

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهبه گونهو میان وعده ها های استراحت زمان 

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

 .نمایند خودداری کاری

 .از تردد های بین شهری و روستایی خودداری گردد 
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4 

 

 ، 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 به محل کار موظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا شاغلین را     اینماینده کارفرما یا مدیر / کار صنعت 

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سننایر عالئم تنفسننی مورد  صننورت تصننادفی و روزانه، تا پایان همه به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسنناس ارزیابی سننامانه  

 صورت کارفرما/مطلع نماید. در غیر این خودداری و کارفرما/ مدیر راداشت، فرد از ورود به محل کار وجود 

 جلوگیری نماید.مدیر از ورود بیمار به محل کار 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا 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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5 

 

 :افراد در نظر گرفته شود نیا یبرا ریموارد ز

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

 طیبا شرا یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریبا سا

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

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

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات
 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 و برای تعویض،  نگهداری لباس شخصی، وسایل حفاظت فردی کارگران باید دارای قفسه های انفرادی 

 کفش ایمنی باشد. که این فقسه ها باید قبل و بعد از استفاده کارگران گندزدایی شوند.

  (  2پیوست ثانیه بشویید. ) 20دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل به طور مکرر 

 توان از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل دسترس نیست می در صورتی که آب و صابون مایع در

 از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد.

 ا دره عدم تکاندن خاک لباس کار در فضای بسته و یا استفاده از کمپرسور باد برای تمیز کردن لباس 

 پایان ساعت کاری

  کار و جلوگیری از جاری های تعیین محلی مناسب برای شستشوی مرتب لباس تامین لباس شویی یا

 به خارج از کارگاه و ورود به معابر حاصل از شستشوشدن آب 

  کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن محکم گره زده شود.لباس های 

 هایهای شستشو شده زیر نور آفتاب در محل تمیز و به دور از آلودگی خشک شدن خشک کردن لباس 

 کارگاه

 یا دهان خود پرهیز کنید. از دست زدن به چشمان، بینی 
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 یا قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.کاغذی سرفه از دستمال  /عطسه هنگام 

 .از انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

 االمکان از همراه داشتن وسایل غیرضروری از قبیل انگشتر، ساعت و ... خودداری نمایید.حتی 

  کمربند ایمنی ،نظیر کاله ایمنی دستکش (3)پیوست حفاظت فردیعدم استفاده مشترک از تجهیزات 

 ،سهم زیادی در کاهش ابتال به بیماری  تغذیه مناسب و کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی خواب کافی

 دارد. 

 روسیبدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به و یمنیا ستمیس فیآن بر تضع ریتأث لیبه دل اتیاستعمال دخان 

 ممنوع است

 عدم استفاده از فندک و کبریت به صورت مشترک 

 ضدعفونی کنید.   لیموبا د،یکل لقبی از کنیداشیائی که در طول روز لمس می 

 .از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید 

 نفس و تب در منزل استراحت یآنفوالنزا شامل سرفه، تنگ یماریو ب یصورت مشاهده عالئم سرماخوردگ در 

و اجتماعی خودداری کنید و برای محافظت دیگران از ماسک معمولی  یکرده و از انجام فعالیتهای شغل

  .دیاستفاده کن  یاستفاده به روش صح

 

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

 

بایست محدود گردد و در  رستوران و سلف سرویس و غذاخوری میهای تجمعی مانند  استفاده از مکان

 :رعایت موارد ذیل ضروری استمواردیکه که پخت غذا برای کارکنان اجتناب ناپذیر است 

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی کلیه مکان های فوق الذکر باید گند زدایی شود 

  های یکبار مصرف انجام گیرد. بندیدر بستهسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحا 

 باشد. توزیع مواد غذایی روباز و فله ای ممنوع می 

  از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی، تبصورت روباز و بدون بسته

 بندی اجتناب گردد.

 وری و رستوران میبایستی فعال/ درب و سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخ

 پنجره ها باز باشد.

 . رعایت فاصله گذاری یک متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سلف سرویس الزامی است 
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 .مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

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

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

 .میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو گندزدایی شوند 

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

 غذاخوری الزامی است. سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن 

 .حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشامیدن استفاده شود 

 آوری آنها بعد از هر وعده غذاییاستفاده از سفره های یکبار مصرف و جمع 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  های کاریاکیپحدالمقدور ضدعفونی روزانه ابزارهای دستی و برقی 

  گندزدایی مرتب داخل ماشین آالت مورد استفاده در پروژه های ساخت و ساز مانند کامیون، انواع

باید  ن ، دستگاه پمپ بتکسریتراک مها،  لودرها، تراکتور، بیل مکانیکی، ماشین آالت بتن ریزی، جرثقیل

اختصاصی بوده و در پایان شیفت کاری گندزدایی و  ابزارهای کاری )استانبولی، الک بنایی، متر نواری، 

شاقول، فرقون، بیل، ماله، شیلنگ، تراز، کمچه و ... ترجیعا به صورت فردی استفاده شود و در به صورت 

 مرتب گندزدایی شود.

 ی مورد استفاده قرار می گیرند در صورت امکان اختصاصی تجهیزات و ابزارهایی بی سیم که در فرایند کار

 باشند و یا پس از استفاده هر فرد، گندزدایی گردند. 

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

 دایی شوند.باسکول و امثال آن می بایست هر بار قبل از استفاده شستشو و گندز

 .حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشامیدن استفاده شود 

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

 داغرچ آب و نظایر آن را با آب غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پاسازی موادآماده 

زین های جایگدهی به افراد جدید از سرویس کِشی نمایند و برای سرویس بشویید، سپس گندزدایی و آب

 استفاده کنند.

  شود تا بتوان پس از هر بار استفاده آنها را تعویض از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده

 نمود.
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 ها، تخت، کمد، کابینت، تمیز و شامل میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله سطوح دارای تماس مشترک

 خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 

 استفاده می شود در هیچ نظافت رستوران و یا راهروها  ها و وسایلی که برای  ، دستمالهای زمین شورتی

ت رود نبایستی بصورهای بهداشتی بکار می شرایطی با  وسایلی که برای شستشو و نظافت سرویس

 مشترک استفاده نمود. 

   تمامی سطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی می بایست به طور مستمر طبق پروتکل های موجود

 گندزدایی گردند.

 

 (و حمام، سرویس های بهداشتی نرختکمحل اسکان، نمازخانه،  )بهداشت ساختمان .4

 

 و حمام، سرویس های بهداشتی و باز گذاشتن درب و  نتهویه مناسب برای محل اسکان، نمازخانه، رختک

 پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی 

  ای اقامتگاه و قرار دادن لباس کار خارج از اقامتگاه به گونه )محل اسکان(تفکیک محل تحویل لباس از

 منتقل نشود محل اسکان که گرد و خاک و آلودگی به

 اقامتگاه محل از رونبی ها کفش دادن قرار 

 حداقل المقدور کاهش تراکم نفرات در اقامتگاه 

  است.ملحفه، پتو های مورد استفاده باید اختصاصی در صورت وجود محل اسکان و اقامت 

 حداقل روزی یک بار ی بهداشت یها سینمازخانه، رختکن و حمام، سرو ، محل اسکان،گندزدایی مستمر

 الزامی می باشد.

 هر فرد بصورت اختصاص باشد. کمد لباس برای 

  انجام پذیرد.و در زمان باید بصورت مناسب 

 .گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود 

 .سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است 

  جلوگیری شود.ی بهداشت یها سیحمام، سرواز ازدحام افراد در رختکن 

  است. الزامیدر رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی 

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوع پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس  

 ها، دستگیره درها، و نظایر آن تمیز و خشک شده و سطوح دارای تماس مشترک شامل دیوار و کف، درب

 سپس گندزدایی گردد. 
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  سیستم دفع فاضالب متصل به چاه جاذب و صابون مایع، باید دارای آب گرم و سرد،  ها کارگاهدستشویی

 یا شبکه جمع آوری فاضالب شهری باشد.

 .توالت باید با فاصله مناسب از ساختمان کارگاه و در محل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشد 

 و و شستشو  باشد سب و روشنایی کافی، تهویه مناتوالت باید دارای شیر آب با شیلنگ برداشت آب

  ضدعفونی توالت باید بطور منظم انجام گیرد.

 زنگ نزن و قابل شستشو باشد.پدالی، باید مجهز به سطل زباله درب دار ،  ، رختکنتوالت 

 شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در. 

 های  به تعداد کافی در تمامی سرویس (2)پیوست ها نصب برگه راهنمای شستشوی صحی  دست

 بهداشتی الزامی است.

  .وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است 

 

 ضروری در کار  و اصول سایر اقدامات .5

 ژل و ماسک دستکش، جمله و نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز از فردی حفاظت تامین  تجهیزات 

و  لینشاغ برای لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آنضدعفونی 

 نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده صحی  از آنها

 ( ماسک و دستکش یکبار  کارفرمایان پروژه های ساخت و ساز موظفند وسایل حفاظت فردی مورد نیاز

 درروزانه وح ( را برای کارگران تامین و به صورت و گندزدای سط مصرف و مواد ضدعفونی کننده دست

 اختیار کارگران قرار دهد.

  متر با  2-1استفاده از ماسک در اتاق کنترل، فرایند عملیات و نظایر آن که افراد ناچارند با فاصله کمتر از

 باشد.یکدیگر کار کنند، اجباری می

 های مرتبط با کرونا ویروس باید یابی ریسکطبق الگوی معمول ایمنی و بهداشت پس از شناسایی و ارز

 به کنترل آن بپردازید. 

  روز به صورت یکجا با هدف جلوگیری از تردد غیر ضروری کارگران به  14تامین جیره غذایی هفتگی یا

 .خارج از کارگاه جهت کاهش احتمال انتقال آلودگی

 به چند گروه، و افزایش زمان سرو غذا  درصورت وجود آشپزخانه و رستوران و غذا خوری، با تقسیم افراد

بیشتری به منظور  جلوگیری از حضور یکباره افراد رعایت فاصله حداقل یک متری بین  یاطیاقدامات احت

 ه شود. در نظر گرفتافراد در هنگام سرو غذا 

207



 
 معاونت بهداشت           

 پروژه های عمرانی و کارگاه های ساخت و سازدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

10 

 

 تلفن ثابت و  ،یاداری هاو کارتابل وتریکامپ یها ها و مو سسیمحل کار مانند سطوح ک یشخص لیوسا

 .دیکن یطور مستمر ضدعفون تلفن همراه را به

  فراهم کردن محلولحضور و غیاب پرسنل کارگاه و ثبت عدم استفاده از دستگاه ثبت اثر انگشت برای 

 های ضدعفونی دست ها پس از ثبت اثر انگشت یا استفاده از سیستم تشخیص چهره  

  جهت مدیریت اقدامات  ای کارشناس بهداشت حرفهو یا بهگر  تعیین بر اساس ابعاد گارکاه نسبت به

   کنترلی

 ای به منظور پیگیری های اقدامات کنترلی انجام شده به منظور پیشگیری تشدید بازرسی ها بهداشت حرفه

 ( ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در پروژه ها4از ابتال به کرونا و گندزدایی )پیوست 

  هاوشوی لباسها استحمام و شستشستشوی دستتامین آب گرم برای 

 ا ب ، خوابگاهها، کانکس هاتامین تجهیزات تهویه هوا و تامین گرمایش مناسب و ایمن برای اقامتگاه ها

 هدف کاهش عوامل زمینه ای ابتال به بیماری

 ه عویق انداختای در اولویت نباشد، تا پایان شیوع کرونا به تحتی االمکان پروژه های و طرح های توسعه

 شوند.

 پروژه  ها و حتی المقدور مکاتبات از طریق الکترونیکی انجام پذیرد و از تردد هرگونه پیک در داخل کارگاه

 ها جلوگیری گردد. 

 های مشترک که کارگران در حین تردد در ها و سایر اشیا و قسمتها نردهها دستگیرهضدعفونی درب

 کارگاه با آنها تماس مداوم دارند

  برای تامین اقالم ضروری نماینده کارگاه و تعیین حداقل یک نفر محیط حذف تردد پرسنل به خارج از

 .های الزم را دیده استکه نسبت به رعایت ضوابط بهداشتی آموزش

  ورودی کارگاه درضدعفونی ماشین های حمل و نقل حمل تجهیزات 

  ت حمل مصال  و تجهیزات به کارگاهجسمی رانندگان ماشین آالو سالمت کنترل وضعیت بهداشتی 

 ممانعت از ورود مهمانان کارگری و افرادی که نسبت به سالمتی آنها نمی توان مطمئن بود 

 ها، دستگیره درب ماشینموبایلآسانسور،  یدر، دکمه ها یهارهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییمحل ها-

نشانی، صندلی، صندلی )پشتی، نشیمن، دسته ها(، فرمان، آینه ها، کمربندهای ایمنی، کلیدهای های آتش

پایین و باالبر شیشه پنجره ها، فرمان خودرو، تجهیزات خاص موجود در ماشین آالت کارگاه مانند کامیون، 

مپ بتن، ، دستگاه پکسریتراک مها،  لودرها، تراکتور، بیل مکانیکی، ماشین آالت بتن ریزی، انواع جرثقیل

تواند یم(یل، ماله، شیلنگ، تراز، کمچه وابزارهای کاری )استانبولی، الک بنایی، متر نواری، شاقول، فرقون، ب
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لذا تجهیزات مذکور بایستی مرتب گندزدایی یا به صورت شخصی  کند فراهمرا  بیماریامکان انتقال 

 . توسط یک نفر استفاده شوند

 اتزیمصال ، تجهدن ترددها به خارج محیط پروژه / کارگاه تمهیداتی اتخاذ کردد که جهت به حداقل رسان 

 مورد نیاز به صورت اینترنتی یا تلفنی و حداقل برای نیاز یک ماه خریداری و تامین شود.

  تمهیداتی اتخاذ گردد که نیروی انسانی و تجهیزات به چندین پروژه کوچکتر تقسیم و در هر پروژه حداقل

 ی مورد نیاز با رعایت حداقل فاصله یک متری فعالیت نمایند. نیرو

 موس د،یصفحه کل)مرتب تجهیزات اداری دفتر کار گاه به ویژه وسایل با کاربری مشترک گندزدایی ،

 خودکار، مداد، کاغذ و ..(

 یط ر مححتی المقدور فعالیت های تولید کننده گردو غبار را محدود نمایید و یا با رعایت نکات ایمنی د

 های محصور و با حداقل نیروی مورد نیاز انجام دهید.

  بررسی و کنترل روزانه وضعیت ظاهری و جسمی کارگران و افراد شاغل در بدو ورود به کارگاه به منظور

مسئول بهداشت یا نماینده مدیریت کارگاه ای یا توسط کارشناس بهداشت حرفهشناسایی افراد مشکوک 

 بهداشتی و ترخیص یا اعزام این افراد به مراکز درمانی مشخص شدهبا رعایت اصول 

 درصد ظرفیت یا رعایت حداقل فاصله  50با المقدور برقراری سرویس تردد برای کارگران غیرمقیم با تی ح

رعایت ضوابط بهداشتی به منظور کاهش ریسک ابتال به بیماری از طریق وسایل حمل و نقل متری و  1

  عمومی

  سجاده  ،هیمهرها، کتب ادع مانندها مشترک از نمازخانه لیوساجمع آوری موقت 

 رختکن)حمام و توالت(  یبهداشت یهاسیسرو ییگندزدا ، 

  ماشین آالت و ... قبل از تمیز کردن سطوح  برای ، آب با فشار قوی برایهوای فشردهعدم استفاده از

 گندزدایی

 ویروس نسبت به استفاده از  عوامل میکروبی به خصوص کرونا جهت تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل

 گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه اقدام کنید.

  تجمع زیاد افراد در اوقات نماز از جلوگیری 

 مرکز  یاز سو یابالغ یبراساس دستورالعمل ها کارگاههاموجود در محل  زاتیو تجه طیمح ییگندزدا

 ر و کا طیسالمت مح

 پایش ماهیانه کیفیت  ،نظارت بر وضعیت بهداشتی مخازن و منابع ذخیره سازی آب شرب به کارگران

 و حصول اطمینان از سالم بودنمیکروبی آب آشامیدنی 
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   میلی گرم در لیتر  / .8پایش روزانه غلظت کلر باقیمانده )میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده نیم و حداکثر

 در کل سیستم توزیع حف  گردد(.

 ضمن رعایت راهنمای برگزاری جلسات به نکات زیر نیز توجه گردد. ی:جلسات کار یبهداشت اطاتیاحت 

  جلسات به صورت فشرده و کوتاه  برگزارحذف یا 

 استفاده از ماسک و محلول های ضد عفونی کننده دست ها توسط اعضای جلسه 

  با گنجایش مناسبیا محل جلسات  انتخاب سالن 

  یدمان مناسب صندلی ها یا فاصله اعضا از همدیگرحداقل فاصله یک متری با چرعایت 

 حذف وسایل اضافی سالن و روی میز جلسه 

  حذف هرگونه مواد خوراکی و پذیرایی در جلسات یا استفاده از مواد بسته بندی شده تک

 نفری

 خودکار، کاغذ و ...( استفاده از لوازم حفاظت فردی شخصی( 

 

 تهیه جعبه کمک های اولیه 

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 

 آموزش بهداشت

پیشگیری و کنترل آموزش الزم به کلیه بایستی در ارتباط با عالئم، شیوه های انتقال کرونا، نکات 

 کارگران، رانندگان وسایل نقلیه کارگاه، مهندسین و پیمانکاران ارائه شود.

 می بایست: صنعت ساخت و سازدر  19آموزش پیشگیری و کنترل کووید 

  قابله ماستفاده از رسانه های شنیداری مانند بلندگو جهت اعالم و تکرار توصیه های بهداشتی در خصوص

 19با کووید 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 
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 ها، نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها در دستشویی

انتقال بیماری، گندزدایی )در کلیه قسمت های کارگاه( جهت آموزش در حفاظت فردی، آموزش راههای 

  19خصوص مقابله با کووید 

 استفاده از  و بهداشت تیرعا ۀدربار (تابلوها، پوسترها) یریتصو یاز عالئم و هشدارهای کارگاهها در ورود

 .دیریبهره بگ یحفاظت فرد لیوسا

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

  استفاده از فضای مجازی برای آموزش شاغالن  

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 در صورت امکان ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

  های آموزشی در گروه های مجازی مربوطهدر صورت امکان ارسال پیام 

  جهت دریافت مشاوره در زمینه  4030جهت اعالم و ثبت شکایات بهداشتی و سامانه  190معرفی سامانه

 بیماری کرونا 

 

ها و راهنماهای شغلی و محیطی پیشگیری و کنترل بیماری الزم به ذکر است کلیه دستورالعملدر نهایت 

 المت محیط و کار به آدرس زیر در دسترس همگان می باشد.  در سایت مرکز س 19 -کووید

                                 r/http://markazsalamat.behdasht.gov.i 
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 هاپیوست

 فرد جهت بازگشت به کار : فرم خوداظهاری1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سننازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شننماره............................ شنناغل

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

 

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

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

شغلی گونه هر  - سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس  ضای ب شترک  ر ف دقیقه در  15تماس بیش از ) م

 □( متر 2از فاصله کمتر 

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

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

 

 

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

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

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشننیاری، دقت و صننداقت ثبت نمودهپاسننخ کلیه پرسننشثبت نام نمایم و

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

 

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

 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

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

 

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

ای و د، تماسی، قطرههای استانداربسته به سط  پیشگیری در عفونتده شاستفاده  وسایل حفاظت فردینوع 

شیدن و درآوردن هر نوع از این      صحی  پو ست. روش  سیار متنوع ا سایل باید به افراد آموزش داده  هوابرد ب و

 شود.

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

  انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 شدهتوصیهوسایل حفاظت فردی  مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  

لوده کردن لباس، پوسنننت یا  بدون آ  یحفاظت فرد لیوسننناهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

 است. ارد. در اینجا یک مثال آورده شدهغشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را بهوسایل حفاظت فردی 

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2
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  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

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

 .استفاده کنید درصد 70ل الک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست

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.

 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 ضننندعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  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 اسنننتفاده 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، سننالن .4

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته 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
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س کار برای نیروهای خدماتی باید شننسننتشننو و گندزدایی روزانه لبا  

 فراهم شود.

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

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

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

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

طور گسنننترده در دسنننترس اسنننت 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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

ان مراقب بهداشننتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسننیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 ده گردد.و استفا

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سننایر مواد شننوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سنننمی در هنگام ود. بهشنننیمیایی خطرناک شننن 

کننده با مواد شننوینده اسننیدی مانند موادی که مخلوط کردن سننفید

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

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

کننده برای از سنننفیدشنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده  

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشم وارد  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 

 گردد.مشورت 

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

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

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

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

سفید اثربخشی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهآن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سننازی قید شننود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسننب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشننن با  ندزدایی  بل از گ شنننده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

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

  کلر قابل دسترس

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

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

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

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

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

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

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

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

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه     30س ز قه توصننن ها،  شنننود)برای تِیمیدقی

 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 سرد نسبت گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0یا 

پی پی ام کلر  50000درصد ) 5آب ژاول 

 قابل دسترس دارد(

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

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

درصنننورت عدم  و صنننابون مایع بشنننویید و    

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   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(؛  بیمار 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؛

                                                                      
 

    منزل اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در

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

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

 است.  داروییهای کاری صنایع و کارفرمایان محیطشاغلین  ،کارگران ،این راهنما

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

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

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

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

 رد زیر رعایت شود:گرفته شود. در این راستا الزم است موا
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 متر(  2 تا 1فاصله ایمن ) ،ای انجام کاربر که صورتی به کار محیط و شرایط تغییر و کار محیط سازی آماده

 و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد.

 ویدئو کنفرانس و اجتماعی های شبکه تلفن، از حداکثری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش 

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

 متر( رعایت  2تا  1) فاصله حداکثر و ممکن زمان حداقل ،باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصورتی

 گردد.

 و به تعویق انداختن دوره های آموزشی و کارگاهی ها و مسافرت های غیر ضرور ماموریت از اجتناب 

 حضوری

 حضور عدم به مراجعین تشویق و مشتریان به درخواست ها حضوری غیر انجام یها روش رسانی اطالع 

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

 تفادهاس مثال طور بهو در صورت امکان جداسازی افراد ار یکدیگر   مراجعین و شاغلین بین فاصله افزایش 

 .گردد بینی پیش پارتیشن از

 ای هها و ساعتریزی به منظور تقسیم کار در شیفتبرنامه امکان صورت در شاغلین، تجمع عدم منظور به

ر کاری بیشتر به طوری که در ه هایقابل تغییر انجام شود به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت

 شاغلین حضور داشته باشند.ممکن شیفت حداقل 

  ی شود و تمهیدات دیگر حذف خروج و ورود انگشت اثر حسگر جمله از مشترکتماس  سطوحترجیحا

 حتویم ظرف یک قراردادن ،انگشت اثر سیستم از استفاده صورت در) شوددر نظر گرفته نظیر اسکن چهره 

 .(است ضروری انگشت ضدعفونی برای درصد 70 الکل

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. گونه به استراحت های زمان 

 رد حضور زمان طول در نیز ماسک و دستکش از دیگر، افراد با فاصله رعایت ضمن نیز کنندگان مراجعه 

 کنند. استفاده کارگاه

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

 .نمایند خودداری واحدهای مختلف

  تعداد سرنشین های این وسایل به عنوان سرویس ایاب و ذهاب در صورت استفاده از اتوبوس و مینی بوس

ب احتسا ظرفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و در مورد استفاده از خودروی سواری بادرصد  50نقلیه کمتر از 

 راننده نباید سرنشین وسیله نقلیه از سه نفر بیشتر باشد.
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 ظور به منتا زمان اعالم پایان همه گیری کرونا  ، پوشه واسناد فیزیکیبه حداقل رساندن استفاده از کاغذ

 بیماری یاز انتشار احتمال یریجلوگ

  .هر گونه مبادالت مالی صرفا در بستر الکترونیکی انجام شود 

  نگهبانی و محوطه های خاص مثل اتاق رییس، سالن هایدر پرسنل  اتخاذ تدابیری برای کاهش تجمع 

 به عنوان مثال افزایش زمان استفاده از سالن غذاخوری( ، سرویس های بهداشتی، نظایر آن)غذاخوری

  افزایش فاصله ایستگاه های کاری حداقل یک تا دو متر 

 ، 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

 . (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

، 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

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

 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 
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 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-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

درمان و نقاهت، جهت  با الزم است پس از طی دوران 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

 ر کننده بر پایه الکل، به صورت مکرها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونیشستن مرتب دست

 و غذا و بعد از دستشوییبه خصوص بعد از دست زدن به سطوح و اشیاء،  قبل از سر

 یکدیگر  کردنو بغل  ، رو بوسی کردندست دادن پرهیز از  

 عدم تماس دست ها با چشم، دهان و بینی 

 یاختصاص بوردیاستفاده از خودکار، قلم، موس وک 

  نگشتا اثر سیستم از استفاده صورت در)جهت ثبت حضور و غیاب  چهره تشخیص سیستماستفاده از 

 (است ضروری انگشت ضدعفونی برای درصد 70 الکل محتوی ظرف یک وجود

  استفاده از دستمال کاغذی  و نظایر آن هادستگیره های آسانسور ،دکمه عدم تماس مستقیم دست با(

 دست بعد از تماس( ینشستشو و ضدعفویا دستکش یا کلید و نظایر آن استفاده یا 

228



 
 معاونت بهداشت           

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

6 

 

  کلیه پرسنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود که

های خود شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می باشد را در رختکن تعویض نموده و دست 

 را با آب و صابون بشویند

 فن همراهتل، گوشی تلفن، رایانه، تبلت، صفحه کلید پتا پل، و موس بوردیمکرر سطوح ک ییگندزدا 

 پرسنلتوسط خود  کار زیو م

  در متر  1حداقل  استفاده از مهر، سجاده و چادر نماز شخصی و عدم استفاده مشترک و رعایت فاصله

 هنگام نماز با سایر افراد

  عطسه یا سرفه  هنگام قسمت داخلی آرنجیا کاغذی از دستمال استفاده 

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

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

  دخانیاتعدم استعمال 

 ها به طور مرتب ن ناخندکوتاه کر 

 لپرسن کلیه یبرا یبهداشت استفاده مورد لوازم هیکل بودن مجزا 

 ی دست ها قبل و بعد از تعویض لباسضدعفون  شستشو و 

 از در دست داشتن ساعت، دستبند، انگشتر و سایر زیورآالت خودداری شود 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییمواد سالن غذاخوری و بهداشت .2

  افزایش یابد سالن های سرو غذااستفاده از جهت جلوگیری از ازدحام زمان. 

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گندزدایی شود 

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

 ها برای خوردن و آشامیدن استفاده اخوریها و غذن از ظروف یکبار مصرف در رستوراناالمکاحتی

 شود.

  و سالن های تولیدآزمایشگاه  در آشامیدن و خوردنممنوعیت 

 از پس موظفند ، پرسنل خدماتمراکز این در غذا سرو هایمحل و هاآشپزخانه دایر بودن درصورت 

 ستشوش و تعویض را آب پارچ و بشقاب کارد، چنگال، لیوان، پذیرایی، ظروف میزها ، کلیه دهیسرویس

 .کنند استفاده جایگزین هایسرویس از جدید افراد به دهیسرویس برای و نمایند

 ها قبل از غذا خوردن صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست

 موجود بوده و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.
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 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

 از قند و نمک بسته بندی تک نفره استفاده شودندان جمع آوری نمک پاش و ق 

 .سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران فعال باشد 

  پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای کارت بهداشت باشند و به آنها در مورد انواع و

 آموزش های الزم داده شود.روشهای انتقال بیماریهای واگیردار 

  دت در مآشپزخانه و آبدارخانه پرسنل  )دستکش و ماسک، کاله( برایوسایل حفاظت فردیاز استفاده

 الزامیست.سالن غذاخوری و رستوران آشپزخانه و آبدارخانه، حضور در 

  پس از هر بار استفاده.آن تعویض  و یکبار مصرف برای میز غذاخوری  از سفرهاستفاده 

 کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است  یت بهداشت فردی برای کلیهرعا 

 کلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقاب، کاسه، قابلمه، قاشق، چنگال ، لیوان، سیخ کباب در ی نگهدار

 داخل قفسه ها/کابینت های درب دار 

  غذایی از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد اجتناب 

  آشپزخانه افراد متفرقه به ممانعت از ورود 

 محدود کردن  سرو غذاهای سرد 

 و تجهیزات وسایل نقلیهبهداشت  .3

   ،راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد کلیه سطوح تماس خودرو، از جمله کمربند ایمنی

 ا تمیز و سپس گند زدایی شود.کنترل ها، بدنه، پنجره ها، فرمان، دنده، خودرو و ... باید ابتد

  راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعمل های صادره از

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

  نیمه بازگذاشتن پنجره های خودرو جهت تهویه طبیعی داخل خودرو 

 پذیرد صورت پدالی دار درب های سطل در و بهداشتی شیوه به پسماندها دفع 

 های کیسه در در پسماندها دفع و آوری جمع توسط نیروهای بهداشتی مالحظات تمامی رعایت 

 کاری و گندزدایی سطل ها شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

 دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالتها، گندزدایی سطوح تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب، 

 ها، کلید و پریزها خوان،کف پوشهای کارت، آسانسور، تخت، کمد، کابینت، دستگاههانرده  پله

  گندزدایی وسایل نظافت )تی، دسته تی، سطل، ...(پس از هر بار استفاده 

 رددهای بارگیری گندزدایی گدر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت 
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 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 

 بهداشت ساختمان .4

 کارواحدهای  و هاسالن های پنجره و درها گذاشتن بازتهویه طبیعی با  و هواکش از استفاده  

 صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریآب یا بال استفاده نمودن حذف 

 دار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه واحدها وجود سطل های در 

  مانند ورودی ها، ی مشخصواحدهاقرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در ... 

 اری انجام شود.گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت ک 

  با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب سطوح گندزدایی کلیه اشیاء و 

  گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه 

  نزدن در آگره  با محکمبا دقت در یک کیسه نایلونی و بستن  لباس های کار آلوده بایدقرار دادن 

  جود وسایل مو های بهداشتی، دستگیره درب، شیر آالت، و کف سرویس شستشوی دیوارهاگندزدایی و

 روزانه و با تکراردر سرویسهای بهداشتی 

  .وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی 

 ها می بایستی مرتبا خالی سطل )های بهداشتیقرار دادن سطل زباله پدالی در دار در داخل سرویس

 .(زدایی گردندشده و گند

  حمام و توالت(  های بهداشتیسرویسگندزدایی مجزای( 

  آئروسل و قطرات پخش از تا شود گذاشته درپوش آن  تانک توالت فرنگی فالش کشیدن هنگام 

 شود جلوگیری

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

 .انجام شود ای ویژه

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

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

 .در هنگام گندزدایی به احتیاطات مربوط به خطر برق گرفتگی و حریق توجه شود 

 اقدامات سایر .5

  نظارت بر اجرای سیستمGMP  .تشدید شود 
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 دستکش، جمله ازو نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز  (3)پیوست  فردی حفاظت تامین  تجهیزات 

 لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آنضدعفونی  ژل و ماسک

 از انهاصحیح استفاده  و نظارت بر نحوه نگهداری و شاغلین برای

  کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا

 افراد خودداری نمایند.

  شامل ماسک، دستکش، کاله یا سرپوش و لباس  ( 3)پیوست استفاده از وسایل حفاظت فردیالزام

 کار جهت کلیه پرسنل خط تولید متناسب با نوع ریسک مواجهه شغلی

    استفاده از وسایل حفاظت فردی مخصوص هر فرد  

 هآبدارخان و نظافتچی کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم فردی وسایل حفاظت استفاده از 

 شامل اولیه تامین جعبه یا کیت کمک های:  

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 باشند داشته ماسک  است بهتر کنند می استفاده ذهاب و ایاب سرویس از که افرادی. 

  افراد بیمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سرفه، تنگی نفس و یا سایر عالئم شبیه عدم استفاده

 سرماخوردگی هستند از وسایل حمل و نقل عمومی 

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 بهداشتآموزش 

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، امکانصورت در 

 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.(دیگر همین راهنما موجود می هایبخش

 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 پوشی با آشنایآموزش 

 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 

  موضوعات مندرج در این راهنما(سایر  )با توجه به 

 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 
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 های سرویسها در محل کار خصوصا دستنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی نصب 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 

 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 

 

 ملی به شووماره............................ شوواغل در )واحد کاری/ سووازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد 

 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 -

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.irسامانه  اطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در -3

 

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

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

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

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

 

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

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  انگشتان را بشوئیدبین  -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

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

 شده( توصیهPPEوسایل حفاظت فردی  )مراحل پوشیدن 

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. رارا از گردن تا زانوها، بازوها تنه 

 .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 

 مناسب پوشش دهید. طورهصورت 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       دست شما در   اگر

 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 سیدن به بندها با بد باز کنید و مراقب با شما تماس  ها هنگام ر ن 

 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 دراگر 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.هدرآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب هنگام 

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

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

صله بعد  از درآوردن  (6 ست    بالفا سایل حفاظت فردی، د ضد   همه و 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  10مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها زمان 

 . 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

در خصوص موادگندزدا  نکات مهم 

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

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات )مثل اسووتتوسووکوپ 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    ن گندزدا می عنوااسوووتفاده 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

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    هاامکانات الزم برای  و ا

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

 فراهم شود.

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

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 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 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 صیه سازی تو رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشووتی گندزدا 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.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 سووورد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سوووف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ینده خانگی همراه سووایر مواد شووو 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 

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      توامی یا جرا عث مرگ  با تدا از مواد  ند  صوووورت لزوم اب

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

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 

 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

سووازی قید شووود و وده و بر روی آن برچسووب 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       آغشووو با  ندزدایی  بل از گ شوووده 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 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          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .را تنظیم کنید برای د

هیپوکلریت سوودیم، از دو برابر بیشووتر از   درصوود 5/2های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

ول درصوود هیپوکلریت سوودیم یک محل 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 های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددده دقیقه توصیه می بیشتر یا مساویمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شوووود )برای ت یدقیقه 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(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 ردن و آشامیدن دست قبل از خو

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صوووابون مایع بشوووویید و درصوووورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

با  دادناز 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

 سطل زباله بیندازید؛در 

                                                                      
 

    اگر عالئم سووورماخوردگی دارید در منزل

 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 این های انتقال عامل ایجادشناسایی راه

ز طور عمده اهای تنفسی بهیک اصل کلی ویروس عنواناست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

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

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

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری به ذاتاست منجر در موارد شدیدتر ممکن

 سرویبه عمل آمده توسط پژوهشگران، منشاء کرونا و قاتیطبق تحق است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

 داشته باشند. یآن نقش وعیهم در ش یگریمورچه خوار است و البته ممکن است جانوران د دیجد

میلیون نفر جمعیت در آن اشتغال دارند، از جمله مشاغلی  4های کشاورزی و دامداری که بالغ بر  فعالیت

هستند که بواسطه ماهیت کاری در معرض مخاطرات ناشی از انتقال بیماری از حیوانات قرار دارند، به عنوان 

ی ردید یکی از بیماریهای ویروسمثال آنفلونزای پرندگان که در سالهای اخیر از حیوانات به انسان منتقل می گ

 در کشاورزان و یویو ر یتنفس یها یماریب وعیباال بودن ش است که سالمت کشاورزان را تهدید نموده است.

ابتال  یرا در پ یتر میوخ یامدهایتواند پ یافراد مذکور م نیها در ب یماریب نیابتال به ا سکیبودن ر ادیز زین

دهد بهمراه داشته  یرا هدف قرار م یتنفس ستمیکه عمدتا س روسیاز کرونا و یناش 19 -دیکوو یماریبه ب

 کشاورزان اتخاذ گردد. انیدر م یماریب نیاز ا یریشگیپ یبرا یا ژهیو داتیالزم است تمه لذاباشد و 

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

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

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

طور عمومی و مشترک به لیه وسایلی است کهها، پریز و کلیدهای برق و کپله  و صندلی، شیرآالت، نرده

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

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

 

  کاربرد دامنه

و کلیه افرادی که به فعالیت های کاشت، داشت و برداشت، بهره برداری از باغات   ن و دامدارانکشاورزا

ر فعالیت های مرتبط اشتغال و سای میوه، پرورش گل و گیاه،  فعالیت های مربوط به پرورش شیالت، ماهی

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

کسگگب و کار یکی از اماکن تجمع محسگگوب شگگده که می تواند سگگبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

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

عالوه بر رعایت اصگگول بهداشگگتی برای کاهش مواجهات متناسگگب با سگگط  اضگگطرار و درجه اهمیت فعالیت   

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

 ( و بیشترین  2تا1آماده سازی و تغییر شرایط محیط کار به صورتی که برای انجام کار فاصله ایمن )متر

 فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد.

 شبکهبرنامه های شبکه ملی،  تلفن، از حداکثری استفاده وکشاورزان  چهره به چهره مواجهه کاهش

 . 19به منظور مقابله با شیوع کووید  اجتماعی های

 فاصلهحداقل  حداکثر و ممکن زمان حداقل اجتناب ناپذیر باشد چهره به چهره مواجهه که درصورتی 

 رعایت گردد. یمتر 1

 آنها تا زمان پایان شیوع و به تعویق انداختن  یغیر ضرورکاری و تفریحی  مسافرت های  از اجتناب

 کرونا

 می توانند تجمع نمایند. کشاورزانهر جایی که درمزارع و   تجمع از اجتناب 

 به فروش محصوالت و خرید مواد اولیه )بذر، نهال، ...( حضوری غیر انجام روش های رسانی اطالع 

 ... و تلفنی صورت به درخواستها انجام و فیزیکی حضور عدم به مراجعین تشویق و مشتریان

 در محیط کار کشاورزان بین فاصله افزایش 

 متری  1 فاصلهحداقل ای برنامه ریزی شود که گونه به و صرف وعده های غذایی استراحت های زمان

 رعایت گردد. 

 به عنوان سرویس ایاب و ذهاب تعداد سرنشین های این  ، ...در صورت استفاده از اتوبوس و مینی بوس

ظرفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و در مورد استفاده از خودروی سواری درصد  50وسایل نقلیه کمتر از 

 تر باشد.با احتساب راننده نباید سرنشین وسیله نقلیه از سه نفر بیش
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  صرفا در بستر الکترونیکی انجام شود. جهت خرید و فروش محصوالت هر گونه مبادالت مالی 

 کنند بهتر است به صورتی انجام شود ریزی گردش کار کشاورزانی که به صورت اقماری کار میبرنامه

  دوهفته صورت گیرد 2به طوری که تمهیدات الزم جهت اسکان این افراد برای مدت حداقل 

  .تا حد امکان از تماس مستقیم با حیوانات وحشی و دام و حیوانات اهلی بپرهیزند  

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرربالغ

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شاورزی،   نماینده برر شاورز یا کارفرمای ک صادفی و    شاغلین را به  ک صورت ت

نه، تا پایان همه       گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سگگگایر عالئم تنفسگگگی مورد ارزیابی قرار دهد.     روزا

سامانه     ساس ارزیابی  شت، فرد از   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irهمچنین چنانچه برا خانگی وجود دا

شاورز ورود به محل کار خودداری و کارفرما/  شاورز از ورود  صورت کارفرما/  طلع نماید. در غیر اینرا م ک ک

 جلوگیری نماید. بیمار به محل کار

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشگگک 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 
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 اعضاء وندیپ  
 افراد در نظر گرفته شود: موارد زیر برای این

شرایط محیط کار برای این افراد به گونه    -1 صورت عدم امکان دورکاری،  فراهم گردد که حداقل  ایدر 

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

 19-شاغلین با سابقه کووید بازتوانی در .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    

شت مورد ارزیابی قرار گیرن  شت به کار مورد ارزیابی     ابالغی از وزارت بهدا شاغل برای بازگ ضعیت  گان راید و و

 قرار گیرد.در مراکز جامع سالمت پزشکی 

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  در صورت آلودگی  ثانیه بشویید. 20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می  ثانیه شستشوی دست طول بکشد. 40الزم است 

 درصد استفاده کنید.  60توانید از پنبه آغشته به الکل 

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای نشسته پرهیز کنید 

 سهم بیشتری در کاهش ابتال به  تغذیه مناسب و کافی کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی، خواب

 بیماری دارد. 

  تغذیه سالم و استفاده از انواع مواد غذایی نظیر میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم ایمنی

 بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا ویروس(.

 یکدیگر  و بغل کردن ، رو بوسی کردن دست دادن پرهیز از  

 ه کشاورزان پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود کلی

که شامل لباس کار، کفش، کاله و نظایر آن می باشد را در رختکن تعویض نموده و دست های خود را با آب 

 و صابون بشویند.

  استفاده نمایید.جراحی  و چکمه و لباس کار  و پرورش طیور  ماسک مرغداری هادر 
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 خاصیت دلیل به خورشید نور معرض در وسایل مورد استفاده خود را  و  کارهای  لباس دادنقرار 

  آن قرار دهید.  کشی میکروب

  متر  1استفاده از مهر ، سجاده و چادر نماز شخصی و عدم استفاده مشترک و رعایت فاصله  حداقل

 در هنگام نماز با سایر افراد

  عطسه یا سرفه  هنگام کاغذی یا قسمت داخلی آرنجاز دستمال استفاده 

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

 به ویروس

 ها شستشو و ضدعفونی دست ها قبل و بعد از تعویض لباس 

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

 موارد زیر رعایت گردد:مسقف های کشاورزی در کارگاه الف:

  یی حتی االمکان محدود گردد.غذاهرگونه محل عرضه مواد ایبوفه استفاده از 

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گندزدایی شود  

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

  حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشامیدن استفاده

 شود.

 ها قبل از غذا خوردن مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست صابون

 موجود بوده و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

  سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است.وجود 

  از قند و نمک بسته بندی تک نفره استفاده شودنمک پاش و قندان جمع آوری 

 .سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران فعال باشد 

 کارت بهداشت باشند و به آنها در مورد انواع و  پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای

 روشهای انتقال بیماریهای واگیردار آموزش های الزم داده شود.

  استفاده از وسایل حفاظت فردی)دستکش و ماسک، کاله( برای پرسنل آشپزخانه و آبدارخانه در مدت

 ست.ا حضور در آشپزخانه و آبدارخانه، سالن غذاخوری و رستوران الزامی

 ستفاده از سفره یکبار مصرف برای میز غذاخوری و  تعویض آن پس از هر بار استفاده.ا 

  رعایت بهداشت فردی برای کلیه کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است 
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 ی کلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقاب، کاسه، قابلمه، قاشق، چنگال ، لیوان، سیخ کباب نگهدار

 در داخل قفسه ها/کابینت های درب دار 

  اجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی 

  ممانعت از ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

 ردمحدود کردن  سرو غذاهای س 

 موارد زیر رعایت گردد: های کشاورزی روباز کارگاهدر ب: 

 از ظروف یکبار مصرف یا شخصی استفاده شود. .1

 استفاده مشترک از ظروف غذا اکیدا ممنوع میباشد. .2

 ذا درب دار و قابل گندزدایی باشد.ظروف غ .3

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 افراد کلیه سطوح تماس خودرو، از جمله کمربند باید قبل از سوار کردن آالت کشاورزی راننده ماشین

 ایمنی،  کنترل ها، بدنه، پنجره ها، فرمان، دنده، خودرو و ... باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

  راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعمل های صادره

 .قدام نمایدا از مرکز سالمت محیط و کار 

  نیمه بازگذاشتن پنجره های خودرو جهت تهویه طبیعی داخل خودرو 

 پذیرد صورت پدالی دار درب های سطل در و بهداشتی شیوه به پسماندها دفع 

 های کیسه در در پسماندها دفع و آوری جمع توسط نیروهای بهداشتی مالحظات تمامی رعایت 

 کاری و گندزدایی سطل ها روز پایان در ینشت و درز بدون محکم پالستیکی

 دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، ها، گندزدایی سطوح تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب

 و ...ها، کلید و پریزها خوان،کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، دستگاههانرده  پله

  استفاده گندزدایی وسایل نظافت )تی، دسته تی، سطل، ...(پس از هر بار 

 رددهای بارگیری گندزدایی گدر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت 

 کنند الزم استهای کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در شیفتتجهیزات و دستگاه 

 طور مرتب گندزدایی گردد.کار به  در طول هر شیفت

 بهداشت ساختمان .4

 رگاه های کشاورزی مسقف: در کا
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 کارگاه های سالن ها و واحدهای پنجره و ها درب گذاشتن بازاز تهویه طبیعی با  و هواکش از استفاده

  های کشاورزی مسقف

 شود تهویه دهید هوا اجازه طیور و دام نگهداری محیط و انبار و منزل پنجره و  با بازگذاشتن در . 

 صورت موقتبه هاکنسردها و آب خوریحذف آب 

 وجود سطل های دربدار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه واحدها 

 ... ،قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در واحدهای مشخص مانند ورودی ها 

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود 

  گندزدایی کلیه اشیاء و سطوح با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب 

  گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه 

 قرار دادن لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی و بستن محکم گره زدن در آن 

 داشتی، دستگیره درب، شیر آالت، وسایل گندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس های به

 موجود در سرویسهای بهداشتی روزانه و با تکرار

  .وجود صابون مایع به مقدار کافی در سرویس های بهداشتی 

  حمام و توالت(  های بهداشتیسرویسگندزدایی مجزای( 

  .محل نگهداری حیوانات را مرتب گندزدایی نمایند 

  را گندزدایی نمایید.اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات 

 یا دارای تهویه مناسب  بوده و هنگام نظافت وگندزدایی خودرو واماکن بسته  باید خالی از افراد و 

 ماسک مناسب استفاده نماید.  باید  از دستکش و در حین گندزدایی پنجره ها باز و فرد

 ابتدا  نظافت  )نظیر دستگیره درب  ، میله راه پله  ،  و...( باید تمامی سطوح دارای تماس مشترک

 وسپس گندزدایی گردد.

  را گندزدایی نمایید.اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات 

 .حتی  االمکان از توالت های بهداشتی در مزارع بزرگ استفاده نمایید 

 ایر اقداماتس .5

 ماسک دستکش، جمله ازو نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز  فردی حفاظت تامین  تجهیزات 

 رایب لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آنضدعفونی  ژل و

 از انهاصحی  و نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده  کشاورزان
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 وسایل حفاظت فردی با بار و بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مستقیم دست بدون  کشاورزان

 یا افراد خودداری نمایند.

  شامل ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار سرهم )بارانی(  استفاده از وسایل حفاظت فردیالزام

 جهت کلیه پرسنل خط تولید متناسب با نوع ریسک مواجهه شغلی

    یاز انواع ماسک هادر زمان استفاده ) استفاده مشترک از وسایل حفاظت فردی ممنوع می باشد 

ه ( الزم بیموارد به صورت خصوص نینام ا ایشود با مشخص کردن هر ماسک با شماره  یسع یتنفس

زم حفاظت فردی قابل استفاده مجدد مانند بارانی و چکمه ها می بایست پس از ذکر است که لوا

 استفاده گندزدایی گردد.

  ح که امکان آلودگی وجود دارد حتما از دستکش با کود، خاک و یا ابزار کار و سایر سطوهنگام کار

 استفاده نمایند.

 ومی باشد  ممنوع کشاورزی  فاضالب های صنعتی و  انسانی برای آبیاری محصوالت استفاده از 

 .دارد نی پیگرد قانو

 شامل تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه:  

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 یکبار مصرف( دستکش( 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 باشند داشته ماسک  است بهتر کنند می استفاده ذهاب و ایاب سرویس از که افرادی. 

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

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

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

 )موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.( رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:
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  اطالع رسانینصب استند و بنر های 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

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

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

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

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

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 مستعد ابتال شناسایی 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 

 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 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

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

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 
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  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  نده دست به شاغلینمحلول ضدعفونی کناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی یبنرها 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 

 ی در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالگرsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 سایر موارد

  فضای کشاورزان )از طریق ویدئوهای آموزشی،  هیکل بهعالئم بیماری  مواجهه،خطرات آموزش در مورد

 یا پوستر(. مجازی، رسانه ملی

 شامل زمان استفاده از  آموزش نیا) یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا آموزش به کشاورزان در خصوص

ضد  ای دفع  ینحوه صح ،لیو درآوردن وسا دنینحوه استفاده درست، پوش ی،ضرور لینوع وسا ،لیوسا

 (.می باشد لیکردن وسا یعفون

  لندگوهای واحد کشاورزی یا از طریق مساجد در کارگاههای شنیداری مانند باستفاده از رسانه های

  19کووید روباز جهت اعالم و تکرار توصیه های بهداشتی در خصوص مقابله با 

  نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی، نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها ،

  19کووید  مقابله باآموزش راههای انتقال بیماری، گندزدایی جهت آموزش در خصوص 

 تیرعا ۀدربار (تابلوها، پوسترها) یریتصو یاز عالئم و هشدارها ی مسقف کشاورزیی کارگاههادر ورود 

 .دیریبهره بگ یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا و بهداشت
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 اینجانب .................................. دارای کد ملی به شگگماره............................ شگگاغل در )واحد کاری/ سگگازمان ...( 

 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 کوویدمبمتر( با فرد  2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

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

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

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

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

 

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

 

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

مجددا در 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                                               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(د تاییدمصرف نیز مور بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

ای د، تماسی، قطره استاندار های ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش استفاده وسایل حفاظت فردی   نوع 

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

 شود.

 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 آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده 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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 شدهتوصیهوسایل حفاظت فردی  مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  

بدون آلوده کردن لباس، پوسگگگت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسگگگایل حفاظت فردی     روش 

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

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

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

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.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(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 

 
  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    ود را بالهای خن 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. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

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

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشگگگ یدها،      های از  ندزدا روی سگگگطوح و کل گ

سگگگوزی دار و مواد ناسگگگازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضگگگدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به     کشیک میکروب  کل  طوربا طیف گسگگگترده اسگگگت و  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسگگگت. الکل اغلب برای گندزدایی سگگگطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سگگطوح خارجی تجهیزات )مثل اسگگتتوسگگکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

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

 خاص شود.

اید خالی از افراد بوده و درها ها بهنگام گندزدایی و نظافت، سگگالن .4

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شگگسگگتشگگو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سگگدیم در از  .1 مهم در خصوص سفیدکنندهنکات 

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

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

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

طور گسگگگترده در دسگگگترس اسگگگت و برای کم و به نهتماس(، با هزی

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

ن یدهند. بنابر اراحتی با سگگایر مواد شگگیمیایی واکنش نشگگان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسگگگتفاده نادرسگگگت از سگگگفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشگگتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سگگایر مواد شگگوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سگگفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سگگگمی در هنگام شگگگیمیایی خطرناک شگگگود. به 

ده با مواد شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که کننمخلوط کردن سگگفید

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

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صگگگورت لزوم اب
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کننده برای شگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده از سگگگفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سگگگطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  هسگگگفیدکنند    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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

 مشورت گردد.

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

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 

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.و 

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصگگد  5 های سگگفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سگگدیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

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

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

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

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

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

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صگگگابون مایع بشگگگویید و درصگگگورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسگگگت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسگگگی و دسگگگت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسگگگک افراد بیمار و مشگگگک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشگگگم، بینی  از دسگگگت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

   سه سرفه، دهان و بینی خود  هنگام عط و 

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سگگگرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سگگرد و خشگگک انتقال ویروس

محیط مرطوب تری دارند و باید هوای سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصگگرف میوه و خود را سگگیسگگتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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119/306کد   

                                           )کرونا ویروس(  19-با کوویدراهنمای گام دوم مبارزه 

های تولید الزامات سالمت محیط و کار در کارگاهگذاری اجتماعی و فاصله

سازی، کارگاه تولید شیرینی، کارگاه تولید محصوالت )بستنی موادغذایی

 لبنی و نظایر آن(
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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، نامهیینبوده و سایر قوانین، آ وس()کرونا ویر 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که آنجا گذاری اجتماعی است. ازه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصلههای 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 ریق فاصلهط ای ازاست مقررات ویژهخورداراست الزمکار از اهمیت باالیی بر

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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  ؛رعایت گرددمتر )حداقل یک متر( بین کارکنان  2الی  1رعایت فاصله ی 

 کثری از تلفن، شبکه های اجتماعی؛کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حدا 

  ؛ی مجهز به توریهامناسب و یا باز گذاشتن پنجره تهویهاستفاده از سیستم 

    درصووورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشوود باید در حداقل زمان ممکن صووورت پذیرفته و

 ر رعایت گردد؛یک متحداقل فاصله ی 

 نان با یکدیگر از جمله  دست دادن؛اجتناب از تماس کارک 

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

 ب( مشتری 

 کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان با مشتری؛ 

   ستفاده از  محافظ شه      ضرورت ا شی شیلدهای محافظتی )پالستیکی/  صندوق یا  دار و ای( برای میز 

 ؛و عرضه صورت فروش در محل تولیدپیشخوان فروش در

 پرداخت پول فقط از طریق الکترونیکی انجام گردد؛ 

  در صورتیکه امکان دورکاری بعضی از کارکنان وجود دارد می تواند به کاهش فاصله اجتماعی کمک

 کند.

 شیفت در کارگاه  ورت امکانص در صورت      افزایش  شیفت   شیف و کاهش  نفرات در یک  های یک 

 پذیرد.

 

 ، 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 بهصورت عدم امکان دورکاری، شدر -2

یطی ر به محشغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کاتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر 

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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
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 سالمت محیط و کار  یکنترل اقدامات

  فردی و حفاظت بهداشت .1

 بهداشت فردی شاغلین:

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

    در تمام زمان های کشیک کاری  و همچنین روپوش دستکش   و استفاده از وسایل حفاظت فردی ماسک

 شاغلین الزامی می باشد؛برای تمام 

               ست ها با ضدعفونی د ست ها و  شوی دائمی د ست ش ستکش در تواتر زمانی کوتاه و  سک و د تعویض ما

 محلول های بر پایه الکل ضروری می باشد؛

      ست ستن مرتب د صابون  ش ضد عفونی    مایعها با آب و  ستفاده از مواد  قبل از   کننده بر پایه الکلو یا ا

ی و چشم و بعد از دست زدن به هر سطح و اشیاء و حتی گوشی تلفن و موبایل و دست زدن به دهان، بین

 بعد از دستشویی ضروری می باشد؛

 رعایت فاصله با مشتریان و مراجعین  و همکاران حداقل یک متر در هنگام ارائه خدمت ضروری می باشد؛ 

 ستراح        در ت نموده و از رفتن به محل صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی در شاغلین بایستی در منزل ا

 کار خود داری نمایند؛

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

)مسووویولیت مدیریت افراد دارای عالئم بر عهده متصووودی و مدیر محل می  مراکز درمانی مراجعه نمایند

 باشد(؛

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

   ستفاده که دستمال وجود  ضروری می باشد)در صورتی     عطسه یا سرفه کردن   هنگامکاغذی از دستمال  ا

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

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

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

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

 از استعمال دخانیات خود داری شود؛ 

  ستفاده از دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یا یک فرد مجزا از      دریافت وجه به صورت ال کترونیکی با ا

 شاغلین انجام گردد؛
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            شتریان در شاغلین و م ستفاده  ستمال کاغذی به منظور ا ست یک جعبه د صدی/مدیر/مالک موظف ا مت

 کنار دستگاه کارت خوان محل صنفی)در صورت فروش در محل( قرار دهد؛

  ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد.کوتاه بودن ناخن از 

 برای مشتری( بهداشت فردی(: 

         ستکش در خارج از منزل برای افرادی که عالیم بیماری را سک و د سایل حفاظت فردی ما ستفاده از و ا

 دارند ضروری می باشد؛

     ست صابون )طبق  شستن مرتب د شماره    ها با آب و  ست  ضدعفونی   2پیو ستفاده از مواد  بر کننده ( و یا ا

قبل از دسووت زدن به دهان، بینی و چشووم و بعد از دسووت زدن به هر سووطح و اشوویاه و حتی   پایه الکل

 گوشی تلفن و موبایل و بعد از دستشویی ضروری می باشد؛

  به اشیاء و کاالهای غیر ضروری خود داری گردد؛ زدناز دست 

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

 ضروری می باشد؛

 از ارتباط دست با محصوالت موادغذایی و یا غذای آماده مصرف خود داری نمایید؛ 

           سازی موادغذایی و توزین آن  خود سایل و تجهیزات جدا ستکش به و ستقیم و بدون د ست زدن م از د

 داری نمایید؛

  هزینه کرد خرید( خود داری نمایید؛تا حد امکان از خرید نقدی )تبادل پول جهت 

   ستفاده که دستمال وجود  ضروری می باشد)در صورتی     عطسه یا سرفه کردن   هنگامکاغذی از دستمال  ا

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

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

 شما با دستکش از لمس کردن مستقیم دگمه های کارت خوان خود داری         در صورت عدم پوشش دست 

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

   در هنگام نوشوویدن انوان نوشوویدنی از نی های یکبار مصوورف بسووته بندی شووده و یا لیوان یکبار مصوورف

 ستفاده نمایید.ا

  غذاییمواداشت بهد .2

 صرف غذا در حین کار ممنون است 

 باید پوشش بهداشتی داشته و در ظروف مناسب نگهداری گردند؛ "مواد غذایی فاقد بسته بندی حتما 
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       مواد غذایی به صورت روباز  و بدون پوشش مناسب از جمله آجیل و تخمه و موارد مشابه آماده به مصرف

 فعال عرضه نشوند؛ در تمامی مراکز

         سه و ویترین  و یا یخچال های ستی در داخل قف شی ها بای شیرینی فرو شیرینی ها در قنادی ها و  کلیه 

شش             ضای باز بدون پو صوالت قنادی در ف شود و از نگهداری مح شتری نگهداری  شه ای در رؤیت م شی

 خود داری شود؛

  داری شود و ممنون می باشد.نگهداری و عرضه مواد غذایی در خارج از محل کسب خود 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

       شود و از نگهداری در سه و یا کابینت در دار نگهداری  ستفاده در داخل قف کلیه تجهیزات در زمان عدم ا

 خارج قفسه و یا کابینت خود داری شود؛

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

 و شاغلین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی گردند؛

 وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

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

  ضد ست عفونیتعبیه ظروف حاوی مواد  سا   ها با پایه نگهدارنده به تعداد مکننده د سب در  سرویس نا لن، 

 .های بهداشتی

 بهداشت ساختمان .4

 ها جهت بهره برداری از تهویه مطلوب استفاده شود؛های سالناز هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

            سرویس شپزخانه، نمازخانه و  سرو غذا، آ سالن  صنفی به ویژه  سمت های مراکز  شتی  کلیه ق های بهدا

 در ساعات تعطیلی از تهویه مناسبی برخوردار باشد؛بایستی بطور مستمر و در طول شبانه روز حتی 

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

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

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

ها، کلید و پریزها، خوان و خودپردازها، کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه  ها

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

 های بهداشتی تعبیه گردد؛سرویس ها وکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 
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  سماند سطل    دفع پ شتی در  شیوه بهدا صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی  ها باید به  های دردار پدالی 

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

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

 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 به صورت موقت تا اطالن ثانوی در تمام قسمت ها حذف و از سرویس خارج   کنسرد ها و آب خوریآب 

 گردد؛

          شیفت ستمر حداقل یکبار بعد از هر  ستی بطور م صورت وجود بای شاغلین در  ستراحت  گندزدایی محل ا

 کاری انجام شود؛

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

 

 نکات مهم

  ستمال  زباله، سطل سائل نظافت و   ، تِی،هاد سایلی که برای    های سرویس  گندزداییو شتی باید از و بهدا

 ؛مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میمکان

   شود تا مراقبدر طول مدت نظافت ستکش و  ت  ش    لباس، د سک پاره ن صورت    وما سیب نبیند و در  د و آ

 ؛صدمه آنرا تعویض نمایید

 صوووورت مارپیر حرکت )تِی را به  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 "اید دارای چند شود ب ها و غیره ا ا

 باشند؛

   ستفاده از پارچه سپس در محلول آب         پس از ا سته و  ش ست در آب داغ  ستمال نظافت و تِی، میبای ها، د

 شده و برای استفاده آماده باشد.ز آن در دمای اتاق خشکور بماند. بعد ادقیقه غوطه 30مدت ژاول به

 عمل آید.هدر هنگام گندزدایی مراقب های الزم در خصوص برق گرفتگی و حریق ب 

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.
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 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

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

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

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

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

 های اطالن رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

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

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

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

 باشد.(جود میهای دیگر همین راهنما موبخش

 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 
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 راهنما(به موضوعات مندرج در این سایر )با توجه 

 های آموزشینمونه فعالیت

  ویروس کرونا شیون 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 

 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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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصوویل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شووماره............................ شوواغل  

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

 

 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 -

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 سوووامانه    کنم شوووده از طرف کارفرما، اطالن دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشوویاری، دقت و صووداقت ثبت نمودهپاسووک کلیه پرسووشثبت نام نمایم و

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

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 هادست شویشست درستروش : 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 فردی3 پیوست

 شدهتوصیه( PPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنون  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 متنون است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نون 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 آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

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(درآورده شده را با دستکش نگهتکش دس 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مر 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       شما در  اگر دست

 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 قرار دهید. دربرای بازیافت مجدد 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    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  تماس 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 حین اگر در ست        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.هوش، آن را تا کنید و بهنگام درآوردن روپ 

    طور همزمان دسوووتکش را نیز درآوردید. فقط قسووومت 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.

سایل ح    (6 صله بعد  از درآوردن همه و ست بالفا ضد   فاظت فردی، د 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 مطمین شوید.

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

 . 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

موادگندزدا نکات مهم در خصوص  

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

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

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

ها باز گذاشووته شوووند و جهت تهویه بهتر اسووت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ لوگیری از خطر منظور جدر 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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شووسووتشووو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

 یم در ازگندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سوود .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

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

 شود.ی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز درمان

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

از جمله عدم رعایت میزان اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده  .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  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

دسووتکش و عینک برای بند ضوود آب و 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 میهیپوکلریت سدیم می

همراه سووایر مواد شوووینده خانگی  ها بهکنندهسووفیدکار بردن از به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سووومی در هنگام 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

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

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 

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

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 محلو اگر از  و  شده را روزانه ل رقیقکننده رقیق ا

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  بل از گ  آغشووو ماده     شوووده و ق با  ندزدایی 

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصوود  5 سووفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سوودیم های 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

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

هیپوکلریت سوودیم، از دو برابر بیشووتر از   درصوود 5/2های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصوود هیپوکلریت سوودیم یک محلول  5سووفیدکننده حاوی برای 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 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 مدفون، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند  

  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 

 قابل دسترس دارد(ام کلر 

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

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مر به مدت حداقل       

و صوووابون مایع بشوووویید و درصوووورت عدم     

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

 
 

 

   سه و سرفه، دهان و بینی خود  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سووورماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سوورد و خشووک انتقال ویروس

ط مرطوب تری دارند و باید هوای محیسریع 

 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

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

شده  این ویروس هنوز به ست ولی به طور دقیق مشخص ن صل کلی ویروس عنوان ا طور های تنفسی به یک ا

گردند. بر اسرراس  عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرررفه یا عطسرره و یا لمی اشرریاه آلوده منتقل می

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شرردید با عالیمی همنون تب، سرررفه، تنگی نفی  دانسررته

شدیدتر ممکن  می ست منجر تواند بروز نماید و در موارد  صد    به ذاتا سایی کلیه و مرگ گردد. در الریه، نار

 است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ ناشی از این بیماری هنوز به

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

شد. این ویروس می    شحات بینی و دهان در محیط می با صله  تواند در تر سرفه یا   2تا  1فا متری از طریق 

ست      شود. راه دیگر انتقال، تماس د سه منتقل  سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات،  عط ها با محیط و 

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

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن.  شود شاملطور عمومی و مشترک استفاده میبه

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

 

  کاربرد دامنه

 های کارگاه ها و تعاونی های قالیبافی سنتی در شهر و روستا و نظایر آن( محیط 

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

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

شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید      سیاری از  هستند و محل   19که ب

سبب انتقال بیماری گردد و از طرف        شده که می تواند  سوب  سب و کار یکی از اماکن تجمع مح  یهای ک

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

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

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 
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مطرابق برا سرند مقرررات فاصرله گرذاری        قرالی برافی سرنتی    قاعده تصمیم گیری وضععیت فعالیعت   

در طبقره فعالیرت هرای برا ضررورت       19صنایع، واحردهای تولیردی و خردماتی در همره گیرری کوییرد       

قرار می گیررد و مشرمول مقرررات فعالیرت متناسرب برا سرطح اضرطرار اسرتان، شرهر، منطقره             Bسطح 

 و واحد کاری قرار می گیرد. 

بخشرری از فاصررله گذاری اجتماعی اسررت به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق    گذاری فیزیکی کهفاصررله

صله ایمن، کاهش تماس افراد و جلوگیری از   می  گردد. در اینانتقال بیماری می شود که منجربه رعایت فا

 راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  جلوگیری شود. کارگاهاز تجمع و توقف افراد برای مدت زمان طوالنی در محل

 و ارگاهکدرقالی باف شاغلین حضور  تا گردد تنظیم یبه گونه اکارگاه قالی بافی   یکار فتیش و عتسا 

برسد. حداقل به قالیدار هر پشت در نشسته

  رعایت نکات  جهتضرورت استفاده از عالئم و توصیه های ایمنی در محل تردد شاغلین قالی باف

متر و بیشتر در صورت امکان   2تا  1حداقل بهداشتی و فواصل ایمن 

 و ضرورت انجام کار بین شاغلین قالی باف متر و بیشتر  2تا  1 حداقل رعایت فاصله ایمن

 تجهیز شاغلین قالی باف به ابزار کار اختصاصی ) چاقو، شانه، قالب و ...( توسط کارفرما

   فرد قالی محل سکونتبین  در روزرفت و آمد به یک مرتبه محدود کردن تردد  واتخاذ تمهیدات الزم 

 مربوطهو کارگاه باف 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

صله     ساس طرح فا ست برا های زیر انجام گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتالزم ا

 پذیرد:

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم  محل کار بهموظف هسررتند در بدو ورود شرراغلین  همه -1

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  سئول برر صادفی و روزانه، ت   شاغلین را به کارگاه باید  یا نماینده م ا صورت ت

تنگی نفی و سرررایر عالئم تنفسررری مورد ارزیابی قرار دهد. همننین  گیری، از حیث عالئمپایان همه

خانگی وجود داشت، فرد از ورود به  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچناننه براساس ارزیابی سامانه  
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صرررورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این      

 جلوگیری نماید.محل کار 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب 

  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 

 اعضاه وندیپ  

 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:

 )قالی بافی گیری فعالیت های شغلی به صورت دورکاریدر صورت امکان، این افراد تا پایان همه  -

 صورت پذیرد. در محیطی مناسب در منزل فرد(

در صورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  -

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

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم اسرررت پی از طی دوران درمان و    19-تمامی شررراغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید       

ساس آخرین نسخه      شاغلین با احتمال ابتال به  راهنمای بازگشت به کار  "نقاهت، جهت بازگشت به کار برا
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شت به کار         "19-کووید شاغل برای بازگ ضعیت  شت مورد ارزیابی قرار گیرند و و  درابالغی از وزارت بهدا

 مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرد. مراکز جامع سالمت 

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  پرهیز نمایند. یکدیگر با کردن بوسی رو واز دست دادن 

 (2)پیوست  ثانیه بشویید 20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل. 

  نماییدآب و صابون مایع از محلول ضد عفونی کننده بر پایه الکل استفاده  نبوددر

 یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید و از دست زدن به چشمان، بینی.

 قالیبافان جهت ماسک و دستکش مناسب نظیر یفرد حفاظت لیقرار دادن وسا اریو در اخت نیتأم

 جهت حفظ سالمت  به شاغلین قالی باف توسط کارفرما (دمپایی) مناسب کفش خریداری و تحویل

وقطع زنجیره انتقال بیماری کرونا

 اب و نموده ضدعفونی و گذاشته مناسب محل در را خود های کفش کارگاه به ورود از قبل باید پرسنل 

.وارد شوند کار محیط به کارگاه کفش

 د راباش و نظایر آن می کلیه افراد شاغل پی از اتمام کار و قبل از ورود به کارگاه لباس کار، کفش کار 

نمایند. تعویض

 ندیشو( ب2 وستیپ)  صحیح طور بهخود را با آب و صابون  یدستها کار انیپا بعداز وقبل  افراد .

 .استعمال دخانیات به دلیل تاثیر منفی آن در تضعیف سیستم دفاعی بدن ممنوع می باشد

 ها به طور مرتبکوتاه کردن ناخن.

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

 آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید( داخلی

 ترجیحا هر یک از  ابزار کارو سایر  تخته زیر پاییتمیز کردن  جهت عدم استفاده از دستمال مشترک(

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

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

 در کارگاه خودداری و از مواد غذایی  کامال پخته استفاده شود سرو غذا از.

   شود و پی از هر بار استفاده تعویض گرددپوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده
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 . رعایت فاصله گذاری حداقل یک متر در هنگام سرو غذا الزامی است 

 ظروف یکبار مصرف برای خوردن و آشامیدن استفاده شود. در صورت امکان از

  .ترجیحا غذای خود را در ظروف دربدار به محل کار برده و ظرف آن را در منزل بشویید

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  قالب، ، شانه ی،نیق ،چاقو مان شروع و پایان کار تمام ابزار و تجهیزات مورد استفاده  خود، نظیرزدر 

را گندزدایی نمایید خیس

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

ا و نظایر آن ب وسایل عمومیها، کلید و پریزها، زیر پایی ، گوشی تلفن ،کف پوش تختهو  ، صندلی

دستمال تمیز و خشک شده و سپی گندزدایی گردد. 

 دار در محل کار جهت زباله ها خصوصا برای ماسک و دستکش ها. فتن سطل های دربدر نظر گر

 دیبه عمل آ یگرفتگ برق از یریشگیپ یبرا الزم یها اطیو نظافت احت ییدر هنگام گندزدا .

 ت انفجار و آتش سوزی شیدن محلول های گندزدا روی پوست و قسمت های با قابلیاز ریختن یا پا

خودداری شود.

 پذیرد. صورت پدالی دار در های سطل در و بهداشتی شیوه به باید پسماندها دفع 

 و پی از آن گرفتهصورتشیفتهرآخرمحکم درپالستیکیهایدر کیسهزبالههایسطلتخلیه

گرددگندزدائیونظافتسطل

 یبهداشت یها ییسرومرتب  ییگندزدا 

  شود.وسایل نظافت پی از هر بار استفاده گندزدایی

 صورت موقت کلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از کارگاه به

آوری گردد.جمع

 

 کارگاه بهداشت ساختمان .4

 .در و پنجره ها کارگاه برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود

  ها و اتاق های کارهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 طور مستمر صورت پذیرد.های بهداشتی بهتهویه مناسب سرویی
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 قرار دادن لباس های کار آلوده در یک کیسه نایلونی و گره زدن محکم آن

 است(.غیربهداشتی  ،معمولی جامد صابون)صابون مایع در سرویی های بهداشتی  تامین  

 بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی یا چشمی باشد.های شیر آب روشویی، سرویی

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود

 ها می بایستی مرتبا خالی  های بهداشتی. سطل قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویی

شده و گندزدایی گردند.

 هایمکانوسایلازبهداشتیهایسروییگندزداییونظافتوسائلها،دستمالسطلجداسازی

دیگر

 سایر اقدامات .5

 .وسایل حفاظت فردی )ماسک و دستکش( را به اندازه الزم تهیه و به شکل صحیح نگهداری نمایید 

  توسط کارکنان نظارتاز وسایل حفاظت فردی و نگهداری شیوه صحیح استفاده بر کارفرما بایستی 

 نماید.

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

دهید(

 ها، دستمال نظافت و تِی، می بایست در آب داغ شسته و سپی در محلول آب پی از استفاده از پارچه

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

.دینماتوسط آنها نظارت  یحفاظت فرد لیوساباشد.

 

 آموزش بهداشت

 های بهداشتی الزامی است.  نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در تمامی سرویی

 ،برای جلوگیری یا کاهش احتمال  ،پروتکل های مناسب محل کار در مورد خطرات مواجهه، عالئم بیماری

قرار گرفتن در معرض آنها به کلیه کارگران آموزش دهید. 

  باید آموزش ببینند. این آموزش شامل زمان استفاده می کنندکه از وسایل حفاظت فردی شاغلینی 

 نحوه صحیح ،نحوه استفاده درست، پوشیدن و درآوردن وسایل ،نوع وسایل ضروری ،استفاده از وسایل

دفع یا ضدعفونی کردن وسایل می باشد. 
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  پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم را در محل

کار نصب کنید. 

 های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج را به کارکنان  توصیه

گوشزد و آموزش دهید. 

  به ویروس کرونا همکاران و کارفرمای خود را مطلع  هرا موظف کنید که در صورت ابتال شاغلینهمه

د. ننمای
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   فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

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

 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 فضررای د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شررامل تماس شررغلیگونه هر  -

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

 □ 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 درصررورت بروز هرگونه عالئم تنفسرری فوق،  می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

سش   ثبت نام نمایم و  salamat.gov.irسامانه   سخ کلیه پر صداقت ثبت    پا شیاری، دقت و  ها را با هو

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

 

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

 

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را 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 دربدر دستمال را  -10
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    پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 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 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمی 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  )

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE. اردعفونی بالقوه وجود د

 

 دستکش (1

 
   خود را بشویید یا از یک   اند، بالفاصله دستان  شده  ا هنگام درآوردن دستکش آلوده 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 

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

 نیز خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 

  ماسک. (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 فاصله بشویید و از یک   های خود را بالن ماسک، دستان شما آلوده شد، دست      حین برداشت اگر در

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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      ،ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی ماسک

 آن را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

ننده کعفونیضدها را بشویید یا از یک  بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست (3

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح  4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسررب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسررتفاده   نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

ها       یاز برای اثرگذاری گندزدا مان مورد ن یت      60تا   10 ز عا قه ر دقی

 گردد.

 . 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

نررکررات مررهررم در خصررررو    

پایه موادگندزدا و ضررردعفونی بر 

 الکل دارای مجوز

کل برای از بین بردن ویروس  .1 کل     ال یل ال  70ها موثر اسرررت. ات

ل کلی از الکطورکش با طیف گسترده است و به  درصد یک میکروب 

ایزوپروپیل بهتر اسررت. الکل اغلب برای گندزدایی سررطوح کوچک  

های دارویی مولتیپل دوز،   عنوان مثال درپوش السرررتیکی ویال  )به 

گاهی سررطوح خارجی تجهیزات )مثل اسررتتوسررکو  و  ترمومترها(و

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

دلیل قابلیت اشرررتعال الکل اسرررتفاده از آن برای گندزدایی         به  .2

سرررطوح کوچک محدود و در فضررراهایی با تهویه مطلوب اسرررتفاده 

 گردد.می

 تواند باعثعنوان گندزدا میاسررتفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

نگ  خت  تغییر ر یک و   شررردن و ترک ، تورم، سررر خوردگی السرررت

 های خا  شود.پالستیک

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

ست هواکش     درها و پنجره شوند و جهت تهویه بهتر ا شته  ها باز گذا

 نیز روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.در گرفتگیبرق

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

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسرررتفاده شرررود )کارایی محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24محلول پی از گذشت 
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ها و استفاده از ماسک امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست   .8

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

شررسررتشررو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید 

 فراهم شود.

نررکررات مررهررم در خصررررو    

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سرردیم در  .1

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

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

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

طور گسررترده در دسررترس اسررت و برای  کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

سفیدکننده  .3 ست و مجاری    با این حال  شاهای مخاطی، پو ها غ

سی را تحریک می  شوند  تاثیر گرما و نور تجزیه می کند و تحتتنف

شان می    و به شیمیایی واکنش ن سایر مواد  ن دهند. بنابر ایراحتی با 

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسررتفاده نادرسررت از سررفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان   .4

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

دیدگی کارکنان مراقب     ا کاهش دهد و باعث آسررریب      برای گندزد 

 بهداشتی گردد.

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

 ضروری است:

بند ضررد آب و دسررتکش و عینک برای اسررتفاده از ماسررک، پیش -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

با تهویه مناسرررب مخلوط های های سرررفیدکننده در محلمحلول -

 نموده و استفاده گردد.

سرررفیدکننده با آب سررررد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه          -

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سررایر مواد شرروینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سررفیداز به -

کاهش      کارایی آن را  ناب گردد زیرا  عث      تواداده و میاجت با ند 

شود. به   واکنش شیمیایی خطرناک  سمی  های  عنوان مثال گازهای 

سفید  سیدی مانند    در هنگام مخلوط کردن  شوینده ا کننده با مواد 

ستفاده می موادی که برای تمیز دد و گرشود، تولید می کردن توالت ا

صورت لزوم ابتدا از  تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. دراین گاز می
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شویند  سفید    مواد  ستفاده از  ستفاده نمایید و قبل از ا رای کننده به ا

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

گردند و به سرررطوح   ها موجب خوردگی در فلزات می  سرررفیدکننده  

 زنند.شده صدمه میرنگ

سفید    - شم باید خودداری گردد. اگر  شم  از تماس با چ کننده به چ

ا آب شررسررته و با یک دقیقه ب15رد گردد بالفاصررله باید به مدت وا

 پزشک مشورت گردد.

یرد گنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید  -

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

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

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

شررده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشرری آن از سررفید 

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  زانه شده را رو کننده رقیق ا

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

ستفاده را بعد از    هیههای تو محلول بریزید.  ساعت دور  24شده بال ا

ا گردد، بنابراین ابتدها میکنندهشدن سفید  فعالمواد آلی موجب غیر

شده و قبل از گندزدایی با ماده  سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز  

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

صررورت شررید و درشررده را باید دور از نور خورکننده رقیقسررفید -

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

سدیم   عمده محلولمحلول اولیه:  سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت  صد   5 های   (PPMمعادل در

  (  کلر قابل دسترس50000

ستفاده از   توصیه می درصد   5از هیپوکلریت سدیم   1:100محلول شده:  محلول توصیه  قسمت   1شود ا

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

عنوان به .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید      

هیپوکلریت سرردیم، از دو برابر بیشررتر از  درصررد 5/2های حاوی سررازی سررفیدکننده، برای آمادهمثال

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

سترس بعد از رقیق  سفیدکننده حاوی  سازی:  کلر قابل د سدیم یک محلول     5برای  صد هیپوکلریت  در

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

 اوتی تهیه خواهندهای دیگر از هیپوکلریت سرردیم با مقادیر متفکننده شررامل غلظتهای سررفیدمحلول

  نظر حاصل گرددشد تا رقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

 ها، )برای تِی شررروددقیقه توصررریه می 30س زمان تماکردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، اسررتفراغ، ترشررحات، خون یا دیگر  نکته: سررطوح 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     20به مدت حداقل      را تا باالی مچ  

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسرررت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسررری و دسرررت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظحفبیمار 

 

 وک حتما از ماسرررک افراد بیمار و مشرررک

 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؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سررررماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرررد و خشررک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  مصرررف میوه و با خود را سرریسررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس بهاست ولی  طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

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

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله 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

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

 آب و صابون شستشو گردد.  با د یا اشیاء مشکوک دستاس با هر فرحائز اهمیت است پس از تم

 

         کاربرد دامنه

تدوین شده   در پرورش و صید ماهی  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل  

ست.   صرفا جهت پیگیری و کنترل کووید  ا سایر قوانین و مقررات مشمول به قوت خود    19این راهنما  بوده و 

 باقی است.

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

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

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

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

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 
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مطدابق بدا سدند مقدررات فاصدله گدذاری       پدرورش و صدید مداهی     :قاعده تصمیم گیری وضععیت فعالیعت  

در طبقدده فعالیددت هددای بددا دددرورت   19صددنایع، واحدددهای تولیدددی و خدددماتی در همدده گیددری کوییددد  

قرار مدی گیدرد و مشدمول مقدررات فعالیدت متناسدب بدا سدط  اددطرار اسدتان، شدهر، منطقده و              Aسط  

 واحد کاری قرار می گیرد. 

شود که بخشی از فاصله گذاری اجتماعی است به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق میگذاری فیزیکی فاصله

گردد. در این راستا الزم انتقال بیماری می که منجربه رعایت فاصله ایمن، کاهش تماس افراد و جلوگیری از

 است موارد زیر رعایت شود:
 

  کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی 

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

  رعایت فاصله گذاری بین مشتریان  و استفاده از شیلد جهت رعایت فاصله بین فروشنده با مشتری

 اقل فاصله یک متر(؛عایت حدر

 در تمامی قسمت ها؛جتناب از تجمع کارکنان ا 

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

  اجتناب تماس دست افراد توزیع کننده مواد غذایی آبزیان آکواریوم ها 

  لنج , قایق و کشتی افراد در آن حضور نداشته باشند % 50بیش از 

 2تا  1که برای انجام کار فاصله ایمن )صورتی زی محیط کار و تغییر شرایط و محیط کار بهساآماده 

 باشد. بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته متر( و 

 ویدئو  و اجتماعی هایشبکه تلفن، از حداکثری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش

 کنند، انجامکنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می

 شود.

  برگزار گردد.  کشتی, لنججلسات آموزشی در محوطه باز 

 های آموزشی و کارگاهی بیرون سازمانی و دورهجتناب گردد های غیردروری اها و مسافرتمأموریت از

 شود.تعویق انداختهبه 

 اقداماتی چون جداسازی صورت گیرد.  از استفاده مشتریان و شاغلین بین فاصله و یا جداسازی افزایش 

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهگونهبه استراحت هایزمان 

 در مورد بی تردد از و باشند وظیفه انجام مشغول خود هایقسمت در فقط قسمت هر شاغلین کلیه 

 .نمایند خودداری کاری زمان
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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 تنفسی مرتبط  به محل کارموظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

یری، از گصورت تصادفی و روزانه، تا پایان همه  نماینده کارفرما شاغلین را به بررسی روزانه عالئم شاغلین:    -2

م تنفسددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسدداس ارزیابی حیث عالئم تنگی نفس و سددایر عالئ

خانگی وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار خودداری و  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irسدددامانه 

 دیر از ورود بیمار به محل کارتحصیل جلوگیری نماید.صورت کارفرما مکارفرما/را مطلع نماید. در غیر این

 پذیر های آسیبگروهمراقبت از  .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 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

محل کار به  رییتغ ایو  یکار طیشددغل موقت در مح رییافراد را داشددته باشددد. تغ ریتماس با سددا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا یطیمح
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 .دنینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -2

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  19-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 ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد 

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات
 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  بپرهیزند.  آبزیان تا حد امکان از تماس مستقیم با 

 ؛و روبوسی مانند دست دادن اجتناب از تماس افراد با دیگران 

   با ابزار کار و سایر سطوح که امکان آلودگی وجود دارد حتما از دستکش استفاده نمایند.هنگام کار 

   مستقیم با آبزیان نیز در صورت ابتال به کرونا ویروس از تماس  مراکز پرورش آبزیان کارکنان 

کار و چکمه ها در محیط کار خود خودداری نمایند و در صورت مشکوک بودن از ماسک، لباس 

 استفاده نمایند . 

  های آلوده خود را بشویند. بعد از کار استحمام نمایند و لباس 

   را مرتب گندزدایی نمایند. و پرورش آبزیان  محل نگهداری 

  را گندزدایی نمایید.آبزیان اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات 

  بایست بعد از اتمام کار کلیه سطوح تماس گندزدایی شود.مشترک می از سطوح در صورت استفاده 

 استفاده از  دهیسرپوش ایشلوغ  یها ورود به مکان یمکان عموم کیشود هنگام رفتن به  یم هیتوص

و  یدالیه پارچه معادل آن و دستکش استفاده کن هماسک یا س رهیو غ یحمل و نقل عموم لیوسا

  ید.آب و صابون بشویبا  دستان خود را 

  کنید.  یآن ددعفون یالکل رو دنیمال باپوست را در صورت تماس با سطوح آلوده  

 نمایند.  می بایست در خانه استراحت افراد بیمار یا مشکوک  
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 یا سانتیگراد درجه 38 بیمار شده اندازه گیری و لرز و دمای در صورت دارا بودن عالیم بیماری )تب 

( به   مشهود  ناخوشی و نفس تنگی خشک، است، سرفه داشته ادامه ساعت 48 از بیش برای هباال ترک

 نزدیک ترین مرکز جامع خدمات سالمت جهت مشاوره مراجعه نمایید.

   اطمینان حاصل کنید که شاغلینی که در مراحل مختلف با مراجعه کنندگان در تماس هستند

 تفاده می نمایند.بهداشت دست را رعایت نموده و از تجهیزات حفاظت فردی  مناسب اس

 یتان جدا کنید ها لباس کار خود را از سایر لباس. 

   های کوتاه، موی بسته داشته باشندباید دست های تمیز، ناخن  و صیادان پرورش اّبزیان کارگران. 

 

 بهداشت مواد غذایی .2

 یدی کناربدون دسترسی به آب و مواد شوینده خودد حل پرورش آبزیان ماز خوردن و آشامیدن در . 

  نمایید. جدا را  بیمار یا افراد مشکوک به بیماریافراد  محل استراحت و ظروف 

 یمتر م 1حداقل فاصله  تیجهت کاهش تجمع و رعا یو غذاخور سیساعت کار رستوران و سلف سرو 

 است: یدرور لیموارد ذ تیو رعا ابدی شیافزا ستیبا

 شود. ییسالن گند زدا یتمام ییو بعد از صرف وعده غذا قبل 

 مصرف انجام  کباری یها یبنددر بسته حایترج یدنینمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشام سرو

 .ردیگ

 باشدیمراکز فعال ممنوع م یدر تمام یروباز و فله ا ییمواد غذا عرده . 

 بصورت روباز و  جاتیترش ،ینیریتخمه، ش ل،یآماده به مصرف از جمله انواع آج ییمواد غذا ینگهدار از

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 د.فعال باش یستیبایو رستوران م یکارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخور هیتهو ستمیس 

 نشوند و زمان سرو غذا و  یغذاخور یوارد سالنها کبارهیپرسنل به  ادیاتخاذ شود تا تعداد ز یبیترت

 تر گردد. یاز تجمع افراد طوالن یریجهت جلوگ یوراستفاده از سالن غذاخ

 است. یالزام سیغذا و سرو در سلف سرو لیمتر در هنگام تحو کی یفاصله گذار تیرعا 

 باشند. یپوشش بهداشت یدارا دیقبل از سرو با سیسلف سرو ییغذا مواد 

 گردد. عیتوز نیشاغل نیپخته شده با درجه حرارت مناسب ب ییمواد غذا هیکل 

 گردد. عیپروانه ساخت توز یدارا یمخلفات به صورت بسته بند ریو سا ساالد 

 شوند. ییمورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو گندزدا جاتیو سبز وهیم 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 فرمان  ها و ، پشتی صندلیی تماس مشترک )نظیر دستگیره درب، میله راه پله تمامی سطوح دارا

 سپس براساس جدول ذیل  گندزدایی گردد. ابتدا  نظافت و ( بایدو قایق خودرو

 گند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی بین  و (. دو مرحله نظافت )با مواد شوینده

 شوینده وگندزدا ایجاد گردد. 

 و گندزدایی گردد.الت و تجهیزات به طور روزانه تمیز ماشین ا  ،کلیه دستگاه ها 

  ساعت کاهش می یابد(. 24محلول گندزدا باید روزانه تهیه گردد )کارایی آن پس از گذشت 

 دا شود. ابت گندزدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، برای سطوح انجام می

 شود . دستمال خیس گردد و با فشردن آب ادافی آن گرفته و بر سطوح کشیده می

 .الزم است رطوبت ناشی از مواد گند زدا به صورت خود بخودی خشک شود 

 ید.از ظروف و کیسه های سالم نو و تمیز برای حمل و بسته بندی محصوالت استفاده کن 

 میکروب خاصیت دلیل به خورشید نور معرض در وسایل مورد استفاده خود را  و  کار قرارگیری لباس 

 .آن قرار دهید کشی

  از مواد بر پایه الکلی جهت دد عفونی دست استفاده گردد ودر صورت در دسترس نبودن بهتر است

 استفاده شود. پیوست ماده موثره دارای کلر به شرح جدول ماده الکلی از

  گندزدایی ماشین های حمل و نقل آزیان به طور روزانه 

 

 بهداشت ساختمان .4
 

 شود تهویه دهید هوا اجازهآبزیان  نگهداری محیط و انبار و منزل پنجره و گذاشتن در با باز . 

  مناسددب باشددد بطوری که هوای تازه همیشدده  دارای تهویهباید مراکز پرورش آبزیان فضدداهای عمومی

شد     شته با ستفاده از تهویه طبیعی با بازکردن جریان دا در و پنجره ها و تعویض مرتب  )بعنوان مثال  ا

 (.هوا

  باید  سطل زباله در دار پدالی برای پسماندهای تولیدی استفاده شود مذکور در سالن های. 

 وحفاظت فردی  مناسددب اسددتفاده کنند شدداغلین باید از  تجهیزات ، در کلیه مراحل مدیریت پسددماند 

 آموزش های الزم  در مورد نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را دریافت کرده باشند 

 ند وگند زدایی سطل ها اقدام گرددبت به تخلیه سطل های پسمادروری است روزانه نس. 
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 نکات مهم 
 

 دا مبتال و مشکوک در محلی جآبزیان می بایست  به بیماریهای عفونی در صورت مشکوک بودن به ابتال

 .سالم قرنطینه شوندآبزیان از 

  می گردد. دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد گند زدا بر روی سطوح توصیه10مدت حدود 

 ت  قبل از استفاده گندزدایی در صورت وجود فضای ماهیگیری در محل پرورش کلیه قالب ها و تجهیزا

 گردد.

 

 آموزش بهداشت

 ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )ازطریق شبکهآموزش به 

  عایت فاصددله چهره به چهره با رپذیر نبود از طریق از مسددیرهای مجازی امکانآموزش درصددورتی که

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

 گرافی در فضای مجازیدرصورت امکان، انتشار تیزر، اینفوگرافی یا موشن 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 های همراههای آموزشی به گوشی درصورت امکان، ارسال پیامک 

 های مجازی مربوطه در گروه های آموزشی ، ارسال پیامصورت امکاندر 

 نصب پوستر های آموزشی 

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

 در محل کار 
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 فرد جهت بازگشت به کار : فرم خوداظهاری1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سددازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل

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

 

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

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

شغلی گونه هر  - سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس  ضای ب شترک  ر ف دقیقه در  15تماس بیش از ) م

 □( متر 2از فاصله کمتر 

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

 

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

 

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

مجددا در 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

  بشوئید بین انگشتان را -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEفردی  )مراحل پوشیدن وسایل حفاظت 

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

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

  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 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

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

 کردن انتشار آلودگیخود و محدودبرای محافظت از های کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

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

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

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEز ترک محل کار استفاده شود.جدید بعد ا

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

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

 خارج کنید.

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

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در 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 اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

  قرار دهید. داردرب زبالهماسک را در یک ظرف 

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

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

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

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

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  بردن ویروسالکل برای از بین  .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

پ و ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  

 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 پالستیکخوردگی الستیک و شدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

ه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزان  

 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    سدددفیدکننده  گندزداها و    .2

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

ان مراقب بهداشددتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد.و 

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام ناک شدددود. بهشدددیمیایی خطر 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

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

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب
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کننده برای فاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددت 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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

 گردد.مشورت 

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

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

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

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

سفید اثربخشی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهآن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

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

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

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شدددودتوصدددیه می دقیقه   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 رسگندزدایی در دست 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       

درصدددورت عدم  و صدددابون مایع بشدددویید و    

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    منزل اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی به اصل کلی ویروس  عنوان یکاست ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

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

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

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

شده  بیماری هنوز به ست. طور دقیق مشخص ن به عمل آمده توسط پژوهشگران، منشاء کرونا      قاتیطبق تحق ا

  داشته باشند. یآن نقش وعیهم در ش یگریمورچه خوار است و البته ممکن است جانوران د دیجد روسیو

شددود، اما دامنه فلالیت در به چند شدد ل خام محدود میعمومی مشدداغل خانگی در اذهان  با اینکه

رشته فلالیت در قالب پنج دسته بندی تلریف  323این نوع مشاغل گسترده است به طوری که در حال حاضر 

رشدددته در گروه  66، «فرهنگی و هنری»های رشدددته در گروه فلالیت 134 ترتیب کهاین  هب .شدددده اسدددت

رشددته در  59، «تولیدات دامی، شددیالت، صددناید تبدیلی و تکمیلی کشدداورزی و تولیدات گیاهی»های فلالیت

شته در گروه فلالیت  53، «صنلت و خدمات »های گروه فلالیت ستی   »های ر شته در گروه   11و « صناید د ر

یا  توسط عضو   "اکثرامشاغل  این نجا که فلالیت دارند و از آ« های مرتبطهفرش دستباف و رشت  »های فلالیت

سکونی       ضای م ضاء خانواده در ف سکونی    انجام اع ضه به بازار خارج از محیط م و منجر به تولید کاالی قابل عر

در ملرض مخاطرات ناشی از انتقال  ، افراد، شیالت، کشاورزیدر بلضی از فلالیت های دامپروری لذا  می گردد

سان   شد    بیماری از حیوانات به ان سبی برای کرونا ویروس با شی از آب که خود میتواند محیط منا  یا رطوبت نا

ش  همینطور قرار می گیرند.  س  یها یماریب وعیباال بودن  شاورزان   یویو ر یتنف ضی از در ک  ، قالیبافان و بل

به ا  سدددکیبودن ر ادی ز زیو نحرف صدددنلتی و خدماتی     مذکور م  نیها در ب  یمار یب نیابتال  ند   یافراد  توا

را  یتنفس  ستم یکه عمدتا س  روسیاز کرونا و یناش  19 -دیکوو یماریابتال به ب یرا در پ یتر میوخ یامدهایپ

شد و     یهدف قرار م شته با ست تمه  لذادهد بهمراه دا در  یماریب نیاز ا یریشگ یپ یبرا یا ژهیو داتیالزم ا

 اتخاذ گردد. صاحبان مشاغل خانگی انیم

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

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

کار این  تجهیزاتابزار و ها با محیط و سدددطوح آلوده به ویروس مانند  شدددود. راه دیگر انتقال، تماس دسدددت  

 ها، پریز و کلیدهای برقپله  ، شیرآالت، نرده و نیمکت ها ها، میز و صندلی دستگیره درب دستگاه ها،  ، مشاغل 

)اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن(      طور عمومی و مشترک  به و کلیه وسایلی است که  
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ستفاده می  ست پس از تم  ا ست      اسشود. بنابراین حائز اهمیت ا شکوک د شیاء م صابون   بابا هر فرد یا ا آب و 

 شستشو گردد. 

 

  کاربرد دامنه

شگیری  از ابتال به بیماری کووید      شتی الزم  جهت پی صیه های بهدا شی از کرونا   19-این راهنما حاوی تو نا

، دسددتی ، فرش کشدداورزی، دامپروری در حوزه های صددناید که مشدداغل خانگی در شدداغلین ویروس جدید 

صنلت و فناوری اطالعات شیالت  شت ال دارند  ، خدمات، تولیدی  شد.  ،ا شگیری و   می با این راهنما جهت پی

)کرونا ویروس( بوده و سدددایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دسدددتوراللمل های مرتبط با          19-کنترل کووید 

 باقی است.بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود 

 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

با توجه به اینکه در بسددیاری از  هسددتند و 19در ملرض بیماری کووید  مشدداغل خانگی کارکنانبسددیاری از 

 کار می گروهیبصورت   "آنان می باشد و از طرفی نیز اکثرا محل مسکونی  شان،  محل های کسب و کار   موارد

شاغل کنند شده که می    ، این م سوب  سبب انتقال بیماری گردد لذا   یکی از اماکن تجمد مح به  با توجهتواند 

است مقررات ویژه ای از طریق فاصله    ضروری  ،حفظ سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است  اینکه 

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  اضددطرار و درجه 

گذاری فیزیکی که بخشددی از فاصددله گذاری فاصددله اهمیت فلالیت اقتصددادی و صددناید در نظر گرفته شددود. 

شود که منجربه رعایت فاصله ایمن، کاهش تماس افراد ق میاجتماعی است به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطال

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:گردد. انتقال بیماری می و جلوگیری از

 محل کارگاه از محل مسکونی جدا گردد. محل کارگاه جدا از محل اسکان می باشد,  هک در صورتی 

  جدا شود محل مسکونیمحل کارگاه از  در محل ورودیو جدا کننده ایجاد خط قرمز . 

  صورت شد در  شاغلین     یتمهیداتگردد و ریزی  برنامه ،یکه کارگاه خانوادگی نمی با ضور کمتر  به منظور ح

 .کاهش ساعت کاری و ... صورت گیرد یادر کارگاه 

  به بخصددوم برای کارگاه های غیر خانوادگی، آماده سددازی و ت ییر شددرایط محیط کار در صددورت امکان

صله ایمن )حداقل    صله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود     1صورتی که انجام کار فا شترین فا متر( و بی

 .داشته باشد
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  حتی المقدور سددلی شددود هم در کارگاه های خانوادگی و هم در کارگاه های غیرخانوادگی افراد با رعایت

 قرار بگیرند.  از یکدیگرمتر فاصله  1حداقل 

             اتخاذ  درصدددورتیکه امکان دارد در کارگاه های غیر خانوادگی، افراد در منازل خود کار را انجام داده و با

ست        ضدعفونی ) پیو ستوراللمل های گندزدایی و  شتی مطابق د ستند و  4و  2تدابیر بهدا ( به کارگاه بفر

 جلوگیری شود.از تجمد و توقف افراد برای مدت زمان طوالنی در محل کارگاه بنابراین 

 همراه و فضای مجازی تلفن از حداکثری استفاده و افراد چهره به چهره مواجهه کاهش 

  صورتی شد  چهره به چهره مواجهه که در صله حداقل  حداکثر و ممکن زمان حداقل اجتناب ناپذیر با  1 فا

 رعایت گردد. یمتر

 آنها تا زمان پایان شیوع کرونا و به تلویق انداختن  یغیر ضرور کاری و تفریحی  مسافرت های   از اجتناب 

 ویروس 

  و نظایر  ، باغات، محل های سدددبزی پاک کنی، محل های دوخت و دوز جملی       مزارع در تجمد از اجتناب

 و افزایش فاصله در محیط کار آن

  سانی  اطالع ضوری  غیر انجام روش های ر صوالت و خرید مواد اولیه   ح شتریان  بهفروش مح شویق  و م  ت

 فضای مجازی و..  و تلفنی صورت به درخواستها انجام و فیزیکی حضور عدم به مراجلین

 متری  1 فاصددلهحداقل ای برنامه ریزی شددود که گونه به و صددرف وعده های غذایی اسددتراحت های زمان

 رعایت گردد. 

     سرنشین وسیله نقلیه از    با احتساب راننده نباید  جهت رفت و آمد در صورت استفاده از خودروی سواری

 سه نفر بیشتر باشد.

  در بستر الکترونیکی انجام شود.حتی االمکان جهت خرید و فروش محصوالت هر گونه مبادالت مالی 

  .تا حد امکان از تماس مستقیم با حیوانات وحشی و دام و حیوانات اهلی بپرهیزند 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرربالغ

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

فرم  ،به محل کارموظف هسدددتند در بدو ورود  همهدر مشددداغل خانگی که کار آنان خانوادگی نیسدددت،  -1

نزدیک با بیمار را یا وجود تماس  19-را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسدددی مرتبط با کووید خوداظهاری

 . (1)پیوست شمارهتکمیل نمایند 
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صدورت تصدادفی و روزانه، تا پایان   را به باید شداغلین  کارفرما/ صداحب کار بررسدی روزانه عالئم شداغلین:    -2

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

خانگی وجود داشددت، فرد از ورود به محل  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبراسدداس ارزیابی سددامانه  

از ورود بیمار به محل  صاحب کارصورت کارفرما/  خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلد نماید. در غیر این کار

 کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبگروهمراقبت از  .2

شک ملتمد، به  گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال ملرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب -

 فشارخون  -

 ابتید -

 یانهیزم یتنفس یهایماریب -

- BMI> 40   

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن mg5/12 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت -

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:

شد.        - شته با سایر افراد را دا شرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با 

سب تر و کم       شرایط تهویه منا ش ل موقت در محیط کاری و یا ت ییر محل کار به محیطی با  ت ییر 

 می تواند کمک کننده باشد.و با گندزدایی مرتب جملیت تر 

اران دارای نقص ایمنی عالمت شدددایلی نیسدددت، در غربالگری این افراد    با توجه به اینکه تب در بیم       -

سایر عالئم بیماری کووید    سش از  ست و با وجود هرگونه عالمتی   19-پر از اهمیت زیادی برخوردار ا

 جهت ارزیابی بیشتر به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.
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 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با اح  ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-تمال ابتال به بیماری کوویدتمامی  با الزم ا

 "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید  "جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه    

کی بی پزش ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضلیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیا     

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

سایی راه   ر طوکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. این ویروس بههای انتقال عامل ایجادشنا

گردند. بر اسددداس عمده از طریق ریزقطرات از طریق سدددرفه یا عطسددده و یا لمس اشدددیای آلوده منتقل می 

تواند تنگی نفس می های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالئمی همچون تب، سرفه،  دانسته 

ه و اقدامات پیشگیرانالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. به ذاتبروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجر

کنترلی برای محافظت از شدداغلین در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بسددتگی به نوع کار، ارتبا  با 

  .دافراد آلوده و آلودگی محیط کار دار

 

 در محیط کار یکلبهداشتی  یهاهیتوص .1

 

 دسددتکش، جمله و نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز از (3)پیوسددت  فردی حفاظت تجهیزات تامین 

اغلین کلیه ش  برای) بسته به نوع ش ل(    لباس کار، عینک و پیش بند و نظایر آن ،ضدعفونی  ژل و ماسک 

  نهااز آو نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده صحی   هر ش ل

  از تماساشددت ال دارند بخش حمل و نقل و بارگیری شدداغلینی که در یا خرید و نیز مسددلولین تدارکات 

 خودداری نمایند. "جدامستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا افراد 

    سایل حفاظت فردی ستفاده از و ست   الزام ا سرهم       3)پیو ستکش، چکمه و لباس کار  سک، د شامل ما  )

 کارکنان متناسب با نوع مواجهه)بارانی( جهت کلیه 

    یدر زمان اسددتفاده از انواع ماسددک ها) اسددتفاده مشددترک از وسددایل حفاظت فردی ممنوع می باشددد 

 یموارد به صورت خصوص نینام ا ایشود با مشخص کردن هر ماسک با شماره  یسل یتنفس

  حفاظت فردی قابل اسدتفاده مجدد مانند بارانی و چکمه ها می بایسدت پس از اسدتفاده گندزدایی    وازم ل

 گردد.
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  با کود، خاک و یا ابزار کار و سدددایر سدددطوح که امکان آلودگی وجود دارد حتما از دسدددتکش  هنگام کار

 استفاده نمایند.

  ستفاده از سانی     ا صنلتی و  ان ضالب های  شده,    فا صفیه ن صوالت  ت شاورزی  برای آبیاری مح  آن و نظایر ک

 .دارد نی و پیگرد قانو می باشد  ممنوع

  :تامین جلبه یا کیت کمک های اولیه شامل 

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 کیسه جمد آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

  سته می بایست از ماسک      افرادیکه در منزل و محل مسکونی کار می کنند ، در زمان کار در یک محیط ب

 ایند و یا با مواد ضدعفونی با ای خود را با آب وصابون شستشو نم    و دستکش استفاده نموده . مرتب دسته   

 دست های خود را ضدعفونی نمایند.  %70پایه الکل 

 که ملموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشددی از فرد  روسیو نیانتشددار و انتقال ای هاتوجه به راه با

 یلنم نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا   یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است   

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سددرفه، افراد مشددکوک یا مبتال به کرونا عامل   ابه بیماری یکه افراد مبتال 

 .  توانند باشند انتشار میاصلی 

  ستگ  ادیبا تماس ز ییمحل ها .وجود دارد زیسطوح ن  قیآنجا که احتمال انتقال از طر از  ،هارهیاز جمله د

ها، درها، پنجره ها، قفسدده ها، کمدها، میز، تجهیزات موبایلموس،  د،یآسددانسددور، صددفحه کل  یدکمه ها

 ،پیچ و مهره، چاقو و ابزار آشپزی  سوزن، نخ،  دستگاه های مرتبط با کار ) مانند چرخ خیاطی، کامپیوتری، 

دفاتر، اوراق، لوازم التحریر، نشددیمن صددندلی، دسددته های صددندلی، پشددتی  ظروف، دار قالی، نیمکت ها، 

ابزار میوه چینی، ماشین آالت کشاورزی و نظایر   حمل و نقل، ابزار و تجهیزات کشاورزی،  صندلی، وسایل   

تجهیزات کاری   کلیه ابزار، وسدددایل، دسدددتگاه ها و      نردبان ها، ابزارها و    ، ، نرده ها و کلید و پریزها  ،  آن

 ادج یرا ا گریافراد د ینیب ای به دهان و    روسیو یانتقال قطرات حاو   باعث  د ن توانیم مشدددترک بین افراد

 د. نکن
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 فردیو حفاظت بهداشت  .2

     صابون ماید به مدت حداقل ستان خود را با آب و  صورتی که آب و     20به طور مکرر د شویید. در  ثانیه ب

 درصد استفاده کنید.  70صابون ماید در دسترس نیست می توانید از پنبه آغشته به الکل 

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای نشسته پرهیز کنید 

 ض  کافی، خواب شیدن مایلات کافی کاهش ا سب  و طراب، نو شتری در کاهش ابتال به     ت ذیه منا سهم بی

 بیماری دارد. 

         ستم ایمنی بدن سی سبزیجات تازه )جهت تقویت  ستفاده از انواع مواد غذایی نظیر میوه و  سالم و ا ت ذیه 

 در مقابل عوامل میکروبی به خصوم کرونا ویروس(.

 یکدیگر  کردن و ب ل ، رو بوسی کردندست دادن پرهیز از  

  پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود که شامل    افرادکلیه

لباس کار، کفش، کاله و نظایر آن می باشدددد را در رختکن تلویم نموده و دسدددت های خود را با آب و 

 صابون بشویند.

 ن آ کشی میکروب خاصیت دلیل به خورشید نور ملرض وسایل مورد استفاده خود را در و  کارهای  لباس

  قرار دهید. 

             صله حداقل شترک و رعایت فا ستفاده م صی و عدم ا شخ سجاده و چادر نماز  ستفاده از مهر،  متر در  1ا

 هنگام نماز با سایر افراد

   قسمت داخلی آرنج در صورت نبود دستمال کاغذی در دسترس بکارگیری    کاغذی یا از دستمال  استفاده 

 عطسه یا سرفه  هنگام

        عدم استلمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضلیف سیستم ایمنی بدن و مستلد نمودن افراد در ابتال به

 ویروس

 (2پیوست مطابق ها ) شستشو و ضدعفونی دست ها قبل و بلد از تلویم لباس 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .3

 . در کارگاه های خانگی ضروریست محل کار از محل غذاخوری جدا باشد 

 گندزدایی شود.  ، میز غذاخوری و ابزار و تجهیزات غذاخوریقبل و بلد از صرف وعده غذایی تمامی سالن 
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  باید پوشددش بهداشددتی داشددته و در پوشددش مناسددب  "حتما ،هسددتند فاقد بسددته بندیمواد غذایی اگر

 نگهداری گردند.

  ها قبل از غذا خوردن موجود ون ماید به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست صاب

 بوده و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

 ه استفاده شودنمک پاش و قندان جمد آوری از قند و نمک بسته بندی تک نفر 

  باشد. محل غذاحوری فلالسیستم تهویه کارامد و مناسب در 

  باشددند و به آنها در مورد انواع و روشددهای انتقال  داشددته کارت بهداشددت باید کارکنان مسددلول تهیه غذا

 بیماریهای واگیردار آموزش های الزم داده شود.

        هستن بهتر است   در صورتیکه کارگاه در محل مسکونی است، فرد یا افرادی که مسلول پخت و سرو غذا

وسدددایل حفاظت ، مشدددخص برای این کار باشدددند و در غیر اینصدددورت باید هنگام ورود به آشدددپزخانه 

 بپوشند.  3متللق به کارکنان آشپزخانه را مطابق پیوست فردی)دستکش و ماسک، کاله( 

  از سفره یکبار مصرف برای میز غذاخوری و  تلویم آن پس از هر بار استفاده.استفاده 

  و یا افرادی که مسددلول آشددپزخانه می رعایت بهداشددت فردی برای کلیه کارکنان آشددپزخانه و آبدارخانه

 الزامی است باشند، 

 خ کباب در ی کلیه ظروف و تجهیزات شددامل بشددقاب، کاسدده، قابلمه، قاشددق، چنگال ، لیوان، سددینگهدار

 داخل قفسه ها/کابینت های درب دار 

  اجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی 

  ممانلت از ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

 محدود کردن  سرو غذاهای سرد 

 .از ظروف یکبار مصرف یا شخصی استفاده شود 

  اکیدا ممنوع میباشد.استفاده مشترک از ظروف غذا 

 .ظروف غذا درب دار و قابل گندزدایی باشد 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .4

 باید قبل از سوار کردن افراد کلیه سطوح تماس خودرو،  ، خودرو، و نظایر آنراننده ماشین آالت کشاورزی

 .نمایندمیز و گند زدایی ت رااز جمله کمربند ایمنی،  کنترل ها، بدنه، پنجره ها، فرمان، دنده، خودرو و ... 
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  نیمه بازگذاشتن پنجره های خودرو جهت تهویه طبیلی داخل خودرو 

 پذیرد صورت پدالی دار درب های سطل در و بهداشتی شیوه به پسماندها دفد. 

 محکم پالستیکی  های کیسه  در در پسماندها  دفد وجهت جمد آوری  بهداشتی  مالحظات تمامی رعایت 

 کاری و گندزدایی سطل ها پایان روز در ینشت و درز بدون

     شامل: دیوار و کف، درب شترک  سطوح تماس م شیرآالت،     ها، گندزدایی  صندلی،  ستگیره درها، میز و  د

 و ...ها، کلید و پریزها خوان،کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، دستگاههانرده  پله

 )... ،ر بار استفاده پس از ه گندزدایی وسایل نظافت )تی، دسته تی، سطل 

 های بارگیری گندزدایی گردددر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت. 

  ستگاه شیفت تجهیزات و د ست در  های کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در  کنند الزم ا

 طور مرتب گندزدایی گردد.طول هر شیفت کار به 

 

 مشاغل خانگی و کارگاه های محل های مسکونیدر کارگاههای  ساختمانبهداشت  .5

     شتن درب ها و پنجره ستفاده از هواکش و تهویه طبیلی با باز گذا سالن ها و واحدهای کارگاههای  ا های 

  کشاورزی مسقف

 شود تهویه دهید هوا اجازه طیور و دام نگهداری محیط و انبار و منزل پنجره و  با بازگذاشتن در . 

 صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریحذف آب 

 وجود سطل های دربدار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه واحدها 

 ... ،قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در واحدهای مشخص مانند ورودی ها 

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بلد از هر شیفت کاری انجام شود 

  گندزدایی کلیه اشیاء و سطوح با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب 

  گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه 

 قرار دادن لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی و بستن محکم گره زدن در آن 

       شتی، دستگیره درب، شیر آالت، وسایل موجود      گندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس های بهدا

 در سرویسهای بهداشتی روزانه و با تکرار

  .وجود صابون ماید به مقدار کافی در سرویس های بهداشتی 

  حمام و توالت(  های بهداشتیسرویسگندزدایی مجزای( 

  .محل نگهداری حیوانات را مرتب گندزدایی نمایند 
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 را گندزدایی نمایید.شحات حیوانات اماکن آلوده به فضوالت و تر 

 در  یا دارای تهویه مناسدددب  بوده و هنگام نظافت وگندزدایی خودرو واماکن بسدددته  باید خالی از افراد و

 ماسک مناسب استفاده نماید.  باید  از دستکش و حین گندزدایی پنجره ها باز و فرد

  ایید.را گندزدایی نماماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات 

 .حتی  االمکان از توالت های بهداشتی در مزارع بزرگ استفاده نمایید 

 

   آموزش بهداشت

 

  از طریق ویدئوهای    شددداغلین مشددداغل خانگی    هی کل به عالئم بیماری   مواجهه، خطرات آموزش در مورد(

 آموزشی، فضای مجازی، یا پوستر(.

  صوم  شاغلین آموزش به سا    در خ ستفاده از و ستفاده از     آموزش نیا) یحفاظت فرد لیا شامل زمان ا

ستفاده درست، پوش     ی،ضرور  لینوع وسا  ،لیوسا   ضد  ای دفد  ینحوه صح  ،لیو درآوردن وسا  دنینحوه ا

 (.3می باشد)پیوست  لیکردن وسا یعفون

  یا از طریق مسدداجد در  و نظایر آن اسددتفاده از رسددانه های شددنیداری مانند بلندگوهای واحد کشدداورزی

  19ز جهت اعالم و تکرار توصیه های بهداشتی در خصوم مقابله با کووید کارگاههای روبا

              ،نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها، نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی

  19جهت آموزش در خصوم مقابله با کووید ( 4)پیوست آموزش راههای انتقال بیماری، گندزدایی 

 تیرعا ۀدربار (تابلوها، پوسددترها) یریتصددو یاز عالئم و هشدددارهاغیر خانوادگی  ی کارگاههایدر ورود 

 .دیریبهره بگ یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا و بهداشت

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

 راهدر صورت امکان ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های هم 

   جهت دریافت مشاوره در زمینه   4030جهت اعالم و ثبت شکایات بهداشتی و سامانه     190ملرفی سامانه

 بیماری کرونا 
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 پیوست ها

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / درشددماره............................ شدداغل  اینجانب .................................. دارای کد ملی به 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان ش لی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضلف     □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-کوویدقطلی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

ش لی 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 تلهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سدددامانه    کنم ز گواهی میشدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نی  را به کارفرما/ نماینده ملرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهپاسددخ کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقد، 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 ماید 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 دربدر دستمال را  -10
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 و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی:  پوشیدن 3 پیوست
 

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

ای د، تماسی، قطره های استاندار ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش استفاده وسایل حفاظت فردی   نوع 

هدادوسایل باید به افراد آموزش   و هوابرد بسیار متنوع است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این    

 شود.

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انلطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 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 
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 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 رعایت کنیدبهداشت دست را  -

 

 شدهتوصیهوسایل حفاظت فردی  مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  

سا های مختلفی برای درآوردن ایمن شرو شاهای    بدون آ  یحفاظت فرد لیو ست یا  غ لوده کردن لباس، پو

بیمار، است. قبل از خارج شدن از اتاق   ارد. در اینجا یک مثال آورده شده مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د

است، درآورید. ماسک را بلد از ترک اتاق بیمار و   ردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   تمام وسایل حفاظت ف 

 بستن درب، از صورت خود خارج کنید.

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را بهوسایل حفاظت فردی  

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

         مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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  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

 پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن      ابتدا بندهای

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

صله بلد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (2 شویید یا از یک ضد  2بالفا کننده عفونیها را ب

 .الکی استفاده کنید
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطملن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 بر پایه الکل دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی 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 خصوم موادگندزدا  

و ضددددعفونی 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 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.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتلال 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 ترکت ییر رنگ، تورم، سخت

 خام شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها ندزدایی و نظافت، سددالنهنگام گ .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 ملمولی 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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اتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدم  

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فلال 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 فلال می

دقیقه زمان    60تا   10خانگی )با    های 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 کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این ایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می راحتی با سددبه

 ها باید با احتیا  مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضلیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

شددتی دیدگی کارکنان مراقب بهداگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلو  نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه          سدددف - عث تجز با با آب سدددرد مخلو  گردد )آب گرم  نده  یدکن

 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 مخلو  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 ملرض 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 تاریخ رقیق

ستفاده را بلد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فلالآلی موجب غیر

ید تم       با به مواد آلی  ته  ماده       یزآغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMملادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم محلولعمده محلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

ستیاب  سفیدکننده به آب را تنظیم کنید       برای د سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  عنوان به .ی  به غلظت منا

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یلنی 

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بلد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایلات   گردد )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز  

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسددترسددی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی  پی 50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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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 ماید بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریم هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

   سه و سرفه، دهان و بینی خود  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

دارند و باید هوای محیط مرطوب  تریسرید 

 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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متعدد کارشناسان، متخصصین، کارگران، کارمندان و افراد عادی  سؤاالتاین سند جهت پاسخگویی 

توسط تولید  )کروناویروس( 19کووید  جامعه، در خصوص لوازم حفاظت فردی که جهت پیشگیری و کنترل

 28گرفته است به ترتیب در قالب  قرارعرضه و در اختیار عموم  هافروشگاهکنندگان،کارفرمایان، مدیران، خیرین، 

 (( تدوین گردیده است.هالباسو گان) هادستکش، هاماسکسؤال و در سه گروه لوازم حفاظت فردی شامل 
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 هاماسک

 ؟الزامیست عمومی یهامکان ماسک از استفاده آیا .1

 .کندنمی توصیه را (جامعه) های شغلیمحیط از خارج را در هاماسک از استفاده این سندبین المللی مراجع طبق توصیه   

طبق توصیه  .افتدیم اتفاق( متری2 فاصله در) نزدیک یهاتماس درو  فرد به فرد از تنفسی هایویروس انتشار اوقات بیشتر

 از جلوگیری ،بیماردوری از افرادی  مانند پیشگیرانه به طور روزمره اقدامات 1وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیهای 

 هاروسیو انتشار از جلوگیری برای را عطسه یا دهان و بینی با دستمال کاغذی هنگام سرفه پوشاندن بینی، یا هاچشم لمس

 اماکنو  بیمارانجهت مالقات  هامارستانیب از رفتن به به و بمانند خانه در باید هستند مریض که افرادی .دنکنیم توصیه

وزارت بهداشت درمان و آموزش منتشره توسط  هایدستورالعمل باید هستند بیمار که کارگرانی. اجتناب کنند شلوغ عمومی

  .بمانند خانه در بیماری هنگام در و کرده رعایت را و کارمرکز سالمت محیط  -پزشکی 

 بانک ها، بازرسان، شاغالن فروشگاهها، نیروهای انتظامی و ... ( )خبرنگارها، کارمندانشغلی ماهیت دلیل به که افرادیبرای  

ماسک از استفاده وجود عدم صورت در یا جراحی های ماسک از استفاده هستند جمعیت پر مکانهای در حضور به راتاچ خود

 کند می کفایت ساز دست یا خانگی های

 چیست؟  N95 ماسک  .2

 هاماسک این. کندیم خارج شودیم تنفس آن طریق از که هوایی از را ذرات که است تنفسی ماسک نوعی  N95ماسک  

  .کنندیم حذف را میکرون و بیشتر 0.3 کوچک بسیار ذرات از ٪95 حداقل

و در صورت استفاده  از هوای تنفسی هستند هاروسیو و هایباکتر جمله از ذرات حذف انواع به قادر  95Nی  هاماسک 

 .کنند صحیح مطابق راهنماهای منتشره، از کاربر آن در برابر ویروس کرونا محافظت می

صرفا به دلیل هزینه پایین و دسترسی راحتتر بوده و  FFP2یا  N95توصیه استفاده از ماسک های تنفسی یادآوری: 

در پیشگیری از ابتال    FFP3 یا و R,P,Nباالتر سری سایر ماسک های با راندمان و درجه حفاظتیعملکرد به منزله رد 

 نیست. 19_به کووید

 

                                                 
1 _ http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/ 

361

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/


 
 

5 

 

 ؟سازدیمجراحی متمایز  یهاماسکرا از   N95یهاماسک چیزی چه  .3

  را با هم مقایسه نموده است N95ی جراحی و هاماسک 1جدول   

 N 95 و یجراح هایماسک تفاوت -1 جدول

 

 ماسک جراحی
 

 N95ماسک 

 

و توسط  موسسه ملی استاندارد توسط

 انجام می شود مراکز مجاز 

یتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای، انست تأیید و آزمون ارزیابی،

  و مراکز مجاز  موسسه ملی استاندارد ایران
 و تأیید آزمون

پا  برابر در و است مقاوم مایعات برابر در

 بدن، قطرات مایعات اسپری یا شش

 یا بزرگ)پرتاب آب دهان، مخاط و ...(

خطرناک)اسپری ذرات خون،  مایعات

مایعات بدن، ترشحات، ... از دهان و بینی 

 .کندیم حفاظت کافی ایجاد دیگر فرد(

انتشار قطرات عفونی که توسط فرد بیمار 

را  شوندیمتوسط سرفه و عطسه ایجاد 

برای استفاده کننده سطح  .دهدیمکاهش 

 اقاستنش  قابل اطمینانی در برابر محافظت

 د ونکنهوابرد کوچک فراهم نمی ذرات

 شودینم محسوب تنفسی محافظ

 میکرون و بیشتر 0.3 به اندازه معلق ذرات برابر در استفاده کننده مواجهه
 کاهشرا  بزرگ قطرات و هاروسیوها، باکتری جمله از هوا موجود در

 .دهدمی

 

 نظر در هدف و کاربرد

 شده گرفته

 

بر روی صورت طراحی  یریجاگشل )برای 

نشده و انجام آزمون نشتی بندی در مورد 

 آنها ضرورتی ندارد(

 بایست به طور کامل بر روی صورت چسپیده و فاقد نشتی باشد(محکم )می
 جاگیری بر روی

 صورت

 آزمون انطباق به نیاز دارد موضوعیت ندارد

 موضوعیت ندارد
کامل بر روی  یریجاگباید از نظر  شودیمهر زمان که پوشیده  -

 صورت بررسی شوند.

به بررسی  نیاز

ی بر روی ریجاگ

 صورت
 از نشتی توسط کاربر استنشاق هنگام

 .افتدیم اتفاق های ماسک لبه اطراف

  

 شود بر روی صورت قرار گرفته و پوشیده صحیح طور به که یدر صورت

 ماسک های لبه اطراف حداقل نشتی از کندیم استنشاق که کاربر هنگامی

 .افتدیماتفاق 

 نشتی

بار تماس  هر از پس و  بودهیکبار مصرف 

باید به صورت بهداشتی دفع  بیمار با

 شود.

 

بیمار  یا فرایندهای تولید  بار تماس با هر از پس باید آل ایده حالت در

شکل،  تغییر یا آسیبایجاد مقاومت تنفسی،  آئروسل همچنین بعد از

 ایعاتسایر م یا بینی ترشحات خون و شده یا به کثیف وضوح به هنگامی که 

 باید به صورت بهداشتی دفع شود.  آغشته شده بدن

 هاتیمحدود

 

362



 
 

6 

 

 .تندنیس هاآن پوشیدن به قادر  افراد همه شود ایجاد هاماسکاین  طریق از تنفس هنگام است ممکن که پزشکی شرایط دلیل به  

ام انج یا هاآن از استفاده الزم است قبل از  شروعهستند  هاماسکبرای اطمینان از اینکه قادر به پوشیدن ایمن  کارکنان/ کارگران

دارند باید در را ن هاماسک نیاز اقرار گیرند کارکنانی که بر اساس معاینات پزشکی توانایی استفاده  پزشکیتحت معاینه  انطباق آزمون

 نیست. هاماسکمحیطی به کار گمارده شوند که نیازی به استفاده از این 

صدای  و درد قفسه سینه، سرگیجه، تنگی نفسعالئم مربوط به عدم توانایی استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی عبارتند از  

 خس خس هنگام تنفس

آزمون نشتی بندی و انطباق  مریکاآ طبق مقررات. است ضروری بر روی صورت N95ی هاماسککامل  یریجاگو  دنیچسب  

برای کارکنان الزامیست آزمون نشتی بندی توسط کارکنان  هاماسکاین به طور سالیانه و قبل از صدور مجوز استفاده از  هاماسک

را انجام دهد  )آزمون فشار مثبت و منفی(نشتی بندی یهاآزمون قبل از هر بار استفاده ستیبایمو فرد استفاده کننده  شودیمانجام 

 تا مطمئن شود که ماسک به طور کامل روی صورت قرار گرفته و نشتی ندارد.

 این .دهدمی رخ ماسک هایلبه اطراف از نشتی کاربر حداقل استنشاق هنگام شود نشتی بندی و نصب درستی به ماسک یدر صورت 

 .شودیم هدایت فیلتر سطح طریق از ی تنفسیهوا تمام تقریباً که است معنی بدان

 ار تنفسی بزرگ ذراتو  قطراتاستنشاق  برابر در فقطاز کاربر  و هستند شل کامالً N95های ماسک برخالف های جراحیماسک  

 اتذر موثری طور به هاماسکاین  بیشتر. نیست الزمجراحی  یهاماسکنشتی بندی برای  آزمون انطباق یا هیچ .کنندمیمحافظت 

 .کنندنمی جلوگیری ماسک لبه اطراف نشت از کاربر استنشاق هنگام در و کنندینم فیلتر هوا از را کوچک

 بیماران است عطسه یا سرفه هنگام اطراف محیط آلودگی از جلوگیری برای بیماری منبع کنترل های جراحی برایماسک نقش  

 بیمار ی کههنگام بپوشندجراحی  ماسک ایزوله هستند منزل در یا بیمارستان در زمانی که تا باید19کووید شده تأیید مشکوک یا

 .ندارد ماسک پوشیدن به نیازی تنهاست

 کافیست؟  19 _ابتال به کوویدکنترل پیشگیری و جراحی به تنهایی برای  یهاماسکآیا استفاده از   .4

ها، پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه و ... همزمان باید اقداماتی نظیر شستن دست هاماسکخیر، همراه استفاده از  

 انجام شود.

 ی پایه الکلی شسته شوند.هاژلبا آب و صابون یا  هادستی جراحی الزم است هاماسکبعد از تماس با  

 به هیچ عنوان مجاز نیست. هاماسکاستفاده مشترک از  

 بلیت استفاده مجدد یا شستشو را ندارند.ی جراحی قاهاماسک 

 363



 
 

7 

 

 د؟ندار آن پوشیدن به نیاز کسانی چه و چیست جراحی N95ماسک   .5

 هوا در موجود خطرات برابر در محافظت به نیاز که بهداشتی درمانی یهامراقبت پرسنل استفاده جهت جراحی فقط N95ماسک  

 قرار استفاده مورد بهداشتی درمانی مراقبت یهاطیمح از خارج در هاماسک این .شودیم توصیه دارند و اسپری( پا شش) مایعات و

 شپا ش معرض در است ممکن یا هستند کار به مشغول هایی مانند اتاق جراحیمحیط در که یپرسنل فقط کمبود مواقع در. ردیگینم

  .بپوشند را هاماسک این باید باشد داشته قرار( عمل اتاق) بدن مایعات یا خون های لکه یا اسپری زیاد، سرعت با

 از استفاده به نیازی کنندیممراقبت  مشکوک یا شده تأیید 19_کووید بیماران که ازبهداشتی درمانی  یهامراقبتپرسنل  بیشتر 

 .کنند استفادهیا موارد مشابه  N95 ماسک استاندارد از توانندیم و جراحی ندارد N95ماسک 

بدون سوپاپ با یک شیلد  N95ماسک  یک از دیتوانیمنبود  دسترس در عمل اتاق در استفاده جراحی برای N95ماسک  یک اگر 

 .ظتی استفاده کنیدفاح سپر یک مانند بدن مایعات خون و یباال سرعت با یهاانیجر محافظت در برابر به کمک صورت برای

 ؟ چیستاستاندارد  N95و ماسک های  جراحی N95ماسک تفاوت  .6

می باشد که منجر به پذیرش و  مایعاتدر برابر نفوذ  مقاومت آنها اصلی تفاوت ،هم بوده و هیچ تفاوتی ندارند مشابه ظاهری نظر از 

 عملهایی مانند اتاق محیط درزمانی که فرد  است؟ الزم سیال مقاومت این زمانی چه اماکسب تائیدیه سازمان غذا و دارو شده است. 

 .باشد داشته قرار بدن مایعات یا خون های لکه یا اسپری زیاد، سرعت با پا شش معرض در است ممکن ای بوده رحکا به مشغول

 م؟یده انجام میتوانمی اقدامی چه هستندشاکی  جراحی 95Nهای ماسک بودن کننده ناراحت و گرماز  کارمندان .7

 مقاومت شدن ترسختبه بیشتر یا  منجر دتوانمی شودیم مایعات نفوذ برابر در مقاومت باعث که جراحی 95N هایماسک از الزامات  

 طراحی بازدم دریچه بدونجراحی  95Nهای ماسک الزم به ذکر است که  شود استاندارد 95N ماسک یک ها نسبت بهآن  تنفسی

 دریافت شکایتی اگر .شودیماحساس استاندارد  95Nهای ماسک از ترگرم ها ماسکاین  داخل اوقات بعضیباعث میشود  که اندشده

 را  توصیه کنید.  بازدم)سوپاپ اطمینان( دریچه بدون استاندارد 95N ماسک یک ازکردید استفاده 

 چیست؟ 19_برای پیشگیری از ابتال به کووید و بدون سوپاپ دار سوپاپ  95Nتفاوت ماسک های  .8

 بازدم دریچه وجود کند.می آن حفاظت ایجاد کاربر برای بدون سوپاپ  N95ی هاماسکبه همان اندازه  دار سوپاپ N95ماسک  

 ماسک که کنندیم احساس کاربران از برخی. انجام شودتر ( راحتبازدم) کشیدن نفس شودیمباعث  و کاهش را در برابر بازدم مقاومت

استفاده از ماسک هر حالبه . دهدیمرا کاهش  ماسک داخل ایجاد شده در رطوبت شده و صورت شدنتر خنک باعث بازدم دریچه با
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 19_افراد مشکوک کووید ،بیماران، ناقلین سالم توصیه نمی شود و برای برای کارکنان مراکز بهداشتی درمانی دار سوپاپ N95 یها

 . هستند )اتاق عمل( ممنوع می باشد 19_کوویدبیماران مبتال به  بدن مایعات یا خون هایلکه اسپرییا  پاشش معرض درو افرادی که 

 

 

 

 دار سوپاپ 95N  ماسک-1 شکل

ملی استاندارد / سازمان غذا و  سازمانیه مراجع معتبر کشور )دارای تأییدهای  ماسکنحوه شناسایی و تشخیص  .9

  است؟ چگونه( دارو

و مصرف داخلی نشان  تولید برای هر بسته ماسک باید حداقل با اطالعات زیر سازمان ملی استاندارد گذاری نشانه الزامات مطابق 

 گذاری شود: 

 یا توزیع کنند کننده تولید آدرس و تجاری نام یا نام -1

 / سری ساختبهر شماره -2 

 تعداد و محتویات شرح -3 

 ماسک نوع کردن مشخص برای کاال شرح -4

 ذکر تعداد در بسته -5 

 ذکر عبارت ساخت ایران -6 

 در معادل عملکردهای آوردن فراهم در که آن معادل یا مایعات برابر در مانع ،ترکیدن برابر در مقاوم توضیحی جمالت ذکر همچنین 

  .(11)باشند دارا ،است نیاز مایعات برابر در مقاوم صورت های ماسک
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 ماسک مشخصات-2 شکل

 

 ؟های اصلی و تقلبی چگونه استنحوه تشخیص ماسک .10

 باشد کهمی دارو و غذامرجع نظارت بر محصوالت بهداشتی در کشور سازمان  !نیست ای ساده کار ک هاماس بودن تقلبی تشخیص 

شناسه نظارت یا پروانه ساخت)کد دو رقمی که برای هر دانشگاه علوم پزشکی منحصر به فرد است که  محصوالت تولید داخلبرای 

 "نشان سیب"باید کد با آدرس درج شده روی محصول انطباق داشته باشد( کارگاهی صادر می کند که نحوه شناسایی آن ها یک 

 تجهیزات و محور سالمتیگیری است. همچنین برای محصوالت های مذکور از طریق سایت سازمان غذا و دارو قابل پاست. شناسه

که  رقمی صادر میکند 16برچسب رهگیری، ردیابی وکنترل اصالت با کد  دارو و غذامورد تایید سازمان  وارداتیمورد تایید  پزشکی

 قابل بررسی است. 0216185و یا شماره تلفن گویا  20008822 یپیامکسامانه ، http://www.ttac.ir با وارد شدن به آدرس

 تاریخ انقضا دارند؟ های تنفسیماسکآیا  .11

 راجعهم راهنمای کاربر برگه به ندارد انقضا ماسک تاریخ اگر .نیست هاماسکاز الزامات تائید این  هاماسکبر روی  انقضا درج تاریخ 

 دارد هاماسکو عمر مصرف  عملکرد در یری( تأثرطوبت یا دما مانند) نگهداری شرایط و زمان آیا اینکه مورد در سازنده اینکه با کنید یا

  . خیر مشورت کنید یا
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  کنم؟ کار چه تاریخ گذشته ماسک یک با .12

 این با .گرفت نظر در هاآن مفید عمر از را برای بیش 95N یهاماسک از استفاده توانیم عرضه کاهش و تقاضا افزایش مواقع در 

 است ممکن زمان گذشت با. نکند استفاده شده داده مجوز آن برای که برای شرایطی هاماسکاز  که دارد وجود احتمال این وجود

 نشتی وماسک، جاگیری بر روی صورت  مناسب کیفیت بر ممکن است امر این که خراب شود بینی بند وماسک  بند مانند ییهامؤلفه

انبار شده برای فراتر از عمر مفید تعیین  95Nتنفسی  یهاماسکعرضه  1بیشتر به راهنمای اطالعات برای .بگذارد تأثیر هاآنبندی 

  .کنید شده توسط سازندگان مراجعه

 در مراکز -19COVID طول شیوع بیماری در موجودی لوازم حفاظت فردی عمدی غیر کاهش از جلوگیری برای .13

 بگیریم؟ کار به باید را اقداماتی  چه درمانی بهداشتی

 غیر زیان و ضرر از جلوگیری به تواندیملوازم این  منابع بر کنترل و لوازم حفاظت فردی تأمین فهرست موجودی بر نظارت 

 وجودیمکامپیوتری  یهاستمیساز  باید .کند کمک اتفاق بیفتد تصادفی ضرر یا آسیب سرقت، اثر در است ممکن که موجودی عمدی

 اطالعات این. بهره برداری کرد شودمی استفاده هاماسکاز  انتظار حد از باالتر که بخش/ واحدهایی شناسایی و روزانه ردیابی برای

 یا یبیمارستان واحدهای مانند انبیمار از مراقبت خاص هایبخش با متناسب بیشتر حفاظت یهایاستراتژ سازی پیاده برای تواندیم

لوازم حفاظت فردی  تحویل تأیید به تواندیم درمانی بهداشتی سیستم یک در موجودی ردیابی همچنین. شود استفاده سرپایی مراکز

 .کند کمک منابعاین  توزیع سازی بهینه و

 دارد؟ وجود  N95ماسک های از  استفاده طوالنی مدت یا استفاده مجدد   امکانیا آ .14

یعنی استفاده  بیمار با نزدیک تماس از پس هاماسک دفع بهداشتی معمول، روشو در شرایط عادی  عفونت کنترل اهداف برای 

و  هاکارگاهمراکز بهداشتی درمانی و کارفرمایان  19ولی در شرایط اضطراری مانند پاندمی کووید  باشدیم هاماسکیکبار مصرف از 

 را اجرا کنند.  هاماسکمحدود از  مجدد استفاده یا مدت طوالنی استفادهقبل از مشاهده کمبود ماسک،  توانندیمواحدهای شغلی 

کارشناسان  هیدییتأمنوط به مشورت و اخذ  N95 یهاماسکاستفاده طوالنی مدت یا استفاده مجدد از  یهااستیساجرای  

 .کنندیمکه برنامه حفاظت تنفسی را مدیریت  باشدیمای بهداشت حرفه

یم صورت روی از ماسک برداشتن بدون متعدد بیماران با نزدیک تماس برای ماسک از استفاده مدت طوالنی استفاده از منظور 

 یهااتاق در بیماران گیری قرار همچنین و 19ی مانند کووید یکسان تنفسی پاتوژن به بیماران یابتال هنگام مدت طوالنی استفاده باشد

                                                 
1 - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/release-stockpiled-N95.html 367
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 و ها میاندپ در هاماسک مصرف کاهش یهاحل راه از یکی مدت طوالنی استفاده .دارد کاربرد بیمارستانی یهابخش یا مخصوص

 .است بوده هایریگه هم

توسط   مراجعه هر از بعد صورت روی از کماس برداشتن و متعدد بیماران با مواجهه در ماسک از استفاده بهمحدود  مجدد ستفادها 

 . شود استفاده بعدی مواجهه در تا شودمی نگهداری مناسب شرایط در ههمواج هر از پسگردد که می اطالقیک کاربر 

و  پیشگیری راهنمایبه  95Nی هاماسکاز  مجدد استفاده یا مدت طوالنیبرای دریافت اطالعات بیشتر در ارتباط با استفاده  

 مراجعه کنید.  1تنفسی یهاماسک س( :ویرو )کرونا 19  کووید کنترل

 دارد؟ وجود  N95ماسک های امکان شستشو و گندزدایی یا آ .15

آن ها باز می شود که این امر باعث کاهش منافذ موجود در الیاف ساختار فیزیکی آن ها بهم ریخته و  ماسک هاگندزدایی با شستشو و  

 توصیه نمی شود.  N95 های ماسک گندزداییمیزان عملکرد تایید شده ماسک ها در حذف ذرات می شود به همین دلیل شستشو و 

 موثر هستند؟ -19COVID در پیشگیری از ابتال به  خانگی های ماسک آیا .16

 های ماسک نبود شرایط توصیه می کنند که ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دربین المللی مراجع در حال حاضر  

صورت  اطراف جلو و) صورت که کل صورت شیلد همراه خانگی به هایماسک از راهکار آخرین عنوان به توصیه شده N 95جراحی یا 

 .کنند استفاده -19COVIDد هنگام مراقبت و درمان بیماران مبتال به پوشانمی در را( چانه زیر و

 شده است انجام صورت تجاری های ماسک جایگزینی برای عنوان به خانگی های ای که برای بررسی کارایی ماسکدر مطالعه 

 عنوان به باید فقط خانگی ماسک خانگی موثرند و نتیجه گرفتند یکماسک های  برابر 3 های جراحی که ماسک (12) نشان داد

 است این از وجود ماسک خانگی بهتر شود. گرفته نظر در آلوده افراد هوابرد تنفسی از قطرات انتقال از جلوگیری برای حل راه آخرین

 .باشد نداشته محافظتی فرد هیچ که

 

از طریق سوپاپ،  زای ماریببه دلیل خروج هوای فیلتر نشده بازدم و عامل  (2)شکلی سوپاپ دار هاماسکاستفاده از یادآوری: 

کادر درمان در ارتباط نزدیک با این و  19ی استریل، اتاق عمل و همچنین برای افراد مشکوک، مبتال به کووید هاطیمحدر 

  بیماران ممنوع است.

                                                 
1 - http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/corona20.pdf 368
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 هادستکش

 بهداشتی درمانی یهامراقبت مراکز در -19COVID شده تأیید یا بیماران مشکوک از مراقبت برای دستکشی نوع چه .1

 شود؟می توصیه

 ،ردیگیمقرار  مورد استفاده درمانی بهداشتی مراکز در بیماران از روزمره مراقبت برای که بیمار معاینه مصرف یکبار یهادستکش  

 .هستند مناسب -19COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت برای

 شود؟ گرفته نظر در باید استاندارهایی چه هادستکش انتخاب هنگام  .2

کاربردی در عمل جراحی و امور پزشکی، دستکش های معاینه  یهادستکش استانداردسازمان ملی استاندارد ایران مشخصات  

 .است کرده تدوینرا برای محافظت از بیماران و مصرف کننده ها در برابر انتقال آلودگی ها  پزشکی

 بوتادین ستیکال ترکیبات نئوپرن(ن )کلروپر پلی ایزورن یا نیتریل، ،طبیعی الستیکیترکیبات  از هادستکش استاندارد مطابق این 

 فیت قابل قبول،سطوح کیو  ساخته استایرن بوتادین الستیک التکس امولسیون ترکیبات و االستومر ترموپالستیک محلول یا استیرن

  .خواص کششی، بسته بندی و نحوه نشانه گذاری برای تولید داخل و صادرات مشخص شده است آب بندی،

 یهامراقبتمراکز  در  -19COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت در دو جفت دستکشپوشیدن  آیا .3

 است؟ ضروری یبهداشتی درمان

 ویژه( : ویروس کرونا) 19کووید عفونت کنترلو  پیشگیری راهنمایو همچنین بین المللی  منتشره توسط مراجع یهاراهنمامطابق  

پوشیدن دو جفت دستکش  COVID-19 شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت هنگامدرمانی  بهداشتی مراکز وکارکنان مراقبین

 .شودینم توصیه را مضاعف( های)دستکش
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استفاده از  بهداشتی درمانی یهامراقبت مراکز در -19COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت هنگام آیا .4

 است؟ الزم آستین بلند یهادستکش

استفاده  COVID-19 شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت هنگام 1راهنماهای منتشره توسط مرکز سالمت محیط و کار مطابق 

 توصیه ویژه طور به حاضر حال در اما کرد بلند استفاده آستین یهادستکش از توانیم. نیست ضروریآستین بلند  یهادستکش

 .شوندنمی

 را بپوشم یا در آورم؟ هادستکش چگونه .5

ها دستکشو درآوردن پوشیدن صحیح نحوه راهنمای  گرفتههمراه تجهیزات حفاظت فردی که در اختیار شما قرار  آیا که ببینید  

لوازم حفاظت فردی باشد که در اختیار شما قرار  نوع با متناسب باید هادستکشصحیح پوشیدن و درآوردن  خیر؟روش یا وجود دارد

  گرفته است .

  .استفاده کنید 3راهنمای جدولاز  ندارد خاصی قرار گرفته راهنمای شما لوازمی که در اختیار اگر 

های بهداشتی درمانی بسیار مهم است. قبل و بعد درآوردن لوازم حفاظت فردی برای ارائه دهندگان مراقبت هادسترعایت بهداشت  

با آب و  هادستدرصد الکل است یا شستشوی  95تا  60که حاوی  هادستباید با استفاده از ضدعفونی کننده الکلی  هادستبهداشت 

را  نهاآاند قبل از استفاده از ضدعفونی کننده الکلی به وضوح آلوده شده هادستاگر  ثانیه است انجام شود. 20صابون برای مدت حداقل 

 با آب و صابون بشویید.

 پوشیدن دستکش ها وجود دارد؟  برایآیا محدودیتی خاصی  .6

 .یا محلول الکلی تمیز و خشک کنیدآب و صابون  را با یتانهادستقبل از پوشیدن دستکش ها  

 ممنوع است.در زیر دستکش  و ناخن مصنوعی جواهرات مچ دست ی،حلقه، ساعت مچپوشیدن هر گونه  

 

  

                                                 
370 درمانی بهداشتی مراکز وکارکنان مراقبین ویژه( : ویروس کرونا) 19کووید عفونت کنترل و پیشگیری راهنمای -1 
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 گان

 ار معیارهایی چه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتوصیه شده توسط  یحفاظت یهالباس جستجوی هنگام .1

 بگیریم؟ نظر در باید

 فادهاست مورد حفاظتی یهالباس انتخاب برای پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتبین المللی طبق  های مراجعطبق توصیه   

 به مربوط اطالعات و علمی مستندات بدن مایعات و های خون میکروارگانیسم برابر در محافظت جهت مراکز بهداشتی درمان در

 یهامراقبتمراکز  در مایعات برابر در و مقاوم نفوذ غیرقابل یهالباس مشخصات و آزمون یهاروش ،یالمللنیب و ملی استانداردهای

  .کندمی تشریح درمانی را بهداشتی

ی هادستورالعملاستانداردها و  نیز  2پزشکی ارتقای تجهیزات انجمن و 1استاندارد ملی از جمله موسسهبین المللی  مراجع از بسیاری 

  .اندکرده منتشر را مراکز بهداشتی درمانی حفاظت فردی دری هالباسمربوط انتخاب و استفاده از 

ریسک مواجهه  و خطراتماهیت  درک حفاظتی یهالباس از صحیح استفاده و انتخاب کلید تجهیزات حفاظت فردی نوع هر مانند 

 و فشار انتقال، نحوه منبع، عبارتند از: درمانی بهداشتی مراکزدر مواجهه  خطر ارزیابی برای مهم فاکتورهای از برخی. است هاآن با

  .شودیم تجهیزات حفاظت فردی انجام کاربر توسط که است هاییفعالیت نوع و مدت طول تماس، انواع

 لحاص اطمینان) بپوشاندبه طور کامل  را پشت و بدن اطراف ای گونه به است مهم بسیار پارچه کافی همپوشانی ها، گان در مورد 

 (.کندمی محافظتوی  بدن پشت ناحیه از هنوزیا اسکات قرار بگیرد  نشسته حالت درپوشیده  گان فردی که اگر که شود

 ؟شودیم توصیه -COVID  19 تایید یا مشکوک بیماران برای گان) لباسی( نوع چه .2

 رارق استفاده درمانی مورد بهداشتی یهامراقبت مراکز در بیماران از روزمره یهامراقبت در که مصرف یکبار استریل غیر یهالباس 

 .است مناسب -19COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران توسط استفاده برای رندیگیم

 

 است؟ موجود -19COVIDدر برابر  حفاظت درمانی جهت بهداشتی یهامراقبتمراکز  پرسنل برای لباسی نوع چه .3

 کرویمکارکنان در برابر  از که دارد وجود ییهالباس است، نشده درک به طور کامالًهنوز  -19COVID نحوه انتقال که حالی در 

 و جراحی یهالباس مناطق خاصی از. شود انجام آلودگی سطح ریسک بر اساس باید لباسنوع  انتخاب. دنکنمی محافظت هاسمیارگان

                                                 
1 - American National Standards Institute. 
2 -(AAMI): ANSI / AAMI PB70 371
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 بالقوه مواد سایر و یا بدن مایعات خون، با مستقیم تماس احتماالً که شوندمی تعریف( 1)شکل  "بحرانی مناطق" عنوان به ایزوالسیون

 . دهدیم رخبا این مناطق بیشتر  عفونی

 

 یجراح یها گان یبحران سطوح شکل -3 شکل

 گان جلوی قسمت کل (نواحی A ، B و C )باشند داشته حفاظتی را 1 سطح حداقل تا است الزم. 

  حداقل نواحیA  و B بحرانی مورد توافق هستند. مناطق 

 گان جراحی پشتی قسمت (ناحیه D )باشد غیر محافظتی است ممکن. 

 نیترنییپای استاندارد چهار سطح عملکردی حفاظتی برای گان های جراحی تعریف شده که سطح یک هاآزمونبر اساس نتایج حاصل از 

 است: 2سطح حفاظتی و سطح چهار باالترین سطح حفاظتی است که به شرح جدول 
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 یجراح یها گان یحفاظت یعملکرد سطوح -2 جدول

سطح عملکردی 

 حفاظتی گان ها
 کاربرد توصیف

 1سطح 

 شودیمسطح ریسک استفاده  کمترین ی باهاتیموقع در 

 کندیمرا فراهم  مایعات در برابر نفوذ جزئی ممانعت 

 عملکرد ارزیابی برای لباس روی سطح بر آب فشار آزمون تنها 

 شودیم انجام حفاظتی

، بخش اساسی یهامراقبت

 معاینه بیمارستان

 2سطح 

 شودیم استفاده پایین سطح ریسک با یهاتیموقع در 

 اب برخی مواجهات و پاشش طریق از مایعات بیشتر نفوذ از مانع 

 شودیم شدن خیس طریق از مایعات

 عبارتند از یحفاظت عملکرد ارزیابی برای آزمایش دو: 

o مقاومت در برابر آب 

o  هیدروستاتیکآزمون فشار 

 ی،زنهیبخخون گیری وریدی، 

 ویژه، های مراقبتبخش

 پاتولوژی آزمایشگاه

 3سطح 

 شودیم استفاده متوسط سطح ریسک با یهاتیموقع در 

  اما نفوذ  کندیمدر برابر نفوذ مایعات عملکرد حفاظت خوبی فراهم

 شودینمناپذیر در نظر گرفته 

 عبارتند از یحفاظت عملکرد ارزیابی برای آزمایش دو: 

o مقاومت در برابر آب 

o آزمون فشار هیدروستاتیک 

جهش خون شریانی، موارد 

تروما، اورژانس، خدمات 

 پزشکی داخل وریدی

 4سطح 

 شودیم استفاده باال سطح ریسک با یهاتیموقع در 

  کندیمباالترین سطح عملکردی در برابر نفوذ مایعات را فراهم. 

  برای بیشتر از یک ساعت  هاروسیواز نفوذ هر گونه مایعات و

 .کندیمجلوگیری 

 عملکرد 3تا 1 سطح برای شده انجام یهاآزمون سایر بر عالوه ، 

با خون شبیه سازی شده حاوی ویروس آزمون شده  حفاظتی

گان آزمون را  دونش یافت ویروس هیچ ونآزم پایان در اگراست. 

 گذرانده است.

 ، ها پاتوژن برابر در مقاومت

 غیر) عفونی یهایماریب

 زیاد مقادیرمواجهه با  ،( هوابرد

 طی دوره های مایعات معرض

 مدت طوالنی

 

 

 ادعای که ایزوالسیون هایلباس از داشت وجودبزرگ  بحرانی منطقه یک به نیاز وبود  زیاد و متوسط آلودگی سطح خطر اگر 

 .کنید استفاده دارندرا  زیاد تا متوسط محافظت

. شودیم استفاده جراحی یهالباس از زیاد یا متوسط کم، آلودگی سطح ریسک با بهداشتی درمانی یهامراقبت یهاتیفعال برای 

 .شوندیم پوشیده بهداشتی درمانی مراقبت پرسنل توسط جراحی مراحل طی هالباس این
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 حفاظتی سطح نیترنییپا یا حداقل کنندیم ادعا که ییهالباس از دیتوانیم باشد حداقل یا کم بدن مایعات ریسک مواجهه با اگر 

با  بیمار از مراقبتی یهاتیفعال برای یا تهاجمی یهاروش جراحی، عمل حین در نباید هالباس کنید این استفاده کنندیم نیتأمرا 

 شوند. باال پوشیده به متوسط ریسک

 دارد؟ وجود سرهم یهاروپوش )گان( و لباس بین تفاوتی چه  .4

 کروارگانیسممی برابر در محافظت برای درمانی مراکز بهداشتی در استفاده مورد حفاظتی لباس انتخاب برایبین المللی  مراجع توصیه  

 .کندیم فراهم را سرهم یهاروپوش و گان بیشتر امکان مقایسه ،بدن مایعات و خون یها

 درمانی بهداشتی هایمراقبت کارکنان برای کلی طور بهبوده و  ترراحت سرهم یهاروپوشاز  در آوردن گان مخصوصاًپوشیدن و  

 صحیح دهاستفا آموزش عوامل این همچنیناست  بیشتر و دفع شوند استفاده درستی به اینکه احتمال رو این از و هستند آشنا بیشتر

 .کندیم تسهیل نیز را هاآن از

 پشت و سینه و ،کمر پاها، از جمله بدن کل پوشش برای زیرا کنندمی نیتأمرا  درجه 360 حفاظت سرهم معموالً یهاروپوش  

 احتمال هاآنزیرا  .کنندینم نیتأم را بدن کل از مداوم محافظت ایزوالسیون/ جراحی یهالباس. اندشده طراحی نیز سر اوقات گاهی

 .پوشانندیمتا ساق پا را  فقط معمول طور به و را داشته باز شدن از قسمت پشت

 مانند یفاکتورهای و هابه لباس شده اضافه الیه دلیل به ی سرهمهاروپوش با مقایسه ها درگاندر شده ایجاد ییگرما تنش میزان  

 .بود خواهد کمتر سرهم یهالباس پوشش داده شده توسط گان ها از  کل مساحت ،هادهانه در طراحی گان

 چگونه است؟ گانو درآوردن  دنیپوشنحوه صحیح   .5

وازم ل لوازم حفاظت فردی که در اختیار شما قرار گرفته حاوی برگه راهنمای نحوه پوشیدن و درآوردن  آیا که کنید و ببینید بررسی 

دسترس  در کهلوازم خاص این  نوع با متناسب بایدوردن لوازم حفاظت فردی آپوشیدن و در روش خیر؟ هست یا حفاظت فردی 

 .باشد شماست

ی منتشر شده توسط مرکز سالمت محیط و کار راهنمااز ندارد  خاصی راهنمایلوازم حفاظت فردی که در اختیار شما قرار گرفته  اگر 

 پیروی کنید.1

 .است مهم 2بهداشتی درمانی هایمراقبت دهندگان ارائه برایدرآوردن لوازم حفاظت فردی  بعد و قبل هادست بهداشترعایت  

آب  با هادست شستشوی یااست  الکل درصد 95 تا 60 حاوی کهها دست الکلی کننده ضدعفونی از استفاده با باید هادست بهداشت

                                                 
1 -http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/corona20.pdf 
2 - Health Care Providers 374
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 الکلی کننده ضدعفونیاستفاده از  ازقبل  اندشده آلوده وضوح به هادست اگر. شود انجام است ثانیه 20 حداقلمدت  برای صابون و

 را با آب و صابون بشویید. هاآن

نیاز به  -19COVID خدمات اورژانسی که بیمار مشکوک به  سرهم به عنوان جایگزین گان در یهالباسپوشیدن  آیا .6

 انتقال اورژانسی دارد قابل پذیرش است؟ 

 هب پزشکی یهاتیفوراورژانس یا  توسط نقل و حمل و مراقبت درمانی، مرکز یک شده کنترل محیط در بیمار از مراقبت خالف بر 

 لباس سرهم ،-19COVID به مشکوک بیماران انتقال و مراقبت هنگام در .منحصر به فردی است هایچالش دارای آن ماهیت دلیل

 هر ت،اس نشده انجامسرهم  روپوش و لباس مقایسه برای بالینی مطالعه هیچ که حالی در .است گان برای یقبول قابل جایگزین یک

 .اندهگرفت قرار استفاده مورد موثری به طور بیمار از مراقبت حین و در بالینی یهاطیمح در بهداشتی یهامراقبت کارمندان توسط دو

 نیز سر اوقات گاهی و نییپا و کمر پاها، جمله از بدن کل پوشاندن برای زیرا کنندیم محافظت درجه 360 از معموالً ی سرهمهالباس

 این اب .باشد ضروری پزشکی بیمار نقل و حمل در درگیر کارهای از برخی برای است ممکن بیشتر بدن پوشش این اند.شده طراحی

 ی،آلودگخود  از جلوگیری آموزش .شود گان با مقایسه در گرمایی استرس افزایش باعث است ممکن پارچه کل مساحت دلیل به وجود

 لباس سرهم پوشیدن و درآوردندر مقایسه گان و  .است برخوردار زیادی اهمیت ازی سرهم هالباسصحیح  پوشیدن و درآوردن نحوه

 .است ترراحتگان 

 

 

 

 

 

کارشناسان، متخصصین، کارگران، کارمندان و افراد عادی جامعه در خصوص  پرتکرار سؤاالتپاسخگویی به برای  این راهنما"

شده است؛ جهت کسب اطالعات  تدوین (کروناویروس) 19کووید کنترل و پیشگیری مورد استفاده در  فردی حفاظتلوازم 

رکز م -ی تخصصی تدوین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیعمومی و تخصصی بیشتر به سایر راهنماها

  "مراجعه کنید  /http://markazsalamat.behdasht.gov.irسالمت محیط و کار به آدرس: 

375
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  مقدمه

کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این های انتقال عامل ایجادشناسایی راه  

ز طور عمده اهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس بهاست ولی  طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

سرفه، تنگی نفس می    شدید با عالیمی همچون تب،  ز نماید تواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتدتر ممکن اسددت منجرو در موارد شدددی

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله میترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس 

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره در  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین         میعمومی و مشترک استفاده   

 آب و صابون شستشو گردد.  بابا هر فرد یا اشیاء مشکوک دست  حائز اهمیت است پس از تماس

 

 

         کاربرد دامنه

 ها  ها  و مرغداریدامپروری

ها،  نامه  یینبوده و سدددایر قوانین، آ )کرونا ویروس(  19-کووید ت پیشدددگیری و کنترل این راهنما جه  

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتمقررات، دستورالعمل

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

ست. از آنجا که    یکی از راه صله گذاری اجتماعی ا های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

هستند و محل های کسب و کار یکی    19در معرض بیماری کووید و مراجعین  کشاورزی بسیاری از شاغلین   

سالمت نیروی کار        سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ  شده که می تواند  سوب   واز اماکن تجمع مح

از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر    مراجعین 

ضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت        سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا در صادی  رعایت ا

 نظر گرفته شود. 
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 :در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود

 ه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی کاهش مواجه 

 و دامداری استفاده از سیستم تهویه مناسب در داخل مرغداری 

  متر( رعایت گردد؛  1متر )حداقل فاصله  2تا  1مواجهه افراد در حداقل زمان ممکن و فاصله 

    جهت رعایت فاصله بین فروشنده با مشتری عایت رعایت فاصله گذاری بین مشتریان  و استفاده از شیلد

 حداقل فاصله یک متر(؛

  اجتناب از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن؛ 

 اجتناب از تجمع کارکنان  در تمامی قسمت ها؛ 

  ثانیه با آب و صابون. 20شستشوی دستها به صورت مکرر به مدت حداقل 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویداغلین در همهغربالگری ش .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسدددی    فرم خود به محل کار   موظف هسدددتند در بدو ورود    همه  -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-مرتبط با کووید

سامانه           -2 شد، می بایست عالئم فرد در  شاغل دارای عالمت با صورتی که  شاغلین: در  بررسی روزانه عالئم 

ثبت گردد و در صددورت وجود هشدددار مراجعه به مراکز   salamat.gov.irوزارت بهداشددت به آدرس 

اغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صدددورت عدم          خدمات جامع سدددالمت، از ادامه فعالیت شددد        

دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار جهت ارزیابی به مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع داده می شود.      

شک معالج به        شت ارائه گواهی پز شاغلین وجود دا صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این   دیرمدر 

 پروسه های مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.الزامی است. این افراد باید 

 

 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

 

380



 
 معاونت بهداشت           

 داریپروری و مرغدامدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

4 

 

 

 

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 گرفته شود:موارد زیر برای این افراد درنظر 

صورت دورکاری صورت   گیری، بهاین افراد تا پایان همه کارکنان اداریهای  صورت امکان، فعالیت در -1

 پذیرد.

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصددورت عدم امکان دورکاری، شدددر -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 

رار ق و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند

 گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  .تا حد امکان از تماس مستقیم با حیوانات وحشی و دام و حیوانات اهلی بپرهیزند 

   ستفاده       با کود، خاک و یا ابزار هنگام کار ستکش ا سطوح که امکان آلودگی وجود دارد از د سایر  کار و 

 نمایند.

  های آلوده خود را بشویند. بعد از کار استحمام نمایند و لباس 

   .محل نگهداری حیوانات را مرتب گندزدایی نمایند 

 نمایید. گندزداییرا  پشم، مو و سایر مواد آلوده 

 را گندزدایی نمایید.ت اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانا 

  مشترک می بایست بعد از اتمام کار کلیه سطوح تماس گندزدایی شود.از سطوح  در صورت استفاده 

     با توجه به این که در بیشتر مواقع محل نگهداری حیوانات در مجاورت محل سکونت افراد می باشد باید

 یداراگندزدای مواد  ایاستفاده از الکل  نظافت محل سکونت را رعایت نموده و سطوح را به طور مرتب با   

 پاک کنید.کلر 

 نمایند.  می بایست در خانه استراحت افراد بیمار یا مشکوک  

 هایتان جدا کنید لباس کار خود را از سایر لباس 

 

 بهداشت مواد غذایی  .2

 یدی کناربدون دسترسی به آب و مواد شوینده خودد  از خوردن و آشامیدن . 

  نمایید. جدا را  بیمار یا افراد مشکوک به بیماریافراد  محل استراحت و ظروف 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

   ها وفرمان  تمامی سددطوح دارای تماس مشددترک )نظیر دسددتگیره در  ، میله راه پله  ، پشددتی صددندلی

 ابتدا  نظافت وسپس گندزدایی گردد. باید (خودرو

              دو مرحله نظافت )بامواد شدددوینده  (وگند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیو گونه اختالطی بین .

 شوینده وگندزدا ایجاد گردد. 

  دستگاه ها و ماشین االت به طور روزانه گندزدایی گرددسطوح ، کلیه.  

382



 
 معاونت بهداشت           

 داریپروری و مرغدامدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

6 

 

 کاهش می یابد(. ساعت 24باید روزانه تهیه گردد )کارایی آن پس از گذشت  ی کلرهمحلول گندزدا 

 . گندزدا با آب سرد تهیه گردد 

         سطوح انجام می شده، برای  شته  سط محلول گندزدا آغ ستمالی که تو سطوح با د ا شود. ابتد  گندزدایی 

 دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده میشود .

  یدمحصوالت استفاده کناز ظروف و کیسه های سالم نو و تمیز برای حمل و بسته بندی . 

 ستفاده خود را     و  کار قرارگیری لباس سایل مورد ا شید  نور معرض در و صیت  دلیل به خور  میکروب خا

  آن قرار دهید  کشی

  بهتر است از مواد بر پایه الکلی جهت ضد عفونی دست استفاده گردد ودر صورت در دسترس نبودن ماده

 جدول استفاده شود.ماده موثره دارای کلر به شرح الکلی از

 

 بهداشت ساختمان .4

 شو تهویه دهید هوا اجازه طیور و دام نگهداری محیط و انبار ،پنجره ،با بازگذاشتن در . 

   فضدداهای عمومی باید  دارای تهویه مناسددب باشددد بطوری که هوای تازه  همیشدده جریان داشددته باشددد

 (.و پنجره ها و تعویض مرتب هوا )بعنوان مثال  استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در

  مرغداری باید  سطل زباله در دار پدالی برای پسماندهای تولیدی استفاده شوددامداری ودر سالن های. 

 تمیز و گندزدایی گردد تجهیزات مختلف به طور روزانه. 

 کنند  و  شدداغلین باید از  تجهیزات حفاظت فردی  مناسددب اسددتفاده، در کلیه مراحل مدیریت پسددماند

 آموزش های الزم  در مورد نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را دریافت کرده باشند 

  ضروری است روزانه نسبت به تخلیه سطل های پسماند وگند زدایی سطل ها اقدام گردد 

        شت ستند  بهدا شاغلینی که در مراحل مختلف مراجعه کنندگان در تماس ه صل کنید که  اطمینان حا

 ست را رعایت نموده و از تجهیزات حفاظت فردی  مناسب استفاده می نمایند.د

 نکات مهم 

 اجتناب نمایند. فاضالب صنعتیو  از مصرف کودهای انسانی 
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 آموزش بهداشت

  ) آموزش به صورت مجازی ) ازجمله شبکه های مجازی، وب سایت ها 

   از طریق چهره به چهره با رعایت فاصددله در صددورتی که آموزش از مسددیرهای مجازی امکان پذیر نبود

 حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است.

 

   رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 در صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

  امکان، ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطهدر صورت 

 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 ) 

 های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 به این ویروسآشنایی با عالیم ابتال  

 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 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 
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  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 آموزشی هایفعالیت نمونه

   در  ویروس کرونا شیوع  با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی  استند یا بنرهای  نصب

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

                    سرویس های صا  صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین 

  با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئمنصب پوستر مرتبط 

   های تنفسی به تعداد کافی در محل؛ از انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

 به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

 انی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهب 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

            190نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 هاپیوست 

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

تحصددیل در )واحد   حال/ دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و 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 -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب  می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهسددشپاسددک کلیه پرثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسک نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  .مرطوب کنیدها را دست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمو -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 با همان دستمال ببندیدشیر آب را  -9

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  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 مو 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

 

 

 

 

 

  نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید.اتصاالت ایمنی یا 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر 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.بند روپوش هم ادامه داشته روی موتا  که تا روی مو 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 -

 .کنیدبهداشت دست را رعایت  -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

لوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای مخاطی با مواد  بدون آ PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

شده عفونی بالقوه وجود د سایل      ارد. در اینجا یک مثال آورده  شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارج  ا

است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب،    ردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   حفاظت ف

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 دست استفاده کنید.کننده ضدعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مو دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 نید. )شکل وسط(خارج ک

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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  های خود را بالفاصله بشویید و عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست حین درآوردناگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیاز یک ضدعف

  سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید.با بلند کردن نوار پشت 

  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

 
  ضدعفونی  ستان خود را بشویید و از  هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د  اگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها هنگام ر

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 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
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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 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 دست حاوی الکل بشویید. کننده

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    درآوردید. فقط قسدددمت داخلی   طور همزمان دسدددتکش را نیز  آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

صله بعد  از در  (6 ست   بالفا سایل حفاظت فردی، د ضد   آوردن همه و شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .ی استفاده کنیدلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              عمومینکات 

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشددد یدها،      های از  ندزدا روی سدددطوح و کل گ

سدددوزی دار و مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

مهم در خصوص موادگندزدا   نکات

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  یا   ) ثال درپوش السدددتیکی و پل دوز،    لعنوان 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.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می به اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سددالن .4

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

ظات      .5 ندزدایی مالح گام گ به در هن منظور جلوگیری از خطر الزم 

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل      ی شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2کبار م ما

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدددیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

 والنزا موثر استبین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنف

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سدددفیدکننده      .2

طور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

وسددت و مجاری ها غشدداهای مخاطی، پبا این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میضعیف تر و شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.میمحافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه 

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سدددرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سدددف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا       -

 ق نمایید.رقیدرصد 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
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گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  تمیزبرای 

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح   ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده     گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک 15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و دهکنننماید؛ 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 کاگر از  و  شده را روزانه ننده رقیق ا

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریک رقیق

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

به مواد آ    ته  ید تمیز  آغشددد با ماده       لی  با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  سطوح(برای گندزدایی  1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   گردد )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز  

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل 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 مو به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

 هکنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 انتقال ها در هوای سددرد و خشددک 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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