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  مقدمه

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

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

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

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

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

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

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

بنابراین پس از تماس با هر د شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. شواستفاده می

 فرد یا اشیاء مشکوک شستن دست ها  با آب و صابون در پیشگیری از ابتال به بیماری بسیار مهم است.

 

  کاربرد دامنه

 نیرویمنشی،  ،، پرستارپزشکبرای  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

بوده و سایر قوانین، که در مطب رفت وآمد دارند  افرادی سایر همچنین کنندگان وخدماتی، بیماران و مراجعه

 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 

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

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

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

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

 ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضوووور داشوووته  گونهدهی به بیماران به نحوه نوبت

 متر بین افراد رعایت گردد. 1که فاصله حداقل طوری هباشند ب

www.gonitro.com

3



 
 معاونت بهداشت           

 هادر مطب و الزامات سالمت محیط و کار اجتماعیگذاری )کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

3 

 

  صورتی شک به هر دلیل با تاخیر     در  ضور پز ست به بیماران اطالع داده    که زمان ح شد الزم ا مواجه 

 شود تا از ازدحام آنان در اتاق انتظار جلوگیری گردد.

 صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد.  هدهی ب نوبت 

  حداقل یک متر( هنگام شرح حال گرفتن از بیمار رعایت گرددفاصله فیزیکی مناسب(.  

 دهی و تشکیل پرونده رعایت شود.  ن نوبتکنندگان  در زما فاصله ایمن بین مراجعه 

 ستفاده از         رد صله کمتر از یک متر، ا سیدگی به امور بیمار در فا ضرورت برای ارایه خدمت و ر صورت 

 الزامی است. ،تجهیزات حفاظت فردی کامل

 شود رعایت متر یک حداقل فاصله بیمار و همراه بیمار   با کردن صحبت هنگام در. 

  .فاصله ایمن بین مراجعه کنندگان در زمان نوبت دهی و تشکیل پرونده رعایت شود 

 هایی که افراد بیمار در رفت و آمد هستند به حداقل  ضروری در اتاق انتظار و سایر قسمت وسایل غیر

 برسد. 

 ت ن و حداقل فاصووله ایمن رعایکه مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشوود حداقل زمان ممک درصووورتی

 . گردد

  از ارائه خدمات زیبایی نظیر برداشوووتن خال و امهالهم که اولویت اورسانسوووی ندارد تا تهبیت شووورایط

 اپیدمی خودداری گردد.

   با توجه به انتقال ویروس از طریق تماس دسووت، از دسووت دادن با بیمار و یا همراهان وی خودداری

 گردد.

 در این مراکز  به جای دریافت وجه نقد الزامی می باشد. استفاده از دستگاه کارتخوان 

  در صووورتی که ارائه خدمات درمانی   که عالئم تب و سوورماخوردگی دارنددر زمان  پذیرش مراجعینی

 به آنها اورسانس  باشد به بیمار ماسک طبی  و دستکش ارائه گردد.

 

 ، 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 مرتبط  به محل کارموظف هستند در بدو ورود  همه -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-با کووید
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گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تا پایان همهکارکنان باید : کارکنانبررسی روزانه عالئم  -2

 قرنطینه به نیاز salamat.gov.irتنفسی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

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

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

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 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:

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصووورت عدم امکان دورکاری، شوودر -1

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

 کننده باشد.تواند کمکمی ترجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. -2
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 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 یا مشووکوک به  مبتال با افراد مطب )اعم از پزشووک و پرسووتار و منشووی( که حفاظت فردی کارکنان: کارکنان

شتری  خطر معرض در ،ارتباط دارند بیماری سب  هایروش با باید و بوده بی شگیری  منا  از کنترل عفونت، و پی

ارائه  تا در طول نماید کمک  کارکنانتواند به یممناسووب  یاز اقدامات بهداشووت یرویپ نمایند. محافظت خود

صول   سالم بمانند.  خدمات شیوه کار ایمن و روش  از نانیاطمح سب حفاظت فردی از طریق  اینکه   های منا

سیار حائز گردد کارکنان رعایت می شد. همچنین  اهمیت می ب سا  با ساز  عیسر  ییشنا مظنون به افراد  یو جدا

 باشد.مطب میافراد در  ریساکنندگان و مراجعه، کارکنان محافظت از یقدم مهم برا نیاول ،آلودگی

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

 :استت بهداشت دست در موارد زیر ضروریرعای

 از تماس با بیمار؛ قبل 

 گندزدایی ای سازی پاک اقداماتاز انجام هرگونه  و بعد قبل ، 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه بابعد از 

 ؛ماریپس از تماس با ب 

 پس از تماس با محیط بیمار؛ 

     با محلول های بر ضدعفونی دست   و یا  صابون  و دست با آب صحیح  شستشوی    بهداشت دست شامل

 پایه الکل است.

  آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود.اگر 

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

 االمکان از پذیرفتن همراه بیمار اجتناب شود.حتی 

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 :در مطب موارد زیر رعایت گردد ییغذامواد صورت خوردن در
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 تهیه گرددیی، غذا از مراکز مجاز تهیه و توزیع موادغذایی  مواد.  

 غذایی باید دارای پوشش بهداشتی باشند. مواد 

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری الزامی می باشد 

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

 یا ظروف شخصی استفاده شود از ظروف یکبار مصرف و.  

 ن مناسووبی به این کار اختصووا  مکا) ق معاینه و انتظار خودداری گرددو آشووامیدن در اتا خوردن از

 شود(. داده

  دارخانه الزامی استدر آبفردی و محیطی رعایت نکات بهداشتی.  

 تجهیزاتبهداشت ابزار و  .3

های عفونی تنفسی در هوا و کاهش آلودگی سطوح و   با هدف کاهش غلظت آئروسل بهداشتی  رعایت اقدامات 

شیا مانند تهویه    صله گذاری فیزیکی  و هوا  ا طب هوای م. تهویه شود یک متر بین بیماران انجام میحداقل فا

 برایباشوود. شوووند  بسوویار مهم می زایی که از طریق هوا منتقل میبه ویژه برای کاهش انتقال عوامل بیماری

سترش می  محیطی کنترل عوامل شامل تمیز های مهیابند روشکه از طریق تماس گ کردن م کنترل محیطی 

 و گندزدایی سطوح آلوده و اشیا است.

 تمیز کردن و گندزدایی

ا ها یشوند برای مدت زمان متغیر )ساعت  های حاد تنفسی می بیماری هایی که باعث ایجادها و باکتریویروس

غیر فعال  آنها را   ،سوووطوح و اقالم آلودهی تمیز کردن و گندزدای با  باید   لذا  . مانند  زنده می  ،روزها( در محیط 

ایی شوویمیگندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا  قطع خواهد شوود.زنجیره انتقال  هابااین روش نموده و از بین برد.

سم    شتن میکروارگانی س   برای ک سپورها( ا ستفاده   ها )نه ا شکی غیربحرانی ا ده یا ش ت و باید برای تجهیزات پز

است  ضروری بسیار   ،به ماهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیطکار رود. باتوجهمشترک برای بیماران،  به 

 .به گندزدایی سطوح و تجهیزات مورد استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد تا نسبت

  که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود. نظافت گرددتجهیزات یا سطوح طوری 

  صورت نیاز به گندزدایی شوید که   ،در  شد  قبل از گندزدایی انجام  نظافتمطمئن  سطوح شده با و  . اگر 

واد و ( مگرد و خاک و غبار ،ترشوووحات اقالم از مواد آلی پاک نشووووند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،

 .نیستندسطوح قابل گندزدایی 

 نظر  دیریت گندزداها درزمان تماس و م سووازی، اسووتفاده یا رقیقدر های سووازنده  الزم اسووت توصوویه

 .گرفته شود
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 دستکش  از آن نظایر و خوان کارت دستگاه  موبایل، تلفن، ،تاپ لپ آسانسور،   های دکمه با تماس برای 

 گندزدایی گردند. طور مرتب هنمایید؛ سطوح مذکور ب استفاده یکاغذ یا دستمال و

   وی دست با  )یا امکانات شستش    عفونی دست های ضد  محلول ،های مشخص مطب  الزم است در قسمت

صابون( قرار داده  شته      ی که کارکنان، مراجعهطورهشود ب آب و  سی دا ستر کنندگان و بیماران به آن د

 باشند.

   یا اغلب اوقات که بیمار در آن قرار گرفته  ویژه روی سطوحی  افقی را تمیز و گندزدایی کنید؛ بهسطوح

 و پس از گندزدایی و تعویض ملحفه یکبار مصرف برای بیمار بعدی استفاده گردد.دارد با آنها تماس 

  از تمیز کردن ، های حاد تنفسوووی زای عفونت های بیماری جلوگیری از تولید احتمالی آئروسووول  برای

 . خشک یا جارو کردن استفاده نماییدجای گردگیری  مرطوب )پارچه مرطوب( به

 شتی در پایان روز  نظافت و گندز ستفاده از وسایل حفاظت فردی برای     .انجام گردد دایی سرویس بهدا ا

 پرسنل خدماتی ضروری می باشد.

  ستگیره شترک می  تماس معرض در که سطوحی  سایر  و پله راه پریزها، و کلید، مطب ورودی در د  م

 .شود مرتب گندزدایی باشد

  پله نرده شیرآالت، صندلی،  و میز درها، دستگیره  درها، کف، و دیوار ل:شام  مشترک  تماس دارای سطوح 

وسووایل  پریزها، و کلید ها،پوش کف ،خوانکارت های دسووتگاه تلفن، گوشووی کابینت، کمد، ها، تخت،

 )مطابق پیوست(.  گردد گندزدایی سپس و شده خشک تمیز، دستمال با آن نظایر و عمومی

 .وسایلی که مشترک برای معاینه بیماران استفاده می گردد بعد از هر بار استفاده حتما گندزدایی گردد 

 بهداشتی فراهم گردد  هایسرویس و هاتوالت در کاغذی دستمال و مایع صابون 

 موقت حذف شود  طوربه هاسردکنآب و هاآبخوری 

 

 مدیریت پسماند

 ی گردد.م  عنوان پسماند عفونی افراد مظنون به بیماری  کرونا بهتولیدی توسط بیماران و  کلیه پسماندهای 

  سماند ضوابط و   قوانین و مقررات ملی انجام گردد  ها باید به طریق ایمن و مطابق با مدیریت پ ساس   )بر ا

  .(مرتبط هایوابسته و دستورالعمل های های پزشکی و پسماند های مدیریت اجرایی پسماند روش

  یروس،  به وکلیه پسماندهای تولیدی در طی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران مشکوک یا مبتال

های  های پزشکی و پسماند اندهای اجرایی مدیریت پسم  ضوابط و روش "شده و مطابق مفاد  عفونی تلقی

 مدیریت گردند.  "وابسته

 آوری گردد. های زردرنگ (جمعهای مقاوم زرد رنگ )واقع در  سطل های عفونی در کیسه پسماند 
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  سه سور    ، پارهچنانچه احتمال آلودگی خارج کی سماند عفونی     اخشدن و  سه وجود دارد پ در دو  شدن کی

  .کیسه قرار گیرد

  سماند وف نزدیک به محلی که اقالم و این ظر آوری گردد جمع Safety Boxهای تیز و برنده در  کلیه پ

  .شوند گیرند، قرار دادهمذکور مورد استفاده  قرار می

 خودداری گردد شده های استفاده گذاری مجدد سوزناز درپوش.  

  ستفاده سوزن سرنگ   های ا صرف جدا  شده را از  شده های یکبار م شود     ن ستکاری انجام ن و هیچگونه د

  .(کاریدستکردن  شکستن و یا هرگونه )خم

        سوووتفاده کنند و مناسوووب ا در کلیه مراحل مدیریت پسوووماند، کارکنان باید از تجهیزات حفاظت فردی

  .را دریافت کرده باشند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در مورد نحوه صحیح های الزمآموزش

 شده در مطب با پسماند عادی خودداری گردد.های عفونی تولید از اختالط پسماند 

 های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در داخل مخازن پسماندهای عادی شهری از قرار دادن کیسه

 جدا خودداری گردد.

 های عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا خودداری گردد های حاوی پسماند از قراردادن کیسه.   

 ست    خطرچنانچه مطب فاقد تجهیزات بی سماند ا سماند توامی ،ساز پ عفونی و تیز و برنده را در  های ند پ

ستفاده   ساز بیمارستان   خطراز امکانات بیخطر نماید و یا ای یا مرکزی بیهای منطقهسایت  های مجاور ا

، تحویل با بر چسب عفونی و تیز و برنده، ضمن عقد قرارداد بندی ایمن واینصورت در بسته در غیر نماید؛

  .شهرداری نماید

 ها اقدام گردد گندزدایی سطل های پسماند و است روزانه نسبت به تخلیه سطل ضروری. 
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 های پزشکیهای تفکیک پسماندکیسه های ظروف وویژگی -1جدول 

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد 1کیسه پالستیکی مقاوم  عفونی 1

 استاندارد Safety box 2 تیز و برنده 2
زرد با درب 

 قرمز

تیز و برنده دارای خطر 

 زیستی

 شیمیایی و دارویی ایسفید یا قهوه 3کیسه پالستیکی مقاوم  شیمیایی و دارویی 3

 عادی سیاه 4کیسه پالستیکی مقاوم  عادی 4

   .های زرد رنگ نگهداری شوندهای فوق در سطلالزم است کیسه .1

 است.موسسه استاندارد، استاندارد این ظروف را تدوین کرده  .2

 شوند  ینگهدار ای پالستیکی سفید یا قهوه یهافوق در سطل یهاسهیالزم است ک .3

 .شوند ینگهدار آبی رنگ یفوق در سطل ها یهاسهیالزم است ک .4

 

 سایر اقدامات .4

 ترشحات تنفسی و تماسمورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام 

     باشد  ی تازه همیشه جریان داشته  طوری که هواهفضاهای عمومی مطب دارای تهویه مناسب باشد ب

 (.ها و تعویض مرتب هواویه طبیعی با بازکردن در و پنجرهاستفاده از ته عنوان مهاله)ب

 سب  تهویه واجد انتظار و معاینه باید اتاق  تهویه دارای یا ساعت  در هوا تعویض بار 12 حداقل با منا

 .باشد طبیعی

       سی برای جلوگیری از ستفاده از آن به همه بیماران دارای عالیم تنف سک و ا در اختیار قرار دادن ما

 انتشار ترشحات و ریز قطرات تنفسی ضروری می باشد.

  از ماسک استفاده کنند دیبا مطبکارکنان پزشک و . 

   یمخاط یغشوواها یاز آلودگاسووتفاده نمایند تا  صووورت و حفاظ  چشووم  از محافظ دیباپزشووک 

 شود. یریجلوگ

 استفاده نمایندصورت و حفاظ  چشم از محافظدهند ارکنانی که خدمت درمانی ارائه میک. 

   شک و شد(   و  زیاز لباس تم دیبا مطبکارکنان پز ستریل بودن نمی با ست  دارای و ) نیازی به ا  نیآ

 بلند استفاده کنند.

  نماینداز دستکش استفاده  دیکارکنان باپزشک و.  

 عویض گردداستفاده شود و بعد از هر بیمار ت خت معاینهاز ملحفه یکبار مصرف برای ت.  
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  ست نیز           ، ماریب معاینهبعد از شت د صحیح دفع و بهدا شده به نحو  ستفاده  سایل حفاظتی ا کلیه و

 رعایت گردد. 

 و همانند  هب شوودعفونی محسووو عنوان پسووماند هشووده ب ی اسووتفادهفرد کلیه وسووایل حفاظت

  .آوری و دفع گردندپسماندهای فوق جمع

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  های تولیدی استفاده شود دار پدالی برای پسماند سطل زباله در ،هااتاق معاینه و سایر قسمتدر. 

 عنوان مهال )بهمورد استفاده قرار گیرد    یاختصاص  صورت   هیا ب وبوده  مصرف  کباریا ی دیبا زاتیتجه

، وجود دارد مارانیببرای  طور مشترکهب زاتیتجه استفاده از  به ازیاگر نها(  ها و دماسنج فشارسنج

با استفاده   عنوان مهال )به دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یاستفاده برا  بعد از 

 الکل(. لاتی درصد 70از 

 گردد یخودداردهان  ای ینی، بچشمبا  و یا دستکش آلوده یها دستتماس  از. 

  صل   نانیاطم شت دست   بیماران در تماس هستند   ف با در مراحل مختلکه ی کارکنان شود حا بهدا

 .نمایند استفاده میمناسب  تجهیزات حفاظت فردی  از ورعایت نموده را 

 نمایید. گندزداییو  زی، تمدر تماس استبا آن  ماریبسطوحی که طور مرتب به 

 شته               ،های معاینهدر کلیه اتاق ست وجود دا شوی د ست ش سهیالت  شتی و ت شرایط بهدا شویی با  رو

 باشد.

 ه عطس ایدر هنگام سرفه  دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن ناناطمی

 پوشانند.یم

 ستفاده نمایند   انتظار اتاقمشکوک به عفونت در   مارانیب صله   از ماسک ا از  متر 2تا  1حداقل و با فا

 قرار گیرند. ،سایر بیماران

         شده و بعد  از هر معاینه ستفاده  صرف ا ستکش یکبار م برای معاینه و اقدامات درمانی بیماران از د

 تعویض گردد. 

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( هاسایت، وبهای مجازیشبکه جملهصورت مجازی )ازبهآموزش  
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  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق از مسیرهای مجازی امکانآموزش در صورتی که

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

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراهآموزشی به گوشی های، 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 هدفگروهموضوعات مورد آموزش برای 

 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 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی آشنایی با زمان و نحوه 

 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 

 بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل هایروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 
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 های آموزشیمونه فعالیتن

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

 محل کار  در ویروس

 خصو  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 ماندن در خانه دربیماری و توصیه نصب 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  

 پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  نصب 

  ،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 مجازیبهداشتی بر روی سایت و شبکه هایبارگذاری پیام 

 فن  شماره تل درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر  190

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

 

 اینجانب .................................. دارای کد ملی به شووماره............................ شوواغل در )واحد کاری/ سووازمان ...( 

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احسوواس خسووتگی و ضووعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سوورفه    □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/ از افراد خانواده فردی مراقبت مستقیم -

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

 □( متر 2فاصله کمتر از 

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

 

 □ امثبت کرده salamat.gov.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 گواهی می شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیزرا 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

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدزباله درسطل در دستمال را  -10
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 حفاظت فردی پوشیدن و درآوردن تجهیزات: 3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3

www.gonitro.com

17



 
 معاونت بهداشت           

 هادر مطب و الزامات سالمت محیط و کار اجتماعیگذاری )کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

17 

 

 
 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:محدودهای کار ایمن برای محافظت از خود و 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، پوسوووت     درآوردن ایمن وسوووایل حفاظت فردی   های مختلفی برای  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 ترک محل کار استفاده شود. جدید بعد از

 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

          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.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 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 

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

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

      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 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 

    درآوردید. فقط قسووومت داخلی   طور همزمان دسوووتکش 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.

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 

 مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروسن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصو  موادگندزدا  

و ضووودعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    میکروبیک   با طیف گسوووترده اسوووت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات )مهل اسووتتوسووکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     دلیل قابلبه .2 شتعال الکل ا یت ا

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

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسوووتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

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

 خا  شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها سووالنهنگام گندزدایی و نظافت،  .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 حلگندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی م هایمحلول .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

شووسووتشووو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

دهند. بنابر این ایر مواد شوویمیایی واکنش نشووان می راحتی با سووبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

شووتی دیدگی کارکنان مراقب بهداگندزدا کاهش دهد و باعث آسوویب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سووایر مواد شوووینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سووفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

مهال گازهای سووومی در هنگام عنوان شووویمیایی خطرناک شوووود. به 

کننده با مواد شوووینده اسوویدی مانند موادی که مخلوط کردن سووفید

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

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

برای  کنندهشووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده از سوووفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سوووطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سوووفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

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

 مشورت گردد.

شید قرار می   رقیق کنندهسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

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

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشووو با  ندزدایی  بل از گ شوووده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

 سترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور از د

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -2جدول 

 (ppm معادلصووود رد 5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سووودیم های سوووفیدمحلول اولیه: عمده محلول

 (  کلر قابل دسترس 50000

قسوومت  1اسووتفاده از  شووودتوصوویه می 5از هیپوکلریت سوودیم    1:100شووده: محلول محلول توصوویه

 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

سووودیم، از دو برابر بیشوووتر از  صووود هیپوکلریتدر 5/2های حاوی سوووازی سوووفیدکنندهبرای آمادهمهال 

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

درصوود هیپوکلریت سوودیم یک محلول  5سووازی: برای سووفیدکننده حاوی  کلر قابل دسووترس 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 فیدهای س محلول

 رقت مورد نظر حاصل گردد 
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 دقیقه 1زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردد متخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میسطوح غیر 

   ها،  )برای تِی شوووودقیقه توصووویه می   د 30کردن اقالم: زمان تماس   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 -3جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد در دسترسگندزدایی  غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ساول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس6پیوست 

  خود  هایقبل از خوردن و آشامیدن دست

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

 زباله بیندازید؛در سطل 

                                                                      
 

    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

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

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

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

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

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

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است  شود شاملاستفاده می

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

 

      کاربرد دامنه

 ، همراهان بیمار و پرسنل های پرتوپزشکی، بیمارانکلیه فضاها، وسایل، تجهیزات و دستگاه

بوده و سگگایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگگگیری و کنترل 

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از آنجا که    یکی از  صله گذاری اجتماعی ا 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   

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

عالوه بر رعایت اصگگول بهداشگگتی برای کاهش مواجهات متناسگگب با سگگط  ادگگطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 ود:اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت ش
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  به منظور کاهش هر چه بیشتر مواجهه، موارد درخواست تصویربرداری پس از معاینه دقیق پزشک و

 بنا به درورت انجام گردد. 

 ردیصورت گ (ینترنتیا ایو  یتلفنغیرحضوری ) صورته ب حتی االمکان یدهنوبت . 

 گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند تیریمد یابه گونه مارانیبه ب یدهنوبت نحوه.  

 ،گردد. تیرعاباید  افراد نیمتر ب کیفاصله حداقل  در کل فضاهای مرکز 

 ( در  عدم ورود همراهازجمله از ازدحام جمعیت در بخش/مرکز/مؤسسه تصویربرداری جلوگیری شود

 (بدون وقت قبلی ، عدم پذیرش موارد غیر اورژانسی صورت امکان

 شود. تیرعاباید  متر کیاقل فاصله حد ماریو همراه ب ماریب هنگام صحبت کردن با در 

  د، بیماری به حداقل برسخطر انتقال  شده، بطوری که دییتأ ایبه بیماری  مشکوکمدیریت ویژه افراد

 الزامی می باشد. 

 فضاها را کم مختلف که  یبخش ها ودر اتاق انتظار گلدان  مبل، ،صندلیازجمله  یدرور ریغ لیوسا

 و احتمال عدم رعایت فاصله ایمن را زیاد می کند، جمع آوری گردد.

  یل از قبمی توان مانع فیزیکی ایجاد نمود با تدابیر مناسب  رعایت فاصله،در صورت لزوم به منظور

 دیوارهای کاذب شامل نایلون، پاراوان 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدشاغلین در همه غربالگری .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 تنفسی مرتبط  به محل کارموظف هستند در بدو ورود  همه -1

 . (1)پیوست شمارهتکمیل نمایند نزدیک با بیمار را یا وجود تماس  19-با کووید

بررسی روزانه عالئم شاغلین: کلیه شاغلین به طور روزانه از نظر عالئم بیماری )بویژه عالئم تنفسی( ،      -2

مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صگگگورت روزانه ادامه خواهد داشگگگت. در         

ست        شد، می بای شاغل دارای عالمت با شت به آدرس     صورتی که  سامانه وزارت بهدا عالئم فرد در 

salamat.gov.ir      سالمت، از شدار مراجعه به مراکز خدمات جامع  صورت وجود ه ثبت گردد و در 

ادامه فعالیت شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی به سامانه فوق فرد       

ستقیماً به مراکز خدمات ج  صورتی که     عالمتدار جهت ارزیابی م شود. در  سالمت ارجاع داده می  امع 
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نیاز به قرنطینه خانگی برای این شگگاغلین وجود داشگگت ارائه گواهی پزشگگک معالا به کارفرما الزامی 

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانبا گواهی پزشگگک معتمد، بهزیر  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارده

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

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

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

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

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

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 قرار گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  حتی االمکان از 19-کوویدبه منظور محدود کردن حمل و نقل بیماران و جلوگیری از شیوع عفونت ،

 تجهیزات رادیوگرافی پرتابل )قابل حمل( استفاده شود. 

  استفاده از تجهیزات رادیوگرافی اختصاصی می تواند خطر انتقال ویروس را کاهش دهد. بدین منظور یک

ادیولوژی( در بخش اورژانس و یک دستگاه در بخش ویژه )ایزوله( بستری دستگاه پرتابل )سونوگرافی، ر

ویروس جهت تصویربرداری دروری بیماران اختصاص یابد و این دستگاه برای سایر  بیماران مبتال به کرونا

 بیماران استفاده نگردد.  

  لامات حفاظتی بطور کامبه بخش رادیولوژی، رعایت  اقدمبتال به کرونای در صورت نیاز به انتقال بیمار 

  .در حین انتقال، ورود و خروج از بخش الزامی می باشد

 ماسک استفاده از N95  توصیه می شود. در صورت در دسترس نبودن ماسکN95 استفاده از ماسک ،

  .جراحی  الزامی می باشد

 یده آموزش د ویژه طور باید به  ،بیمار با شده آلوده سطوح گندزدایی و نظافت به منظور خدماتی نیروهای

 باشند.

 ویروس در صورتی که پزشک معالا انجام تصویربرداری ریه را تجویز  برای زنان باردار مشکوک به کرونا

 استفاده از شیلد سربی الزامی است.ازجمله کرده باشد، رعایت نکات حفاظت در برابر اشعه 

  (استفاده پرسنل )پزشک، تکنسین، پذیرش، خدمات ( از تجهیزات حفاظت فردی مناسبPPE)1  شامل

لباس )گان( یکبار مصرف با خاصیت مقاوم در برابر مایعات، یک جفت دستکش یکبار مصرف با پوشش 

 صورت بر روی عینک الزامی است. حفاظرویی آستین گان، عینک حفاظ دار، و 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .2

 گانتری های دستگاه CT و MR سونوگرافی غیر تهاجمی، کاف های فشار خون، موس و ، پروب های

به ذکر  الزم کیبورد های جایگاه مشاهده تصویر، باید بعد از هر تماس با بیماران مشکوک گندزادیی شوند.

 دستگاه الزامی است. 2SOPبه است توجه جدی 

 ود باشد . ماسک، اسپری الکل و سایر مواد و ملزومات  گندزدایی به مقدار کافی در مرکز موج 

  .روکش های یکبار مصرف تخت  پس از هر بار مصرف حتما تعویض گردد 

  .پس از انجام تصویربرداری از هر بیمار مشکوک به کرونا ویروس، سطوح در تماس باید گندزدایی شوند 

                                                 
1 Personal protective equipment 
2
 Standard operating procedure 
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 ح اقدام به گندزدایی، درورت دارد با استفاده از آب و شوینده های معمولی )پودر یا مایع( سطو قبل از

 شسته شده و پاکسازی گردد. 

  پاکسازی با استفاده از شوینده ها، عالوه بر کاهش نیاز به مصرف مواد گندزدا، تأثیر آنها را نیز به شدت

 افزایش می دهد. 

 رتصو به گندزدا مواد مناسب های نازل و فشار با پاش مایع ازپمپ استفاده با پاکسازی، عملیات از بعد 

 .شود پاشیده سطوح به نازکی الیه

 (مثبت و یمنف فشار ایجاد) مطبوع تهویه سیستم از استفاده با هوای مراکز پرتو پزشکی آلودگی بار کاهش 

 صورت پذیرد.

 بهداشت ساختمان .3

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب تعبیه گردد.کننده دستعفونیالزم است ظروف حاوی مواد دد 

  مناسب واحد دروری است.تمهیدات الزم به منظور تهویه  

  رعایت دستوالعمل های مرتبط با بهداشت مراکز رادیولوژِی و هسته ای صادره از سوی وزارت بهداشت

 الزامی است.

 سایر اقدامات .4

  نصب هشدارهای آموزشی در قسمت های مختلف مرکز/مؤسسه تصویربرداری به منظور جلب توجه مراجعه

 و بهداشت محیط الزامی می باشد. کننده جهت رعایت موارد حفاظت فردی 

 

 نکات مهم

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با احتمال  از پاشیدن و ریختن محلول های

 انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 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 حداقل از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صورتی که

 بالمانع است. 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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 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

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

 است ،در صورت امکان( فاده از صفحات نمایشیledجهت 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 

 ویروس آشنایی با عالیم ابتال به این 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

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

 و محل سرو غذا

  نده دست به شاغلینمحلول ددعفونی 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 آرنا 

  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 

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

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

 

حال تحصیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را 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  سط  پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار  هایده ب سی، قطره ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 دگی شدید عوض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا آلودستکش -

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسگگگت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسگگگایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شگگیفت غشگگاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شگگدن 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.ددعفونی

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

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(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

 
  .سط  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 ددعف
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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 ددعفونی   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.ددعفونی

      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 ددعفونی   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 شگگوند و فقط با دسگگتان دسگگتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    طور همزمان دسگگگتکش را نیز درآوردید. فقط قسگگگمت 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 دد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .فاده کنیداستدرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسگگگب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسگگگتفاده              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 ددعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. مواد 1 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 دگگگدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسگگگترده اسگگگت و  کل  طورکش  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.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 اسگگگتفاده 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، 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

 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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س کار برای نیروهای خدماتی باید شگگسگگتشگگو و گندزدایی روزانه لبا  

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سگگدیم 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    سگگگفیدکننده  گندزداها و    .2

طور گسگگگترده در دسگگگترس اسگگگت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 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

دهند. بنابر این راحتی 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 دعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

ان مراقب بهداشگگتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

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

 دروری است:

بند دگگد 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 -

 ده گردد.و استفا

یه           - عث تجز با با آب سگگگرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سگگگف

 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 ود. بهشگگگیمیایی خطرناک شگگگ 

کننده با مواد شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که مخلوط 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

کننده برای از سگگگفیدشگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده  

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سگگگطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سگگگفیدکننده    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 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

سگگازی قید شگگود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسگگب 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       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

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

 (ppmمعادل درصگگگد  5 های سگگگفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سگگگدیمعمده 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 بیشگگتر از  هیپوکلریت سگگدیم، درصگگد 5/2های حاوی سگگازی سگگفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   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  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف ده شامل غلظت کننهای سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شگگگود )برای ت یدقیقه 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   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       

درصگگگورت عدم  و صگگگابون مایع بشگگگویید و    

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   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

 
 

 

 

 

     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 سگگگرماخوردگی دارید در

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سگگرد و خشگگک 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 مصگگرف میوه و خود را سگگیسگگتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

142/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 بیمارستان  در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله
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  مقدمه

راه های انتقال این کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. 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      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

شدید با عالیمی  سرفه، تنگی نفس می  کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا  ز نماید تواند بروهمچون تب، 

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سرفه، ع    با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سان از طریق  سه، تخلیه  ان ط

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 در  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   ها، پریز و کلیدهپله  ها، میز و  سایلی ا طور به ای 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.  حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  اربردک دامنه

ی برای مقابله با بیمارمارسددتان در بی و کنترل عفونت یریشددگیپ هایتوصددیه حیتشددر این راهنما به

 پردازد.می 19-وویدک

)کرونا ویروس( بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها،  19-این راهنما جهت پیشددگیری و کنترل کووید

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

 

 ی  اجتماع یگذارفاصله

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

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

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

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 سددطح ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 یع در نظر گرفته شود. اقتصادی و صنا

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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 . جداسازی مسیر ورود و خروج افراد رعایت گردد 

 ز ورود بیمار به قسمت  اداری پذیرش و ترخیص جلوگیری شود و فاصله ایمن بین مراجعه کنندگان  در ا

 محل های مذکور رعایت شود. 

 و رسددیدگی به امور بیمار در فاصددله کمتر از یک متر، اسددتفاده از  در صددورت دددرورت برای ارایه خدمت

 تجهیزات حفاظت فردی کامل الزامی است

 تفاده اسدد یکیپنجره پالسددت ای شددهیمانند شدد یکیزیاز موانع ف روسیکاهش قرار گرفتن در معرض و یبرا

  پذیرش ،  اژی در آنها حضدددور دارند ، مانند مناطق تر       ماران یکه ب  یتواند در مناطق   یم کردیرو نی. ادی کن

 شود. یلعمدر زمان تحویل دارو ، پنجره داروخانه  ایدر بخش اورژانس 

 های تلویزیونی مدار بسته برای برقراری ارتباط با بیماران در منطقه ایزوله استفاده شود. از دستگاه 

   رعایت گردد )حداقل یک متر(فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار.  

 شود رعایت متر یک اقل حد فاصله بیمار و همراه بیمار   با کردن صحبت هنگام در. 

 مدت زمان شرح حال گرفتن به حداقل برسد.  

 بت شده مراق دییتأ ایموارد مشکوک برای  اختصاصی  به طور  دیبا کارکنان معین شده   ، امکان صورت  در

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند 

 در کنار هم قرار نگیرند.هستند  19-کوویدکه مشکوک به  یرا با افراد 19-کوویدمبتال به  افراد 

    در کنار  19-افراد مبتال به عفوت های تنفسی ناشی از سایر عوامل بیماریزا نیز از بیماران مبتال به کووید

 هم قرار نگیرن

 له از هم قرار داده شودتر با فاصم 2ها حداقل  تختخواب. 

 مراقبت  19-کوویداز افراد مبتال به  یبه طور انحصار  دیبا یبهداشت  یهاصورت امکان، کارکنان مراقبت در

 کنند تا خطر انتقال عفونت ناخواسته را کاهش دهند.

 باشد یدرور یاز نظر پزشک نکهیمگر ا گردد  یاز اتاق خوددار رونیبه ب مارانیب انتقال  از. 

 به  ازی. در صورت ن استفاده گردد  قابل حمل پرتابل و  یص یتشخ  زاتیتجه ریسا یوگرافی  و درا زاتیتجه از

از ماسددک حتی االمکان و  گردد شددده اسددتفاده   نییتع شیحمل و نقل از پ یرهای، از مسددانتقال بیمار

 شود.استفاده  ماریب یبرا پزشکی 

 ایمشکوک   مارانیدر تماس با بمالاقات کنندگان خانواده و  ی، اعضا یبهداشت  یمراقبت هاکارکنان تعداد 

 گردد.محدود 19-کوویدشده با  دییتأ

 برای مراقبت از بیمار محدود شود.  ازیافراد در اتاق به حداقل مورد ن تعداد 
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           شین خودرو برای جابجایی سرن صف ظرفیت  سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، از ن صورت فعال بودن  در 

 اده شود.کارکنان استف

  افزایش تعداد سددرویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصددله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان صددورت

 پذیرد. 

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

 ورود  و خروج الزامی است.

  های آموزشددی خودداری گردد و از امکاناتی  و کارگاه حتی االمکان از بر گزاری جلسددات حضددوری، دوره

 .استفاده گردد نظایرآنکنفرانس و  نظیر ویدئو

 که کارکنان می توانند تجمع نمایند،  اجتناب گردد مکانیاز تجمع در اتاق کار ،آبدارخانه ، و هر. 

  ایمن رعایت گردددر صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد حداقل زمان ممکن و حداقل فاصله. 

 های استراحت به گونه ای برنامه ریزی گردد که از تجمع جلوگیری شود زمان. 

  شاغلینی که ب شود    صورت اقماری فعا ه برنامه ریزی کردش کار  صورتی انجام  عداد که تلیت می نمایند ب

  .سفرها به محل کار و منزل به حداقل میزان ممکن کاهش یابد

 

 بازتوانی، مراقبت و یگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

 پذیرد:

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

 . (1)پیوست شمارهزدیک با بیمار را تکمیل نمایند نیا وجود تماس  19-با کووید

 به نیاز salamat.gov.irهمچنین چنانچه براسددداس ارزیابی سدددامانه  کارکنان: بررسدددی روزانه عالئم  -2

مدیر را مطلع نماید. در غیر  رئیس /خانگی وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار خودداری و  قرنطینه

 به محل کار جلوگیری نماید. کارکنان بیماراز ورود مدیر  رئیس /صورت این

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شد گرفته نظر در دارند، قرار دارعارده
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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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 :افراد در نظر گرفته شود نیا یبرا ریموارد ز

 .دریصورت پذ یبه صورت دورکار ،یریهمه گ انیافراد تا پا نیا یشغل یها تیامکان، فعالدر صورت  -1

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشدددرا ،یدر صدددورت عدم امکان دورکار -2

سا  شد. تغ    ریتماس با  شته با با  یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح  رییافراد را دا

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

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  ست پس از طی دوران درمان و  19-تمامی  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 ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی       

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یرلکنت اقدامات

   فردیو حفاظت بهداشت  .1

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 
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 رعایت بهداشت دست در موارد زیر دروری است:

 قبل از تماس با بیمار؛ 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه با، بعد از گندزدایی ای پاک سازی اقدامات قبل از انجام هرگونه 

 ؛ماریپس از تماس با ب 

 پس از تماس با محیط بیمار؛ 

     و یا هندراب با محلول های ددعفونی بر پایه الکل   صابون  و دست با آب شستشوی    بهداشت دست شامل

 (  ABHR)است 

 .اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود 

  استفاده شده بالفاصله در سطل پوشاندن دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عطسه و انداختن  دستمال

که دستمال وجود نداشت از قسمت  در صورتی ها با آب و صابون شسته شود. دار و سریعا  دست زباله در

 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده گردد.

          شود یا از محلول ها سته  ش صابون  صحیح با آب و  ست ها به روش  ددعفونی   بطور مرتب د یا ژل های 

   .ثانیه می باشد( 20)مدت زمان الزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل دد استفاده گر

  ز دست دادن و روبوسی اجتناب گرددا . 

   مکان های عمومی و شلوغ پرهیز  فعالیت های خارج از منزل را تا حد امکان محدود نموده و  ازحضور در

 .گردد

 زدیک شدن به حیوانات اجتناب گردداز ن. 

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

 . پخته استفاده گردد کرده و مواد غذایی به صورت کامال

           در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحیح از ماسک استفاده و در صورت

 مراجعه گردد. پزشک شدید شدن عالیم به 

 

 فردی کادر خدمات بهداشتی و درمانیحفاظت 

  خطر معرض در کنند، می مراقبت 19-کووید بیماری یا مشکوک به  مبتال افراد از که بهداشتی  کارکنان 

 نمایند. محافظت خود از کنترل عفونت،  و پیشگیری مناسب های روش با باید و بوده  بیشتری
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 به نوع یبسدددتگ 19-کووید، روسیکروناو معرض در کادر بهداشدددتی و درمانی محافظت از  یاقدامات برا 

 بیماری کارکنان دارد. روش های پیشدگیری و   خطر قرار گرفتن در معرض میزان  انجام شدده و   فعالیت 

ار گرفتن قر نظر از خطرات  صرف  بایستی به کار گرفته شود.   خطر  قیدق یابیبر اساس ارز  عفونتکنترل 

 تا در طول نماید کمک  کارکنان تواند به    یممناسدددب   یاز اقدامات بهداشدددت    یروی، پدر معرض بیماری 

از اینکه  شیوه کار ایمن و روش های مناسب حفاظت    نانیاطمحصول   سالم بمانند. ارائه خدمات  بتوانند 

 فردی  از طریق کارکنان  رعایت می گردد بسیار حائز اهمیت می باشد.

  کارکنان محافظت از یقدم مهم برا نیاول مظنون به آلودگی افراد  یو جداساز  عیسر  ییشناسا  همچنین ،

سا  مالقات کنندگان  ست     افراد در  ریو  شد. الزم ا ستانها می با سنل  تعدادبیمار ارائه دهنده خدمات به  پر

 گردند.شده محدود  دییتا و چه مشکوک چه  19-کوویدمبتال به  ماریاز جمله اتاق ببیماران  

 شت مراقبت های مراکز و پرسنل  متخصصان   کلیه ، یساز در آماده سهیالتی  بهدا ن که ممکی و درمانی و ت

 :دینقش داشته باشند، با مشکوکو مراقبت از موارد  تیریمد بررسی،است در 

 و شددده تشددریح عملیاتی فرایندهای که کنید حاصددل اطمینان و بازنگری را خود های مشددی خط -1

 ایدب چگونه و شود می انبار فردی حفاظت تجهیزات که جایی مثال برای. هستند  آشنا  آنها با کارکنان

 .شود استفاده آن ها

با کنند می مراقبتارزیابی یا  19-کووید موارد مشدددکوکاز که  یکه کارکنان دیحاصدددل کن نانیاطم -2

سی    سک حفاظت تنف ستند    149EN مطابق ب FFP2یا  N95 ما شنا ه سک   انطباق شیو آزما آ ما

ستفاده از   ست. اگر فرد    آنقبل از ا شده ا ستفاده از   یناکاف انطباق لیبه دل یانجام  سک قادر به ا  ما

سی  شد  N95 حفاظت تنف سک   دی، بانبا سک با محافظت برابر )مانند  نیگزیجااز ما صفیه  های ما  ت

 .شود استفاده( هود /هلمت دارای یا صورت تمام محرکه نیروی به مجهز کننده

 تامین شده و در دسترس می باشد: یکافزیر به اندازه  زاتیتجهتدارکات و که  دیحاصل کن نانیاطم -3

  ماسکN95 

 و محکم بلند ساق های دستکش 

 )مایعات  برابر در مقاوم مصرف یکبار گان )لباس 

 وایزر(حفاظ تمام صورت ) اایمنی ی نکیع مانندچشم  لوازم حفاظتی 

 دست  بهداشتی لوازم 

 رکلبا پایه کننده  یددعفون عمومی و  محلول های  کننده  یدد عفون یمحلول ها 
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 حفاظت فردی زاتیتجه

 در آن ماریب کیشدددوند که  یم یکه وارد اتاق یافراد کلیهتوسدددط  دیبا ریزحفاظت فردی  زاتیتجه

( الزم به ذکر است که افراد مذکور در این اتاق به هیچ عنوان  1شماره )جدول  شود  دهیشده است پوش     ایزوله

 ندارند این لوازم را در آوردند:حق 

 مصرف کباریبلند  دد آب آستین گان((لباس .1

  بلند و تنگ هایساق با دستکش .2

سک   .3 ستاندارد  با منطبق  N95ما ش      دیبا EN149 ا سنل اتاق پو سط همه پر  شیشود. آزما  دهیتو

این  باید شود  که استفاده می انجام شود و هر بار   زاتیتجه نیقبل از استفاده از ا  دیباانطباق ماسک  

 .شود آزمون تکرار

ز ا و عامل بیماریزاخروج بازدم  لیو افراد مشکوک به دل مارانیببرای سوپاپ دار  یماسک هاتوجه: استفاده از 

 است.ممنوع  و انتقال آن به محیط سوپاپ قیطر

سددت )عینک های ا الزامی )وایزر( تمام صددورت حفاظ یا ایمنی های پوشددیدن عینک: چشددم محاف  .4

 نمایند(طبی حفاظت الزم را تامین نمی

ا . دسددت ها را بدیض کنیعوت دیرا با ها ، دسددتکشزیتم محیطبه محیط آلوده  کیاز  جابجاییهنگام 

تکش دس  ساق های که  دیحاصل کن  نانیو اطم بپوشید  زیجفت دستکش تم یک  ی ودد عفون  یالکلمحلول 

 .را پوشانده است)گان( لباس  سردست های

،  طیکه با توجه به نوع مح19کووید  یماریشدددده در خصدددو  ب هیتوصددد یمحافظت فرد زاتیتجه

 .موجود می باشد  1، در جدول شماره ردیگ یمورد استفاده قرار م تیهدف و نوع فعال مارانیب ایپرسنل 

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 ایمن انجام شود . بهداشتی  و  صورت ه ارائه سرویس های مربوط به مدیریت خدمات غذا در بیمارستان ب 

     برای بیماران حتی المقدور از ظروف یکبار مصددرف اسددتفاده گردد و ظروف مذکور پس از اسددتفاده به

عنوان پسددماند عفونی مدیریت گردد در غیر این صددورت بعد از جمع آوری ظروف به طور مجزا از سددایر 

 شسته  و گند زدایی شوند .( با آب و مواد پاک کننده )دترجنت ظروف، به طور صحیح

  کارکنان مسئول توزیع مواد غذایی دمن رعایت بهداشت فردی و همچنین با رعایت حفاظت فردی کامل

 نسبت به توزیع غذا اقدام نمایند .
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                  ند عفونی در نظر گرفته شدددده و وارد چرخه مدیریت به عنوان پسدددما نده مواد غذایی بیماران  باقیما

 پسماندهای عفونی گردد.

 

 در صورت سرو غذا در رستوران ها و یا بوفه ها موارد زیر رعایت گردد :

 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیآب آشامیدنی و غیره در بسته شکر، قند، ،رو نمک، فلفل، سماقس 

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

 باشد.وشش ممنوع میعرده مواد غذایی روباز و فله ای بدون پ 

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

 .استفاده از سالن های سرو غذا حتی االمکان محدود گردد 

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

 

  بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 صرف  کباریا ی دیبا زاتیتجه ص   صورت  ه یا ب  و بوده  م صا ستفاده قرار گیرد.   یاخت ال )به عنوان مثمورد ا

سنج ها(       سنج ها و دما شار  ستفاده از   به ازیاگر نف شترک   زاتیتجه ا وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور م

ستفاده برا  بعد از  ستف  )به عنوان مثال ، با دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یا اده از ا

 الکل(. لاتی درصد 70

 دیشده استفاده کن نییتع یصیتشخ زاتیتجه ریسا ایقابل حمل و / رادیوگرافی  زاتیاز تجه 

 سددیم و مواردی نظیر آن در ، تلفن، کیبورد، موس، بیرایانهها، ابزار کار،  کلیه تجهیزات از قبیل دسددتگاه

 پایان شیفت کاری تمیز و گندزدایی شوند؛

 یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود. تجهیزات 

      در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و اقالم

و سددطوح از مواد آلی پاک نشددوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،ترشددحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد 

 قابل گندزدایی نیستند .

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

 گردد؛

 سجاده، چادر و          در نمازخانه درورت کامل دارد و کلیه مهر و  شخصی  سجاده  ستفاده از مهر و  عبا و ها ا

 .آوری گردد حوله مشترک جمع
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 و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی دروری است؛رختکن  در 

 آوری و یا استفاده نشوند؛کن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب کلیه دستگاه 

  وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

 

  بهداشت ساختمان .4

 ق در هوا( جلوگیری شود.تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معل 

      در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و اقالم

از مواد آلی پاک نشددوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار، ترشددحات،گرد و خاک و غبار ( مواد و سددطوح 

 قابل گندزدایی نیستند.

    سایر قسمت هایی که افراد بیمار در رفت و آمد هستند     وسایل غیر دروری در اتاق انتظار، اتاق بیمار  و 

 به حداقل برسد.

   سازی، زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر گرفته های سازنده برای استفاده یا رقیق  الزم است توصیه 

 شود.

 سی ) هایی که باعث عفونتویروس و باکتری سط ط   (  میARISهای حاد تنف سیعی از مواد  شوند تو یف و

های نظارتی انواع مواد گندزدای گندزدا غیر فعال می گردند. با این حال در برخی از کشدددورها سدددازمان

 موجود برای استفاده در بیمارستان را کنترل می کنند. گندزداهای بیمارستانی شامل موارد زیر است:

 )سدیم هیپوکلریت )سفیدکننده خانگی 

 الکل 

 ترکیبات فنلی 

 ترکیبات کواترنری آمونیوم 

 ترکیبات پراکسیژن 

 

 نظافت کردن محیط مراقبت بیمار

      سطوحی که بیمار در آن ضاهای ایزوله تمیز و گندزدایی کنید  به ویژه روی  سطوح افقی را در اتاقها و ف

موقع  قرار گرفته یا اغلب اوقات با آنها تماس دارد  و بالفاصدددله اطراف  بسدددتر بیمار  را به طور مرتب و             

 تخلیه یا مرخص کردن بیمار نظافت و گندزدایی کنید.

  برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی ، از تمیز کردن مرطوب

 )پارچه مرطوب ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید . 
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    شتی در پایان سرویس های بهدا شیفت کاری با رعایت   نظافت و گندزدایی    تجهیزات حفاظت فردیهر 

 انجام گیرد.

 

 استفاده از مواد گندزدا

کشددورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و دددد عفونی مختلفی دارند. مراکز بهداشددتی درمانی با  

سفید کننده           شد. اما الکل و  شته با دد عفونی دسترسی ندا ست به انواع مواد گندزدا و   منابع محدود ممکن ا

 در صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی قابل قبولی هستند.

شود    سطوح کثیف ابتدا باید با آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تمیز  مانند هر ماده گند زدای دیگر 

 و سپس گند زدایی گردد.

 

آزمایشددگاه در بیمارسددتان  برای سددطوح محل هایی نظیر :  اورژانس، آندوسددکوپی، برونکوسددکپی،    .1توجه 

در آن انجام می شود، اتاق ایزوله بعد از هر بار ترخیص کامل بیماران اتاق   19که آزمایش کووید تشخیص طبی

(Change       و  آمبوالنس،  در صدددورت فقدان ترکیبات آمونیوم کواترنر و گندزداهایی که قبال توسدددط وزارت )

و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم    ppm 5000 =1در صد  )  5/0بهداشت اعالم شده است، با هیپوکلریت سدیم     

 (2(گندزدایی گردند. )جدول  قسمت آب 9

 

= ppm500) 05/0با هیپوکلریت سددددیم  برای سدددایر سدددطوح در بیمارسدددتان ، محیط های اداری. 2توجه 

 (3قسمت آب( گندزدایی شوند. )جدول  99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gonitro.com

60



 
 معاونت بهداشت           

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

12 

 

 هیپوکلریت سدیمغلظت و مصرف  -2جدول

سدیم %     سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت  (  PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای 

 کلر قابل دسترس است

قسمت سفید    1توصیه می شود  استفاده از     5از هیپوکلریت سدیم %   1:10محلول توصیه شده : محلول   

 برای گند زدایی سطوح(  1:10قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   5000درصد یا  5/0ل دسترس در حدود ، کلر قاب1:10

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد      

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

تفراغ، ترشدددحات، خون یا دیگر نکته: سدددطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع، اسددد

 مایعات بدن قبل از گندزدایی( 

 

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -3جدول

سدیم %     سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت  (  PPM) 50000معادل  5محلول اولیه: عمده محلولهای 

 کلر قابل دسترس است

قسمت سفید    1توصیه می شود  استفاده از     5از هیپوکلیت سدیم %   1:100محلول توصیه شده: محلول   

 برای گند زدایی سطوح (  1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  99کننده به 

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

هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید  در صد  5/2ماده سازی سفید کننده های حاوی مثال، برای آ

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

سفید کننده حاوی       سازی: برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   500در صد یا  05/0د ، کلر قابل دسترس در حدو1:100

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد      

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 زمان تماس برای کاربرد های متفاوت: 

 زمان تماس برای سطوح غیر متخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد 

 دقیقه توصیه می شود . 30زمان الزم  گندزدایی برای غوطه ور کردن اقالم: زمان تماس  

نکته:  سددطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، اسددتفراغ، ترشددحات ،خون یا دیگر   

 بل از گندزدایی یا غوطه وری( مایعات بدن ق
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 رختشویخانهمدیریت خدمات 

 انجام شود. عفونت کنترل و پیشگیری الزامات رعایت و ایمن شرایط با رختشویخانه خدمات مدیریت 

  .دما و گندزداهای مورد استفاده توان از بین بردن ویروس را دارا می باشند  

 همانند مصددرف از پس و شددده اسددتفاده مصددرف یکبار لنژ و لباس از امکان صددورت در گردد می توصددیه 

.در غیر اینصددورت  لباس و لنژ بطور مجزا جمع آوری، و مطابق با البسدده   گردد مدیریت عفونی پسددماند

 عفونی شستشو و گندزدایی گردد.

   مناسب در طول مراحل جمع آوری لنژها دروری می باشد تجهیزات حفاظت فردیاستفاده از.  

  و لنژهای آلوده جدا خودداری گرددجهت پیشگیری از انتشار ذرات،   ازتکان دادن لباس ها. 

 .برای کارکنان رختشویخانه استفاده از دستکش و شستشوی مداوم دست الزم است انجام شود  

  صورتی ش  که  در  شد  سم یکروارگانیم و انتقال از راه هوایی دنینگران پا سک و  مخصو  لباس  ها با  ، ما

   .استفاده گردند باید زیچشم ن اظحف

 سه  در شده  آوری جمع لنژهای ستیکی  های کی شویخانه      پال سب بوده و جداگانه به رخت باید دارای برچ

 تحویل داده شوند. 

  از لنژ  به شددددت کثیف و آلوده  قبل از قرار دادن لنژ در    مدفوع  مثال  عنوان به  جامد   مواد زیاد  مقادیر 

از لنژ جدا شده و مدفوع و آلودگی جدا شده در توالت دفع گردد.    کیسه مخصو  حمل به رختشویخانه،   

 .مناسب استفاده نمایند  تجهیزات حفاظت فردی کار کنان در تمام مراحل انجام کار از

 

 لهها و  پسماند از  فضاها و اتاق ایزوبندی و حمل و نقل تجهیزات مراقبت از بیمار، ملحفهبسته

        در اتاق یا فضای ایزوله تجهیزات استفاده شده ، لنژکثیف و پسماند را مستقیما درون کانتینر ها یا کیسه

 های مخصو  این کار قرار دهید.

          سه در هنگام شدن کانتینر یا کی شی که مانع از باز  سماند را با رو شده ، لنژ کثیف و پ ستفاده  تجهیزات ا

 حمل و نقل شود، حمل کنید.

  که تجهیزات استفاده شده ، لنژ  کثیف و پسماند طوری در کیسه قرار بگیرد که باعث آلودگی      یدر صورت

 قسمت بیرونی کیسه نگردد یک الیه کیسه کافیست و استفاده از دو کیسه دروری نمی باشد.

       ستاندارد را رعایت نموده ست اندر کار جا به جایی،  احتیاطات ا صل نمایید که کارکنان د  واطمینان حا

 انجام میدهند.  تجهیزات حفاظت فردیشستشوی دست را بعد از جدا کردن 
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   سنگین نظیر نظافت تری نیاز دارد نظیر  مقاوم   تجهیزات حفاظت فردیو گندزدایی محیط به  کارهای 

 .های رو بسته و مقاومکفش بند الستیکی ودستکش و پیش

 

 مدیریت پسماند

هایی انجام شددود که  شددده به بیماری کرونا ،در بیمارسددتان توجه: پذیرش بیمار مشددکوک یا تایید 

اکید و با ت "دوابط و روشهای مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته      "مدیریت پسماندها براساس   

بر وجود و استفاده از دستگاه فعال بی خطرساز پسماند انجام می شود  و کلیه مراحل مدیریت پسماند مورد        

 شت محیط  معاونت بهداشتی دانشگاه می باشد.تایید گروه بهدا

 .مدیریت پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد 

  کلیه پسددماندهای تولیدی در طی ارائه خدمات بهداشددتی و درمانی به این بیماران،  عفونی تلقی شددده و

سته        "مطابق مفاد  سماندهای واب شکی و پ سماندهای پز مدیریت  "دوابط و روش های اجرایی مدیریت پ

شماره  ک ،کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست به 38459/ت/15871گردند. )مصوبه شماره   

 ( های  ابالغی تکمیلیو دستورالعملو بخشنامه ها  25/3/87مورخ  98414ابالغ 

  در کلیه مراحل مدیریت پسددماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت

تجهیزات حفاظت در بیمارسددتان همچنین بی خطر سددازی پسددماندهای تولید شددده،  کارکنان باید از   

تجهیزات حفاظت مناسددب اسددتفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه صددحیح اسددتفاده از  دیفر

  .را دریافت کرده باشند فردی

 .پسماندهای مایع نظیر ادرار را میتوان با رعایت احتیاط در داخل سیستم فادالب تخلیه نمود 

 اشی از  مدفوع بیماران رفتار شود.ن برای اجتناب از تولید احتمالی آئروسل ها  با احتیاط با الودگی 

 

 سایر اقدامات .5

 های اجراییانجام کنترل

 مارانیب نیآموزش مراقب  

 ؛19-کوویداز  یناش یعفونت حاد تنفس پتانسیلزود هنگام  صیتشخ یها استیس نیتدو 

 در بخش اورژانس ژهیبه و تیاز ازدحام جمع یریجلوگ 

 دار عالمت مارانیب یبرا ژهیمحل انتظار و نیتأم 

  یبستر مارانیمناسب بجداسازی 
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 تجهیزات حفاظت فردی یمنابع کاف امین ت 

 برنامه های و  اه استیساجرای از  نانیاطمIPC یبهداشت یمراقبت هاهمه جوانب   یبرا. 

 

 یبهداشت یمربوط به کارکنان مراقبت ها اداری اقدامات

 یبهداشت یکارکنان مراقبت هاکافی  آموزش 

 تعداد کارکنان به تعداد بیماران  یاز نسبت کاف نانیاطم 

 یکارکنان مراقبت ها    برای  19-کووید از ناشدددی    یتنفسددد حاد  یها  عفونت  ینظارت برا  ند یفرآ جاد یا 

 یبهداشت

 کارکنان مراقبت های توسط  بهبود  یها سمیاستاندارد و فراهم آوردن مکان یاطینکات احت تینظارت رعا

 .بهداشتی و درمانی

 

 مهمنکات 

 استاندارد یاطیاقدامات احتانجام 

 زاتی، استفاده از تجه  یتنفس سیستم    بهداشت  بهداشت دست و  : استاندارد شامل   یاطیاقدامات احت

 تیری، مد تزریقات ایمن ، اقدامات  سددکیر یابیمطابق ارز تجهیزات حفاظت فردیمناسددب  فردی حفاظت 

  ماریمراقبت از ب زاتیتجه استریلیزاسیون و  طیمحنظافت و گندزدایی  ،  مدیریت ایمن لنژ،  پسماند منیا

 :به شرح زیرانجام می شود  یکه اقدامات بهداشت دیحاصل کن نانیاطم

 یعطسه م  ایدر هنگام سرفه   دستمال  کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن  ناناطمی 

 پوشانند.

 استفاده از ماسک پیشنهاد گردد. 19-کوویدمشکوک به عفونت  مارانیببه  ی/ عمومانتظار یها در مکان 

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

       کارکنان مرکز بهداشتی درمانی مطابق راهنما های سازمان جهانی بهداشت رعایت بهداشت دست قبل از

با بیمار،      ، بعد از قرار گرفتن در معرض   دزداییگن  ای  پاک سدددازی  قبل از انجام هرگونه روش    تماس 

 رعایت می نمایند. را  ماریپس از تماس با ب و  بدن عاتیما

 با   و یا هندراب  صابون  و  کردن دست با آب زیبهداشت دست شامل تم( الکلABHR .است )  

  شود. یداده م حیترج هندراب الکلی،  ودوح مشاهده نگردد به ها دست اگر آلودگی 

 دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود. اگر آلودگی 
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اسب  من فردی ، آموزش کارکنان ، بهداشت مناسب و رفتار    یبه منابع کاف تجهیزات حفاظت فردی یاثربخش 

 دارد. یبستگ

 مهم می باشد  حیبه طور مداوم و صح طیمح گندزداییو  نظافت یروش هااز   ناناطمی 

 مطابق با  دیبا یپزشددک پسددماندهای و  یی، ظروف مواد غذا الندری،  یپزشددک زاتیجهها و ت دسددتگاه

  های بعدی این دستورالعمل به آن پرداخته شده است.مدیریت گردند که در بخش منیا هایروش

 

 ترشحات تنفسی و تماسمورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام   -الف

 رندیمناسب قرار بگ هیبا تهو جداگانه  یها در اتاق دیبا مارانبی. 

 به  آلودگی که مشددکوک به  یمارانی، ب مجزا های اتاق وجود عدم صددورت ردnCoV هم  با  دیهسددتند با

 شوند. یگروه بند

 مظنون به عفونت  نکهیا صددرف نظر از  مارانیتختخواب همه بnCov .متر از هم  1حداقل  دیبا هسددتند

 فاصله داشته باشند .

 شتی و درمانی از  یمتی ، امکان صورت  در صی    به طور  دیبا کارکنان مراقبت های بهدا صا د مواربرای  اخت

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند شده مراقبت  دییتأ ایمشکوک 

 از ماسک استفاده کنند دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی . 

  شتی و درمانی شم   از محاف  دیها با کارکنان مراقبت های بهدا ستفاده نمایند تا   صورت  و حفاظ  چ  ازا

 شود. یریجلوگ یمخاط یغشاها یآلودگ

  تفاده بلند اس  نیآست  دارای و لیراستر یو غ زیاز لباس تم دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی

 کنند.

 نمایند . از دستکش استفاده  دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی 

 ست نیز            ،  ماریب بعد از مراقبت از شت د صحیح دفع و بهدا شده به نحو  ستفاده  سایل حفاظتی ا کلیه و

 رعایت گردد.

 فشار  )به عنوان مثالمورد استفاده قرار گیرد.  یاختصاصیا بصورت   و بوده  مصرف کباریا ی دیبا زاتیتجه

سنج ها(     ستفاده از   به ازیاگر نسنج ها و دما شترک   زاتیتجه ا  بعد از وجود دارد ،  نمارایببرای  بطور م

 70)به عنوان مثال ، با اسدددتفاده از  دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یاسدددتفاده برا

 الکل(. لاتی درصد
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  شتی و درمانی شم ، ب  کارکنان مراقبت های بهدا ست ها  ای ینیها از لمس چ باید آلوده  یدهان خود با د

 کنند. یخوددار

 زم باشد. ال یاز نظر پزشک نکهیمگر ا نمایید  یخودداربیمار از اتاق  رونیبه ب مارانیب انتقال و  ییاز جابجا

شخ  زاتیتجه ریسا  ایقابل حمل و / رادیوگرافی  زاتیاز تجه ستفاده کن   نییتع یص یت انتقال ر . اگدیشده ا

س    ازیمورد ن بیمار  ست ، از م ساندن مواجهه با   یبرا هشد  نییتع شیحمل و نقل از پ یرهایا به حداقل ر

 .ماسک مناسب استفاده نمایید  ماریب برای و  دیکنندگان استفاده کنمالقات و  مارانیب ریکارمندان ، سا

 انتقال  بیماران را انجام   که   ییها  کارکنان مراقبت های بهداشدددتی و درمانی      که   دی حاصدددل کن  نان یاطم

 انجام دهند.مناسب را  تجهیزات حفاظت فردی ازورعایت نموده بهداشت دست را میدهند 

 به محل انتقال   ماریب دنیزمان ممکن قبل از رسدد نیعتریالزم در سددر یاطیدر مورد هرگونه اقدامات احت

 .بیمار اطالع رسانی گردد

  نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است ، تمبا آن   ماریبسطوحی که به طور مرتب 

  دیمحدود کن ممنوع یا را 19کووید شده در دییمشکوک و تأ ماریبا بمالقات . 

   مالقات کنندگان  را و  ارکنان ک هیشدددوند ، از جمله کل یم مار یکه وارد اتاق ب   اطالعات مربوط به افرادی

 در پرونده ثبت کنید.

 

 در فرایندهای تولید آئروسلهوا  انتقال از طریق  در مورداستاندارد  یاطیاقدامات احتانجام -ب 

که موجب        از  یبرخ مانی   ندهای در ند   ذرات معلق در هوا دی تولفرای قال کرو  شیبا افزا می گرد  نا خطر انت

 یویر یقلب یای، احیتراکوتوم. مانند گذاشتن تراشه،   همراه است  MERS-CoVو  SARS-CoVها  روسیو

  یو برونکوسکوپ یقبل از لوله گذار یدست هیتهو

 : م می گرددانجا ها کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانیاطمینان حاصل شود  موارد زیر توسط  

 به  هیدر ثان تریل 160هوا حداقل  انیبا جر یعیطب هیتهو یعنی -مناسب  هیاتاق با تهو کی در مراحل انجام

شار منف  یدر اتاق ها ای ماریب ازای هر  ساعت و جهت کنترل  بار تعویض  12با حداقل  یف  شده   هوا در 

 ی کیمکان هیهوا هنگام استفاده از تهو انیجر

  کارکنان مراقبت که  یهنگام ، دیاسددتفاده کندارای تاییدیه  جهت حفاظت  یتنفسددمحاف  ذرات  کیاز

شتی و درمانی  س از محاف  ذرات ها  های بهدا صرف   کباری یتنف ستفاده می م ست قرار گرفتن  ، نمایندا در

ش   آن را چک نمایند شته با صورت   که  دیتوجه دا ست مانع از  (شیعنوان مثال ر)بهموهای  قرار ، ممکن ا

 شود. گرفتن مناسب محاف 
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 دیصورت( استفاده کنشیلد  ای نکی، ععنوان مثالچشم )به محاف  از. 

  ستکش تم ست   زیلباس و د ستریل بودن نی ست  ()نیازی به ا ستفاده گردد بلند  نیو آ قاوم در م. اگر لباس ا

ر مورد دبند دد آب   شیاز پ دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی ،  برابر نفوذ مایعات  نباشد  

 . به لباس نفوذ کند استفاده کنند در طی آن   عاتیما یرود حجم باال یکه انتظار مفرایندهایی 

 .دیمحدود کن ماریمراقبت باز   ازیتعداد افراد حادر در اتاق را به حداقل مورد ن

 

 در تریاژنکات  بهداشتی مهم 

صلی       شد و عملکرد ا ضای قابل دسترس برای بیماران در بدو ورود به بخش اورژانس می با اتاق تریاژ اولین ف

آن غربالگری و دسته بندی بیماران بر اساس ودعیت بیماری و همچنین نوع و سطح خدمات درمانی مورد      

اران اولیه قرار می گیرند . استفاده از پرست نیاز می باشد.در این فضا بیماران توسط پرستار تریاژ مورد ارزیابی

شتی زیر الزم ا   شد. موارد  بهدا سمت   با تجربه و آموزش دیده در این بخش حائز اهمیت می با ست در این ق

 : مد نظر قرار گیرد

   دارای فضای انتظار قبل از اتاق معاینه که ترجیحا قسمتی از آن به بیماران دارای عالیم تنفسی اختصا

 یابد.

 زداییفاصله نزدیک با حمام آلودگی 

         شار ساده به همه بیماران دارای عالیم تنفسی برای جلوگیری از انت توصیه و در اختیار قرار دادن ماسک 

 ترشحات و ریز قطرات تنفسی

 در سدداعت یا دارای تهویه طبیعی بار تعویض هوا  12ناسددب با حداقل اتاق انتظار باید واجد واحد تهویه م

 باشد.

   دیرا حف  کن مارانیب ریمشکوک و سا مارانیب نیمتر فاصله ب 1حداقل حف. 

 دهید انجام تنفسی ترشحات با تماس از بعد را دست بهداشت. 

 کنید استفاده پزشکی ماسک از بیمار، متری 2-1 فاصله در کار صورت در. 

  بندی وهگر هم کنار در را اتیولوژیکی تشددخیص همان با افراد یا دهید، قرار مجرد هایاتاق در را بیماران 

 .کنید

  عوامل اساس  بر و مشابه  بالینی تشخیص  با گروهی بیماران ، نباشد  پذیر امکان اتیولوژیکی تشخیص  اگر 

 . شوند می انجام مکان جداکردن  با ، اپیدمیولوژیک خطر
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 محاف   از ،( عطسه  یا سرفه  مثال عنوان به) تنفسی  عالئم با بیمار با نزدیک تماس در مراقبت ارائه هنگام

 کنید استفاده( عینک یا صورت ماسک) چشم

 سسه   داخل در بیمار حرکت صل  اطمینان و کنید محدود را مو  خود اتاق از خارج در بیماران که کنید حا

 پوشند می طبی ماسک

  سک ) تجهیزات حفاظت فردی از اتاق به ورود هنگام شکی  ما ستکش  ، چشم  از محافظت ، پز ( لباس و د

 . کنید خارج را تجهیزات حفاظت فردی ترک هنگام و کنید استفاده

 فشار اه دستگ  استتوسکوپ، مثالً) کنید استفاده اختصاصی  یا مصرف  یکبار تجهیزات از امکان، صورت  در 

 (.دماسنج سنج و

  ندشو گندزدایی  و تمیز بیمار استفاده بار هر بین ،پزشکی مشترک تجهیزات استفاده از صورت در . 

 هاییچسوئ و درها دستگیره مانند) بیمار از مراقبت با مستقیمی ارتباط که محیطی سطوح کردن آلوده از 

 .کنید خودداری ندارند،( نوری

 کنید خودداری اتاق در غیردروری افراد حضور از . 

 

 منفی و یا اتاق ایزوله فشار منفیتنفسی فشار    ICUنکات بهداشتی مهم در 

  وجود پیش اتاق قبل از ایزوله 

 )وجود ایستگاه ددعفونی )از جمله ظرف حاوی مایع ددعفونی کننده دیواری 

 قابلیت گندزدایی پیش اتاق 

            شیر سته یا  ستم اتوماتیک یا دارای د سی شویی در پیش اتاق )ترجیحا دارای  شویی/ رو ست وجود د

 بازویی(

 وجود سیستم اتوماتیک بسته شدن در 

  سیستم تهویه پیش اتاقدارابودن 

 وجود ترالی/ کمد وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل حفاظت فردی در پیش اتاق 

 وجود ترالی/ کمد وسایل ددعفونی و گندزدا در پیش اتاق 

 قابلیت شستشو دیوارها و کف پیش اتاق 

 همسو بودن سیستم فشار منفی پیش اتاق با اتاق ایزوله 

 لباس و رختکن/ رخت آویز در پیش اتاق وجود امکانات ددعفونی دست و کمد 
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 نکات بهداشتی مهم در اتاق ایزوله تنفسی

  رعایت فواصددل مناسددب در صددورت وجود بیش از یک تخت در اتاق ایزوله)بین هر دو تخت حداقل

 متر فاصله با نصب پارتیشن/حفاظ(  5/2یک متر و ترجیحا 

  قابل شستشو بودن دیوارها و کف اتاق ایزوله 

  گندزدایی اتاق ایزولهقابلیت 

 ( 24تا  20قابلیت تنظیم درجه حرارت اتاق ایزوله )درجه سانتیگراد 

 ( 60تا  30قابلیت تنظیم رطوبت اتاق ایزوله )درصد 

 دارا بودن سیستم تامین کننده فشار منفی 

         سقف ستم تهویه )ورودی نزدیک  سی شار منفی و  ستاندارد ورود و خروج هوا جهت ایجاد ف رعایت ا

 سانتیمتری کف( 15-30مت باالی سر بیمار و خروجی در پایین پای بیمار در ارتفاع در قس

  بار تعویض هوا در ساعت( 12قابلیت تهویه اتاق ایزوله )حداقل 

  دارای مکانیسم قابل مشاهده جهت پایش فشار و جریان هوا 

 دارای سیستم تهویه با فیلتر هپا 

 دارای سیستم اتوماتیک بسته شدن در 

 ترک خوردگی و درزو شکاف و پس از بسته شدن فاقد     ایزوله سالم )فاقد شکستگی و بدون    قدر اتا

 قابلیت عبور و تبادل هوا(

 دارای توالت حمام و دستشویی جداگانه ترجیحا دارای سیستم تهویه با فیلتر هپا 

 )امکان شستشو و گندزدایی توالت و حمام )دیوارها و کف 

  سرمایشی و دور بودن از محل های پر سروصدادارابودن سیستم گرمایشی و 

 قابل شستشو بودن  و رنگ روشن دیوارهای اتاق 

 جداره  پنجره های قفل دار و ترجیحا دو 

 وجود سیستم هشدار دهنده کاهش یا افت  فشار/ درجه حرارت/ رطوبت/ باز بودن در 

  نظافت و گندزدایی روزانه اتاق ایزوله 

  مصرف یا مخصو  جهت استفاده بیماروسایل بهداشت فردی یکبار 
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 تذکرات

  پاسکال  15فشار هوا در اتاق بیمار و پیش اتاق و حمام و سرویس ها نسبت به کریدور یا راهرو باید منفی

 باشد.

       /شار اتاق/ درجه حرارت/ رطوبت شدار دهنده هر گونه تغییرات )افت / افزایش(در تنظیمات ف ستم ه  سی

 باید در محل ز قسمتهای اتاق ایزوله )پیش اتاق/ اتاق بیمار/ سرویس بهداشتی(   بازبودن درها در هر یک ا

 مناسب نصب و فعال باشد.

  لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار میباشد. 160بار در ساعت یا  12میزان تبادل هوا حداقل 

 شد.سیستم تهویه و ایجاد فشار منفی باید مستقل و جدا از سیستم کلی تهویه بیمارستان با 

               کلیه پسدددماندهای تولیدی از طریق ارائه خدمات درمانی به بیماران این بخش ها عفونی تلقی شدددده و

مراحل مدیریت این پسدددماندها مطابق دسدددتورالعمل های ابالغی مرکز سدددالمت محیط و کار برای               

 پسماندهای عفونی با رعایت مالحظات کنترل عفونت می باشد .

 ستی  ایزوله های اتاق برای شویی    بای ست صی    د صا  گردی های بخش به بیماران تردد از تا شود  تهیه اخت

 .شود خودداری

 نشوند ویروس انتشار باعث تا باشند منفی فشار صورت به بایستی ایزوله های اتاق. 

 ها اتاق این داخل به کارکنان مورد بی خروج ورود از و برسدددانید حداقل به را اسدددتفاده مورد افراد تعداد 

 .شود خودداری اکیداً

 

 بهداشت آب

               میلی گرم در لیتر  0.8پایش روزانه غلظت کلر باقیمانده )میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده نیم و حداکثر

 در کل سیستم توزیع حف  گردد(.

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

 اشرشیاکلی.

 

 بهداشت فاضالب

  گردد دفع و تصفیه ایمن صورت به و باشد انسان با تماس از دور  )ادرار و مدفوع( مواد دفعی. 

     دالب سات فا سی سب  فردی حفاظت تجهیزات از باید کارگران تا ستفاده  منا شتی را  ا  کنند و موارد بهدا

چکمه،  دسددتکش، محافظتی، لباس شددامل اسددتفاده از وسددایل حفاظت فردی از جمله  رعایت کنند که
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 های دست  با دهان و بینی چشم،  لمس از و است  ها دست  مکرر شستن   ماسک،  صورت،  محاف  یا عینک

 کنند نشسته خودداری

 شود گرفته نظر در مجزا توالت باید کرونا به مشکوک افراد و کرونایی بیماران برای. 

 آئروسددل و قطرات پخش از تا شددود گذاشددته درپوش آن  تانک توالت فرنگی فالش کشددیدن هنگام 

 .شود جلوگیری

 ست،  پذیر امکان جداگانه توالت تامین اگر سط  روز در بار دو حداقل باید نی  با دیده آموزش فرد یک تو

 .شود گندزدایی و تمیز عینک( /صورت محاف  و ماسک چکمه، دستکش، )گان، فردی تجهیزات حفاظت

 شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در. 

 باشند داشته بیماران از  ای جداگانه های توالت باید بهداشتی های مراقبت کارگران و کارکنان 

 ستفاده  به قادر بیمار اگر شد،  نمی توالت از ا  آوری جمع جداگانه ظرف یک در یا پوشک  در دفعی مواد با

صله  شده  شار آلودگی  با و و بالفا شکوک  بیماران برای که ایجداگانه توالت در دقت الزم بدون انت  و م

 شود، دفع شود. می استفاده 19کووید  به مبتال

 ستفاده  توالت از تواند نمی بیمار اگر ستری  لگن از نماید، ا ستفاده  بیماران ب  و آوری جمع از بعد .شود  ا

 و شده  گندزدایی % 0.5 کلر محلول با سپس  و شوند  تمیز شوینده،  مواد و آب با باید ها  لگن دفع،

 .آبکشی شوند تمیز آب با سپس

 دفع گردد ممکن زمان کمترین در بایستی مدفوع مشکوک، و 19کووید  به مبتال موارد بیمارستان با  در. 

   تصفیه  استاندارد  تا حد و باشد  نشت  بدون و کشی  لوله سیستم   دارای باید فادالب  آوری جمع سیستم 

 .شود

 شتی  مراکز اگر ستم   به خدمت دهنده ارایه درمانی بهدا دالب  شبکه  سی  خطر ارزیابی هستند،  متصل  فا

شود  باید دالب  که شود  تأیید تا انجام  سیدن  از قبل فا صفیه  یک به ر  وارد دفع محل یا کارآمد خانه ت

 کند(. نمی نشت شود )یعنی می سامانه

  ستفاده سایل  از ا ستین  گان شامل  فردی حفاظت و ستکش،  آب، دد  بلند آ سک  چکمه، د  محاف  و ما

 است. دروری کند می دفع را مدفوع که شخصی هر تماس از جلوگیری را برای صورت
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   آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

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

   در صددورتی که آموزش از مسددیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصددله 

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

 

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

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراهدر 

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

 اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازیدرصورت امکان، انتشار تیزر ، 

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

 

   موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 ی کرونا ویروسآشنایی با بیمار 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  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 مودوعات مندرج در این راهنما 

 

 :آموزشی هایفعالیت نمونه

   ستند یا بنرهای  نصب در  ویروس کرونا شیوع  با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی  ا

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصو  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

 محل سرو غذابهداشتی و 

 آموزش نحوه استفاده از محلول ددعفونی کننده دست به شاغلین 

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

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

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

 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 

 صب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمانن 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانه salamat.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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 مواردی که رعایت بهداشت دست الزامی است -1شکل 
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ص  یمحافظت فرد   زاتیتجه-4دولج  صوص ب    هی تو ،  طیکه با توجه به نوع مح     19-کووید  یمار یشده در خ

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م  1تیهدف و نوع فعال مارانیب ایپرسنل 

 محافظت فردی تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 بستری بیماران -هاها، درمانگاهبیمارستان

 بیمار اتاق

بهداشتی  های مراقبت پرسنل 

 درمانی

 زا مستقیم مراقبت

-کووید بیماران

19 

 جراحی ماسک

 لباس )گان(

 دستکش

 یا عینک) چشم از حفاظت

 (.کامل صورت/ وایزر محاف 

 تولید فرایندهای

 روی بر 2آئروسل

-کووید بیماران

 شده انجام 19

 .است

  2FFP یا 95Nماسک 

  لباس

 دستکش

 کامل صورت/ وایزر یا محاف  عینک

 پیشبند 

 نیروهای خدماتی و نظافت

 اتاق ورود به

-کووید بیماران

19 

 جراحی ماسک

  لباس

 مقاوم دستکش

 مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی مواد یا آلی

 بسته کار کفش های یا چکمه

 3مالقات کننده ها

 اتاق ورود به

-کووید بیماران

19 

 جراحی ماسک

 لباس )گان(

 دستکش

 سایر مناطق

جابجایی 

 ها،بیمار)بخش

 راهروها(

 پرسنل  جمله پرسنل، از کلیه

 بهداشتی درمانی های مراقبت

 که فعالیتی هر

 با تماس شامل

-کووید بیماران

 .نشود19

نیازی به استفاده لوازم حفاظت فردی 

نیست. ولی در صورت وجود ماسک 

معمولی جراحی و دستکش جهت 

بازدارندگی از لمس صورت و رعایت 

 بهداشت فردی بالمانع است.

                                                 
 ظرف یک در استفاده از پس لوازم حفاظت فردی باید  .شود انجام و سیستم تنفسی دست ها بهداشت باید همیشه لوازم حفاظت فردی مناسب، از استفاده بر عالوه-1

 .شود لوازم حفاظت فردی انجام در آوردن از بعد و پوشیدن از قبل باید دست بهداشت و شود، ریخته دور مناسب زباله

 پراکندگی ذرات بسیار کوچک جامد یا مایع در یک فاز گازی و یا در هوا آئروسل نامیده می شود - 2

نحوه صحیح پوشیدن و در آوردن لوازم حفاظت  دستورالعمل شوند، 19-کووید بیمار اتاق وارد باید مالقات کنندگان اگر .شود محدود باید کنندگان مالقات/ بازدید تعداد -3 

 .بهداشتی درمانی صورت گیرد های مراقبت فردی و انجام بهداشت دستها را در اختیار یا معرض دید آنها قرار دهید و این کار باید تحت نظارت یک نفر کارمند
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27 

 

 محافظت فردی تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 تریاژ

بهداشتی  های مراقبت پرسنل 

 درمانی

 اولیه غربالگری

 تماس مستلزم

 .نیست مستقیم

فاصله حداقل یک متری با بیمار را 

 حف  کنید.

 ماسک جراحی

 - تنفسی عالئم دارای بیماران
تحمل است  قابل بیمار توسط اگر

 .جراحی به او بدهید ماسک

 ماسک جراحی - تنفسی عالئم بدون بیماران

 آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
 نمونه دستکاری

 تنفسی های

 جراحی ماسک

 لباس )گان(

 دستکش

در صورت وجود خطر  چشم از حفاظت

 پاشش

 آبدارچی و ... جمله پرسنل، از کلیه اداری محیط

 که اداری وظایف

 با تماس شامل

-کووید بیماران

 .شودنمی19

نیازی به استفاده از لوازم حفاظت 

 فردی نیست.

 تسهیالت بیماران سرپایی

 مشاوره اتاق

بهداشتی  های مراقبت پرسنل 

 درمانی

 فیزیکی معاینه

 دارای بیماران

 تنفسی عالئم

 جراحی ماسک

 لباس )گان(

 دستکش

 چشم از محفاظت

بهداشتی  های مراقبت پرسنل 

 درمانی

 فیزیکی معاینه

 معالئ فاقد بیماران

 تنفسی

 به توجه لوازم حفاظت فردی با

 ارزیابی و استاندارد احتیاطی اقدامات

  .ریسک

 - بیماران دارای عالئم تنفسی
 قابل بیمار جراحی توسط ماسک اگر

  .تحمل است در اختیار او قرار دهید

 - بیماران بدون عالئم تنفسی
درصورت ازدحام از ماسک جراحی 

 استفاده شود

 نظافت چی ها

 از حین و بعد

 بیمارانی با مشاوره

 تنفسی عالئم که

 .دارند

 جراحی ماسک

  لباس

 مقاوم دستکش

 مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی مواد یا آلی

 بسته کار کفش های یا چکمه
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28 

 

 محافظت فردی تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 انتظار اتاق

 - بیماران دارای عالئم تنفسی

 قابل بیمار جراحی توسط ماسک اگر

 .تحمل است در اختیار او قرار دهید

 یا ایزوله اتاق یک به را بیمار بالفاصله

 دیگران از دور و به جداگانه فضایی

 رپذی امکان این کار اگر. کنید منتقل

 1 حداقل رعایت فاصله از نیست،

 حاصل اطمینان بیماران سایر از متری

 .کنید

 - بیماران بدون عالئم تنفسی
درصورت ازدحام از ماسک جراحی 

 استفاده شود

 جامعه

 منازل

 - بیماران دارای عالئم تنفسی

فاصله حداقل یک متری را حف  -

 کنید.

 هباگر توسط بیمار قابل تحمل است -

خواب به او ماسک جراحی  هنگام جز

 بدهید.

 مراقب

یم ماریوارد اتاق ب

مراقبت  ، امادیشو

و مساعدت 

ارائه  یمیمستق

 .دیده ینم

 ماسک جراحی

 مراقب

ارائه مراقبت 

هنگام ، میمستق

 ای، ادرار حمل لگن

 ماریب های زباله

که در  19-کووید

خانه از آن مراقبت 

 شود. یم

 ماسک جراحی

 دستکش

 پیشبند )در صورت وجود خطر پاشش(

پرسنل  مراقبت های بهداشتی 

 درمانی

کمک  ایمراقبت 

 ارمیبه ب میمستق

در  19-کووید

 منزل

 جراحی ماسک

 لباس )گان(

 دستکش

 چشم از محفاظت

عمومی  فضاهای

 مراکز )مدارس،
 - افراد بدون عالئم تنفسی

لوازم حفاظت نیازی به استفاده از 

 فردی نیست.

www.gonitro.com

77



 
 معاونت بهداشت           
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29 

 

 محافظت فردی تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 هایایستگاه خرید،

 قطار،...(

 ورود نقاط

 

 

 

 غربالگری محیط

 کارکنان

در غربالگری 

 گیری اول)اندازه

دما( نیازی به 

تماس مستقیم 

 .4نیست

 فاصله حداقل یک متری را حف  کنید.

درصورت ازدحام از ماسک جراحی 

 استفاده شود

 کارکنان

 دوم غربالگری

با  مصاحبه)

دارای  مسافران

 برای عالئم تب

 بالینی نشان

  بیماری دهنده

 و 19-کووید

 (.مسافرت سابقه

 جراحی ماسک

 دستکش

 

 نظافت چی ها

 نظافت محیطی

 مبتال مسافران که

 غربالگری تب به

 شدند.

 جراحی ماسک

  لباس

 مقاوم دستکش

 مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی مواد یا آلی

 بسته کار کفش های یا چکمه

 موقت ایزوله محیط

 کارکنان

 ایزوله محیط وارد

 کمکهای اما شده،

 ارائه مستقیمی

 .دهیدنمی

 فاصله حداقل یک متری را حف  کنید.

 جراحی ماسک

 دستکش

کارکنان مراقبت های بهداشتی 

 درمانی

 در مسافر به کمک

 یک به انتقال حال

 درمانی مرکز

 جراحی ماسک

  لباس

 دستکش

 عینک

                                                 
 به یآلودگ از جلوگیری نحوه صحیح پوشیدن و در آوردن لوازم حفاظت فردی برای و دست ها بهداشت زمینه در باید واکنش در شرایط اضطراری تیم اعضای تمام -4 

 .ببینند آموزش خود
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30 

 

 محافظت فردی تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 نظافت چی ها
 نظافت محیط

 ایزوله

 جراحی ماسک

  لباس

 مقاوم دستکش

 مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی مواد یا آلی

 وسیله یا آمبوالنس

 انتقال

 بیمار

کارکنان مراقبت های بهداشتی 

 درمانی

 بیماران انتقال

 به مشکوک

 به 19-کووید

 درمانی مراکز

 ارجاعی

 جراحی ماسک

  لباس

 دستکش

 عینک

 راننده

 فقط رانندگی در

 به مشکوک بیمار

 19-کووید بیماری

 و است درگیر

 از راننده محفظه

 19-کووید بیمار

 .است شده مجزا

 فاصله حداقل یک متری را حف  کنید.

 ماسک جراحی 

 یا سوار به کمک

 با بیمار پیاده

 به مشکوک

 19-کووید بیماری

 جراحی ماسک

  لباس

 دستکش

 عینک

 مستقیمی تماس

 مشکوک بیمار با

 وجود 19-کووید

 محفظه اما ندارد،

 بیمار و راننده

یکی است و مجزا 

 .نیست

 جراحی ماسک

 

 19-کووید بیماری به مشکوک بیمار

 مراکز به انتقال

 درمانی بهداشتی

 .ارجاعی

اگر توسط بیمار قابل تحمل است 

 ماسک جراحی به او بدهید.
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 در بیمارستان و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-کووید راهنمای گام دوم مبارزه با

31 

 

 محافظت فردی تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 نظافت چی ها

 نظافت حین و بعد

 بیماران انتقال از

 به مشکوک

 19-کووید بیماری

 درمانی مراکز به

 ارجاحی

 جراحی ماسک

  لباس

 مقاوم دستکش

 مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی مواد یا آلی

 

 

 5کنندمی کمک عمومی بهداشت تحقیقات به که واکنش در شرایط ادطراری های تیم برای ویژه مالحظات

 سایر
واکنش در شرایط  محققان تیم

 ادطراری

با موارد  مصاحبه

 تأیید یا مشکوک

بیماری  شده

 یا 19-کووید

آنها  افرادی که با 

 تماس داشته اند.

شود )تلفن، ویدئو  انجام دور راه از اگر 

کنفرانس( نیازی به لوازم حفاظت 

 فردی ندارد.

 حضوری مصاحبه

 بیماران با

 تایید یا مشکوک

 19-کووید شده

 تماس بدون

 .مستقیم

 جراحی ماسک

 فاصله حداقل یک متری را حف  کنید.

 دشو انجام منزل از بیرون باید مصاحبه

 یا شده تأیید 19-کووید بیماران و

 ماسک باید تحمل صورت در مشکوک

  .جراحی بپوشند

 حضوری مصاحبه

 بدون مخاطبین با

 بیماران عالمت

-کووید به مبتال

19 

 فاصله حداقل یک متری را حف  کنید.

استفاده از لوازم حفاظت  نیازی به

 فردی نیست.

 منزل بیرون از خارج در باید مصاحبه

 به ورود لزوم صورت در. شود انجام

 تصویربرداری دوربین از ، خانه محیط

 که یدکن تأیید تا کنید استفاده حرارتی

 1 حداقل مکانی فاصله ندارد، تب فرد

 به منزل محیط در و کرده حف  را متر

 .نزنید دست چیزی

 

                                                 
 د،باش می و جواب محدود شده سؤال و مشاهده و حرارتی تصویربرداری های دوربین ، تماس با پوست بدون های)مادون قرمز( دماسنج از استفاده شامل دسته این -5 

 .متری صورت گیرد 1 حداقل فاصله حفظ ضمن این موارد در همه
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32 

 

 : 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 دعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام: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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33 

 

 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

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

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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34 
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35 

 

 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 

 شده( توصیهتجهیزات حفاظت فردیمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

د، تماسی، قطره های استاندار  بسته به سطح پیشگیری در عفونت    دهش  استفاده  تجهیزات حفاظت فردینوع 

صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این      ست. روش  سیار متنوع ا سایل باید به افراد آموزش   ای و هوابرد ب و

 شود.داده

 

 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 

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

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید خود دور نگه ها را از چهرهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهتجهیزات حفاظت فردیمراحل 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 غ شدن از    ارد. در اینجا یک مثال آورده  ست. قبل از خارج  ا

شده    اتاق بیمار، تمام وسایل حفاظت ف  ستفاده  ست، درآورید. ماسک را بعد از ترک   ردی، به جز ماسک اگر ا ا

 د خارج کنید.اتاق بیمار و بستن درب، از صورت خو

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به تجهیزات 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.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 

 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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

 .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 ددعفونی   هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د  اگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   باز کنید و مربندهای روپوش را شید که آ شما تماس    اقب 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.ددعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ددعفونی   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 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              عمومینکات 

 کنید.

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

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

مهم در خصو  موادگندزدا   نکات

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوپ 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

 خا  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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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

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

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

 فوالنزا موثر استبین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آن

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

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

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

 شود.یمحافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه م

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میردد زیرا کارایی آن را کاهشاجتناب گ

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

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

ح      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  ت گردد. درتوا صدددورت لزوم اب
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کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

رد اوکننده به چشم  از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

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

 مشورت گردد.

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

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

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 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 سددب تاریک رقیقتازه تهیه نموده و بر روی آن برچ

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقیدسف  - 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 تهیه مواد گندزدا -5جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسددترسددی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5ژاول  آب پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

سی     ستر پی  5000کلر قابل د

 درصد 5/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 9واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد 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(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 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؛

 
  مصددرف میوه و با خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

145/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 یو درمان یدر مراکز بهداشت گذاری اجتماعیفاصله
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 فهرست

 3 ............................................................................................................................................................................................ مقدمه
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  مقدمه

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

از  عمدهطور های تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

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

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

 های بهداشتی، و مراکز جراحی محدود  مع سالمت، پایگاهها ، مراکز خدمات جا درمانگاه

، آیین نامه ها، سددایر قوانین بوده و )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

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

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

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

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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 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 داسازی مسیر  ورود و خروج افراد رعایت گردد. ج 

  .فاصله افراد در هنگام ورود و خروج با خط کشی مشخص گردد 

      هو فاصدددله ایمن بین مراجع    از ورود بیمار به قسدددمت  اداری پذیرش و ترخیص جلوگیری شدددود 

 ر رعایت شود. کنندگان  در محل های مذکو

  نحوه نوبت دهی به بیماران به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضددور داشددته

 باشند بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد رعایت گردد.

  .نوبت دهی حتی االمکان بصورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد 

  ) فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار  رعایت گردد )حداقل یک متر 

 شده   امکان، صورت  در صی    به طور  دیبا کارکنان معین  صا شکوک  برای  اخت  شده  دییتأ ایموارد م

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند مراقبت 

 است . حتی االمکان بیمارانی پذیرش گردند که حضور آنها دروری 

   متر، استفاده از   کیدر فاصله کمتر از   ماریبه امور ب یدگیخدمت و رس  هیارا یدر صورت درورت برا

 است. یکامل الزام یحفاظت فرد زاتیتجه

 استفاده  یکیپنجره پالست ای شهیمانند ش یکیزیاز موانع ف روسیکاهش قرار گرفتن در معرض و یبرا

،  اژیابتدا در آنها حضدددور دارند ، مانند مناطق تر مارانیکه ب یتواند در مناطق   یم کردیرو نی. ادی کن

 شود. یدارو ، عمل لیپنجره داروخانه در زمان تحو ایدر بخش اورژانس   رشیپذ

 رندیهستند در کنار هم قرار نگ 19 دیکه مشکوک به کوو یبا افراد 19 دیافراد مبتال به کوو. 

 در  19 دیمبتال به کوو مارانیاز ب زین زایماریعوامل ب ریاز سا  یناش  یتنفس  یهامبتال به عفونت افراد

 .رندیکنار هم قرار نگ

 متر با فاصله از هم قرار داده شود. 2حداقل  یبستر یتخت ها 

 اشد.ب یدرور یاز نظر پزشک نکهیگردد  مگر ا یخوددار یاز اتاق بستر رونیبه ب مارانیانتقال ب از 

  شدده اسدتفاده شدود و از ماسدک      نییتع شیانتقال از پ یرهایاز مسد  مار،یبه انتقال ب ازیدرصدورت ن

 استفاده گردد. ماریب یانتقال برا نیدر ح  یپزشک

 مشکوک  مارانی)در صورت لزوم( در تماس با ب ماریو همراهان ب یبهداشت یهاکارکنان مراقبت تعداد

 محدود گردد. 19 دیشده با کوو دییتأ ای
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 یخودرو برا نیسددرنشدد  تیو ذهاب کارکنان، از نصددف ظرف ابیا سیصددورت فعال بودن سددرو  در 

 کارکنان استفاده شود. ییجابجا

 کارکنان    ییدر جابجا   منیا یفاصدددله گذار    تی رعا  یو ذهاب برا  ابی ا یها  سیتعداد سدددرو  شیافزا

 . ردیصورت پذ

 گردد و از  یخوددار یآموزشددد یها دوره  و کارگاه ،یجلسدددات حضدددور یاالمکان از بر گزار یحت

 استفاده گردد . نظایرآنکنفرانس و  دئویو رینظ یامکانات

 اجتناب گردد  ند،یتوانند تجمع نما یکه کارکنان م ییتجمع در اتاق کار ،آبدارخانه ، و هرجا از. 

 گردد .  تیباشد حداقل زمان ممکن رعا ریکه مواجهه چهره به چهره ناگز یصورت در 

 شود یریگردد که از تجمع جلوگ یزیبرنامه ر یاستراحت به گونه ا یها زمان. 

 ه انجام شدود  ک  یصدورت ه ب ندینما یم تیفعال یکه بصدورت اقمار  یکارکنانکردش کار  یزیر برنامه

  .ابدیممکن کاهش  زانیتعداد سفرها به محل کار و منزل به حداقل م

 ، 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 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 
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  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

 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

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

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

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

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 گیرد.

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  پوشاندن دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عطسه و انداختن  دستمال استفاده شده بالفاصله در

دستمال وجود نداشت از قسمت که  در صورتی ها با آب و صابون دست شستنسطل زباله دردار و 

 .داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده گردد
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  بطور مرتب دست ها به روش صحی  با آب و صابون شسته شود یا از محلول ها یا ژل های ددعفونی

 (  .ثانیه می باشد 20استفاده گردد.)مدت زمان الزم برای شستشوی صحی  دست ها حداقل 

 ناب گردد . از دست دادن و روبوسی اجت 

   از خوردن غذا در محیط های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده و فست فود تا حد امکان

 اجتناب کرده و مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده گردد . 

  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحی  از ماسک استفاده و در

 مراجعه گردد. پزشک صورت شدید شدن عالیم به

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

 ( :1رعایت بهداشت دست در موارد زیر دروری است)شکل 

 قبل از تماس با بیمار؛ 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه با، بعد از  گندزدایی ای پاک سازی اقدامات قبل از انجام هرگونه 

 ؛ماریپس از تماس با ب 

  تماس با محیط بیمار.پس از 

  و یا هندراب با محلول های ددعفونی بر پایه  صابون و دست با آبشستشوی بهداشت دست شامل

 (  ABHR)الکل است 

 .اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود 

  کارکنان  رعایت از اینکه  شیوه کار ایمن و روش های مناسب حفاظت فردی  از طریق  نانیاطمحصول

  .می گردد

 مظنون به آلودگی افراد  یو جداساز عیسر ییشناسا 

 ه عطس ایدر هنگام سرفه  دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن ناناطمی

 پوشانند. یم

  الزامی است 19کووید  مشکوک به عفونت مارانیباستفاده از ماسک برای. 

 رعایت گردد. دست بهداشت ،تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

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

 ددعفونی لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن ژل و ماسک

 ها نآو نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده صحی  از  کارکنان برای
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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.

 هآبدارخان و نظافتچی کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم فردی استفاده از وسایل حفاظت 

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

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

 سرماخوردگی هستند از وسایل حمل و نقل عمومی 

 

 غذاییموادبهداشت  .2

  محدود گردد. حتی االمکان سالن های سرو غذااستفاده از 

 زدایی شود.ز صرف وعده غذایی تمامی سالن گندقبل و بعد ا 

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

 علوم ها / دانشکده های   های بهداشت دانشگاه   معاونت تایید مورد و مجاز مراکز از باید بیماران ایغذ

 .گرددپزشکی سراسر کشور تهیه 

 در خصوص حمل و نقل و  توزیع غذا در مرکز توجه به موارد زیر دروریست :

 حمل غذا با خودروی مناسب حمل و نقل مواد غذایی 

  مرکزحف  زنجیره سرد و گرم در انتقال مواد غذایی به 

  مرکزکنترل دمای غذا در زمان تحویل به 

  نمونه برداری تصادفی مواد غذایی برای کنترل کیفیت غذا  دوره ای وانجام کنترل های 

       شد جمع آوری و صورتیکه امکان پذیر نبا صرف برای بیماران و در  ستفاده از ظروف یکبار م ترجیحا ا

 شستشو و گندزدایی ظروف 

      شت فردی و همچنین با رعایت حفاظت فردی دمن رعایت بهدا سئول توزیع مواد غذایی  کارکنان م

 به توزیع غذا اقدام نمایند . کامل نسبت

 به عنوان پسددماند عفونی در نظر گرفته شددده و وارد  مشددکوک یا مبتال باقیمانده مواد غذایی بیماران

 چرخه مدیریت پسماندهای عفونی گردد.

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

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

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

 می باشد. پروانه ساخت عرده ساالد بایستی از ساالد بسته بندی دارای 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  ض هر بار استفاده تعویشود باید پس از چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می

 گردد؛

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی درورت کامل دارد و کلیه مهر و سجاده، چادر و عبا  در نمازخانه

 آوری گردد؛ و حوله مشترک جمع

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

 آوری و یا استفاده نشوند؛طالع ثانوی جمعکن و آبخوری تا اسردهای آب کلیه دستگاه 

  وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

 سیم و مواردی نظیر ها، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد، موس، بی کلیه تجهیزات از قبیل دستگاه

 تمیز و گندزدایی شوند؛ و وسایل و ابزار  پزشکی بعد از هر بار استفاده آن در پایان شیفت کاری

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 

  در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و

شحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و اقالم از مواد آلی پاک نشوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،تر

 سطوح قابل گندزدایی نیستند .

 ،دیریت گندزداها در نظر زمان تماس و م الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی

 .گرفته شود

 شت ساختمانابهد .4

 

 نظافت محیط مراقبت بیمار 

 به ویژه روی سطوحی که بیمار  ،کنید ها و فضاهای ایزوله را  تمیز و گندزدایی سطوح افقی در اتاق

و بالفاصله اطراف  بستر بیمار  به طور مرتب و موقع یا اغلب اوقات با آنها تماس دارد در آن قرار گرفته 

 .شودتخلیه یا مرخص کردن بیمار نظافت و گندزدایی 

 میز کردن برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی ، از ت

 مرطوب )پارچه مرطوب ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید . 

  استفاده از تجهیزات نظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رعایت

 انجام گیرد. حفاظت فردی
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 مدیریت پسماند

  و مقررات ملی انجام گردد.)بر اساس دوابط مدیریت پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین

 و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و دستورالعمل های مرتبط  ( 

  وازین مبا رعایت ، عفونی ، تیز و برنده ، پسماند شیمیایی و دارویی در مبدأ تولید، پسماندهای عادی

 گردد.و بسته بندی  جمع آوری، ، تفکیکبهداشتی بصورت جداگانه

 اوم زرد رنگ ) واقع در  سطل های زردرنگ (جمع آوری گردد   قپسماندهای عفونی در کیسه های م

چنانچه احتمال آلودگی خارج کیسه ، پاره شدن و سوراخ شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی  در 

  .دو کیسه قرار گیرد

  مخازن پالستیکی ایمن کلیه پسماندهای تیز و برنده در(Safety Box)   جمع آوری گردد  و این

  .ظروف نزدیک به محلی که اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار می گیرند ، قرار داده شوند

 از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده  خودداری گردد.  

 گونه دستکاری انجام نشود سوزن های استفاده شده را از سرنگ های یکبار مصرف جدا نکنید و هیچ

 ) خم شدن  شکستن و یا هرگونه دستکاری ( 

  در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری

سازی و دفع ،  کارکنان باید از تجهیزات  موقت در مرکز  و تحویل به مراکز دارای مجوز برای بی خطر

تجهیزات استفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه صحی  استفاده از  مناسبحفاظت فردی 

  .را دریافت کرده باشندحفاظت فردی 

 .از اختالط پسماندهای عفونی تولید شده در مراکز با پسماند عادی خودداری گردد 

  خودداری از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا

   .گردد

 تواند پسماندهای عفونی و تیز و برنده را  چنانچه مرکز فاقد تجهیزات بی خطر ساز پسماند است می

های مجاور  در سایت های منطقه ای یا مرکزی بی خطر نماید و یا از امکانات بی خطر ساز بیمارستان

عقد  دمنو تیز و برنده، ونی استفاده نماید در غیر اینصورت در بسته بندی ایمن و با بر چسب عف

  .، تحویل شهرداری نمایدقرارداد
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 ویژگی های ظروف و کیسه های تفکیک پسماند های پزشکی

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد 1کیسه پالستیکی مقاوم  عفونی 1

 تیز و برنده 2
Safety box 2 

 استاندارد
 دارای خطر زیستیتیز و برنده  زرد با در قرمز

 شیمیایی و دارویی سفید یا قهوه ای 3کیسه پالستیکی مقاوم  شیمیایی و دارویی 3

 عادی سیاه 4کیسه پالستیکی مقاوم  عادی 4

  .الزم است کیسه های فوق در سطل های زرد رنگ نگهداری شوند .1

 .موسسه استاندارد ، استاندارد این ظروف را تدوین کرده است .2

  .شوند ینگهدار پالستیکی سفید یا قهوه ای  یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .3

  .شوند ینگهدار آبی رنگ یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .4

 

 سایر اقدامات .5

 یبهداشت یمربوط به کارکنان مراقبت ها اداری اقدامات

 یبهداشت یکارکنان مراقبت هاکافی  آموزش 

 تعداد کارکنان به تعداد بیماران و مراجعه کنندگان   یاز نسبت کاف نانیاطم 

 یبهداشت یکارکنان مراقبت هابرای  19کووید از ناشی   یتنفس حاد یها عفونت ینظارت برا ندیفرآ جادیا 

  کارکنان مراکز توسددط  بهبود  یها سددمیاسددتاندارد و فراهم آوردن مکان یاطینکات احت تیرعابر نظارت

 بهداشتی و درمانی

 مهمنکات 

 ترشحات تنفسی و تماسمورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام 

 ارانمیقبل از ورود به اتاق که در آن ب دیافراد با هیاسددتاندارد ، کل یاطاحتی اقدامات از اسددتفاده بر عالوه 

 د.کنناستفاده به ویژه  ماسک  و  یاطیاز اقدامات احتوجود دارند،  کرونا ویروس شده  دییتأ ایمشکوک 

 رندیمناسب قرار بگ هیبا تهو جداگانه  یها در اتاق دیبا مارانبی. 

 در نظر  هیدر ثان تریل 60 ماریهر ببرای  یکاف هیهسددتند ، تهو یعیطب هیتهو یکه دارا یبخش عموم یبرا

 .گرفته شده است

 کرونا مظنون به عفونت  نکهیا صدددرف نظر از  )در صدددورت وجود تخت بسدددتری(مارانیتختخواب همه ب

 فاصله داشته باشند .متر از هم  1حداقل  دیبا هستند.ویروس 
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 ک موارد مشکوبرای  اختصاصی به طور  دیاز کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی با یمتی ، امکان صورت در

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند شده مراقبت  دییتأ ای

 یاز آلودگاسددتفاده نمایند تا  صددورت و حفاظ  چشددم  از محاف  دیکارکنان مراکز بهداشددتی و درمانی با 

 شود. یریجلوگ یمخاط یغشاها

 ند.بلند استفاده کن نیآست دارای و لیراستریو غ زیاز لباس تم دیکارکنان مراکز بهداشتی و درمانی با 

  شتی و درمانی با ستفاده     دیکارکنان مراکز بهدا ستکش ا ستفاده نمایند . از د س از چکمه ،  ا و  ه رلباس یک

 لزومی ندارد.مراقبت روزمره  نیبند در ح شیپ

 ست نیز            ،  ماریبعد از مراقبت از ب شت د صحی  دفع و بهدا شده به نحو  ستفاده  سایل حفاظتی ا کلیه و

 رعایت گردد.

 فشار  )به عنوان مثالمورد استفاده قرار گیرد.  یاختصاصیا بصورت   و بوده  مصرف کباریا ی دیبا زاتیتجه

سنج ها(  سنج ها و   ستفاده از   به ازیاگر ندما شترک   زاتیتجه ا  بعد از وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور م

 ٪70)به عنوان مثال ، با اسددتفاده از  دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یاسددتفاده برا

 الکل(. لاتی

    شم ، ب شتی و درمانی از لمس چ ست ها  ای ینیکارکنان مراکز بهدا  یخوددارباید آلوده  یدهان خود با د

 کنند.

 انتقال  بیماران را انجام میدهند که  ییکه کارکنان مراکز بهداشددتی و درمانی ها دیحاصددل کن نانیاطم

 .استفاده می نمایندمناسب تجهیزات حفاظت فردی  ازورعایت نموده بهداشت دست را 

 به محل انتقال   ماریب دنیزمان ممکن قبل از رسدد نیرعتیالزم در سددر یاطیدر مورد هرگونه اقدامات احت

 .بیمار اطالع رسانی گردد

  نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است ، تمبا آن   ماریبسطوحی که به طور مرتب 

  در کلیه اتاق های معاینه روشویی با شرایط بهداشتی و تسهیالت شستشوی دست وجود داشته باشد. 

  احتیاطات الزم در خصوص خطر برق گرفتگی و حریق را ورد توجه قرار گیرد.در هنگام گند زدایی 
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 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:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

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

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

 

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

 ... در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 سایل حفاظت فردیآشنایی با زمان و نحوه استفاده از و 

 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 
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  فاصله گذاری اجتماعیآموزش 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات 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 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  نصب پوستر 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

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

 پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی بارگذاری 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 پیوست ها

 : 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 دعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام: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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16 

 

 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

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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17 
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18 

 

 

 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 

 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 

 

 رسپیراتورماسک یا  .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 
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19 

 

 

 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 روی مچ را کامل بپوشاندتا 

 

 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. 

 را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید هادستکش. 

 بهداشت دست را رعایت کنید. 
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20 

 

 شده( توصیهPPEحفاظت فردی  ) تجهیزاتراحل درآوردن م

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

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

است، درآورید. ماسک را بعد 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 بهتجهیزات 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.ددعفونی

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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21 

 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

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

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

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی
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22 

 

      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 ددعفونی   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.

با ه کنندعفونیها را بشویید یا از یک دد   بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست    (6

 .استفاده کنید درصد 70ل الکپایه 
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23 

 

 

 مواد گندزدا :4 پیوست

(  می شوند توسط طیف وسیعی  ARISویروس و باکتری هایی که باعث عفونت های حاد تنفسی )

از مواد گندزدا غیر فعال می گردند . با این حال در برخی از کشورها سازمانهای نظارتی انواع مواد گندزدای 

 :ستانی شامل موارد زیر استموجود برای استفاده در مراکز  را کنترل می کنند . گندزداهای بیمار

 ) سدیم هیپوکلریت )سفید کننده خانگی 

 الکل 

 ترکیبات فنلی 

 ترکیبات کواترنری آمونیوم 

 ترکیبات پراکسیژن 

الزم به ذکر است سدیم هیپوکلریت و الکل در بسیاری از کشورها  به راحتی در دسترس است .و دارای قیمت "

 "مناسب می باشد

 

 استفاده از مواد گندزدا

  کشورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و دد عفونی مختلفی دارند. مراکز بهداشتی درمانی با منابع

محدود ممکن است به انواع مواد گندزدا و دد عفونی دسترسی نداشته باشد. اما الکل و سفید کننده در 

 صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی قابل قبولی هستند.

 دزدای دیگر سطوح کثیف ابتدا باید با آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تمیز شود و مانند هر ماده  گن

 سپس گند زدایی گردد.

  در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی  برای سطوح محل های:  اورژانس، آندوسکوپی، 1توجه .

در آن انجام می شود، اتاق ایزوله بعد از   COVID-19که آزمایش  برونکوسکپی، آزمایشگاه تشخیص طبی

( و  آمبوالنس،  در صورت فقدان ترکیبات آمونیوم کواترنر و Changeهر بار ترخیص کامل بیماران اتاق )

 %5قسمت هیپوکلریت سدیم  یک  (5000ppm) % 0.5با هیپوکلریت سدیم  مجاز، گندزداهایو سایر 

 (1د.)جدول گندزدایی گرد قسمت آب 9و 
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24 

 

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول

(  PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % 

 کلر قابل دسترس است

قسمت سفید  1توصیه می شود  استفاده از  5از هیپوکلیت سدیم %  1:9محلول توصیه شده : محلول 

 برای گند زدایی سطوح (  1:9قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی : برای سفید کننده حاوی 

 پی پی ام خواهد بود   5000در صد یا  0.5دسترس در حدود ، کلر قابل  1:9

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد 

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

 ستفراغ، ترشحات ،خون یا دیگر مایعاتنکته:  سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، ا

 بدن قبل از گندزدایی( 
  %0.05محیط های اداری، با هیپوکلریت سدددیم  نظیر. برای سددایر سددطوح در بیمارسددتان و مراکز بهداشددتی درمانی  2توجه 

(500ppm =1 2قسمت آب( گندزدایی شوند.)جدول  99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم) 

 

 هیپوکلریت سدیم :غلظت و مصرف  -2جدول

(  کلر قابل   PPM) 50000معادل   5محلول اولیه :عمده محلولهای سدددفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سددددیم %           

 دسترس است

شده : محلول     صیه  سدیم %   1:100محلول تو ستفاده از       5از هیپوکلیت  شود  ا صیه می  سفید کننده به     1تو سمت   99ق

 برای گند زدایی سطوح (  1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول 

رای آماده  به عنوان مثال ، ب .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ، نسبت سفید کننده به آب را تنظیم کنید     

سفید کننده های حاوی     صد   2.5سازی  ستفاده کنید )یعنی        در  سفید کننده ا شتر از  سدیم ، از دو برابر بی  2هیپوکلریت 

 قسمت آب( 98قسمت سفید کننده به  

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سدیم یک محلول    5کلر قابل دسترس بعد از رقیق  صد هیپوکلریت  ، کلر قابل   1:100در 

 پی پی ام خواهد بود   500در صد یا  0.05دسترس در حدود 

د نظر ورمحلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت م     

 حاصل گردد  

 زمان تماس برای کاربرد های متفاوت:  

 زمان تماس برای سطوح غیر متخلخل : بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد  

 دقیقه توصیه می شود . 30زمان الزم  گندزدایی برای غوطه ور کردن اقالم : زمان تماس  

یز کردن مدفوع ، اسددتفراغ، ترشددحات ،خون یا دیگر مایعات بدن قبل از نکته:  سددطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تم

 گندزدایی یا غوطه وری ( 
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 گندزداهای سطوح 

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

 کنید.

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

سدددوزی مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش      دار وتجهیزات 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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به     کشیک میکروب  کل  طوربا طیف گسدددترده اسدددت و  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

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

 خاص شود.

اید خالی از افراد بوده و درها ها بهنگام گندزدایی و نظافت، سددالن .4

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

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

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

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدددیم در از  .1 مهم در خصوص سفیدکنندهنکات 

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

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

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

طور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای کم و به نهتماس(، با هزی

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

ن یدهند. بنابر اراحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 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 -

 هایکنشتواند باعث واداده 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  برای تمیز

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

کننده برای نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده 

 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   -

و با یک پزشددک دقیقه با آب شددسددته 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 طمینان از شود برای ا هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

ستفاده را بعد از  شده بال های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24 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  - ورت امکان ص شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5یوست پ

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد 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(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 

     ،سرفه سه و  دهان و بینی خود هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

دارند و باید هوای محیط مرطوب  تریسریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهنشدهطور دقیق مشخص ویروس هنوز به

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

 ز نماید وتواند 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 ذاتدر موارد شدیدتر ممکن است منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

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

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

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

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

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

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

 

 

  کاربرد دامنه

 .باشدیم 19-دیکوو یماریو نقاهتگاه جهت مقابله با ب ییصحرا یهامارستانیراهنما در ب نیکاربرد ا

، آیین نامه ها، سگگایر قوانین بوده و )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

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

کسگگب و کار یکی از اماکن تجمع محسگگوب شگگده که می تواند سگگبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

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

عالوه بر رعایت اصگگول بهداشگگتی برای کاهش مواجهات متناسگگب با سگگط  ادگگطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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 داسازی مسیر ورود و خروج افراد رعایت گردد. ج 

  .فاصله افراد در هنگام ورود و خروج با خط کشی مشخص گردد 

 کنندگان هو فاصگگله ایمن بین مراجع از ورود بیمار به قسگگمت اداری پذیرش و ترخیص جلوگیری شگگود  

 در محل های مذکور رعایت شود. 

  هنگام شرح حال گرفتن از بیمار رعایت گردد (حداقل یک متر)مناسب فاصله فیزیکی.  

  .مدت زمان شرح حال گرفتن به حداقل برسد 

 شود رعایت متر یک اقل حد فاصله بیمار و همراه بیمار  با کردن صحبت هنگام در. 

           ستفاده از صله کمتر از یک متر، ا سیدگی به امور بیمار در فا درورت برای ارایه خدمت و ر صورت  در 

 حفاظت فردی الزامی است.کامل تجهیزات 

 ش  یکیزیاز موانع ف روسیکاهش قرار گرفتن در معرض و یبرا ست  ای شه یمانند  س  یکیپنجره پال تفاده ا

رش پذی، اژیابتدا در آنها حضور دارند، مانند مناطق تر  مارانیکه ب یتواند در مناطق یم کردیرو نیا شود. 

 گردد. یلعمدر زمان تحویل دارو، پنجره داروخانه  ایدر بخش اورژانس 

 .از دستگاههای تلویزیونی مدار بسته برای برقراری ارتباط با بیماران در منطقه ایزوله استفاده شود 

 در کنار هم قرار نگیرند.هستند  19 -کوویدکه مشکوک به  یبا افراد 19 -کوویدمبتال به  افراد 

 سایر عوامل بیماری     افراد مبتال به عفونت شی از  سی نا در  19 -کوویدزا نیز از بیماران مبتال به های تنف

 کنار هم قرار نگیرند.

  د.نمتر با فاصله از هم قرار داده شو 2تخت های بستری حداقل 

 باشد یدرور یاز نظر پزشک نکهیمگر اگردد  یخوددار بستری ز اتاقا رونیبه ب مارانیب انتقال از. 

 استفاده گردد حمل قابل یصیتشخ زاتیتجه ریسارادیوگرافی و  زاتیتجه از . 

  صورت ن ستفاده  ، انتقال بیماربه  ازیدر سک  بیمار با ا س  و در پزشکی از ما  نییعت شیاز پ انتقال یرهایم

 جابجا گردد.شده 

 ایمشکوک   مارانیدر تماس با بو همراهان بیمار )در صورت لزوم(   یبهداشت  یهامراقبتکارکنان  تعداد 

 گردد.محدود  19 -کوویدشده با  دییتأ

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

 کارکنان استفاده شود.

  سرویس های ایاب و ذهاب برا صورت    افزایش تعداد  صله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان  ی رعایت فا

 پذیرد. 
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       رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در قسمت های عمومی از جمله سلف سرویس و غذا خوری و مسیر

 ورود و خروج الزامی است.

 خودداری گردد و از امکاناتی  ، دوره و کارگاههای آموزشگگیحتی االمکان از بر گزاری جلسگگات حضگگوری

 استفاده گردد. مانند آنر ویدئو کنفرانس و نظی

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

     صله ایمن شد حداقل زمان ممکن و حداقل فا صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر با شتر از   در  )بی

 رعایت گردد.  یک متر(

 به گونه ای برنامه ریزی گردد که از تجمع جلوگیری شود.های استراحت  زمان 

  صگگورتی انجام شگگود که ه صگگورت اقماری فعالیت می نمایند به ردش کار شگگاغلینی که بگبرنامه ریزی

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

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-کووید گیریغربالگری شاغلین در همه .1

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

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم  فرم خود به محل کار/ تحصگگگیلموظف هسگگگتند در بدو ورود  همه -1

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

بررسگگی روزانه عالئم شگگاغلین: کلیه شگگاغلین به طور روزانه باید توسگگط نماینده کارفرما از نظر عالئم  -2

بیماری )بویژه عالئم تنفسگگی( ، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صگگورت   

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

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

خدمات جامع سگگالمت، از ادامه فعالیت شگگاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صگگورت عدم  

سامانه فوق فرد عال     سالمت ارجا    دسترسی به  ستقیما  به مراکز خدمات جامع  متدار جهت ارزیابی م

داده می شگگود. در صگگورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شگگاغلین وجود داشگگت ارائه گواهی   

پزشگگک معالب به کارفرما الزامی اسگگت. این افراد باید مراحل مربوط به تشگگخیص، درمان، نقاهت و   

 بازگشت به کار را طی کنند.
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارده

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب -

 فشارخون  -

 ابتید -

 یانهیزم یتنفس یهایماریب -

- BMI> 40   

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 

ساختمانی، تأمین      شرایط  ستقرار،  صفیه و دفع  سالم،  آب انتخاب محل ا شتی  جمع آوری، ت  بهدا

سماند  فادالب  شت فردی  و رعایت و پ سی   نقش بهدا سا سان  سالمت  حف  در ا  بیماری طغیان زماندر  ان

 تیبهداش دفع آب سالم، تأمین مستمر و خوب اجرای کند. می ایفا 19 -کووید طغیان جمله از عفونی های

 -کوویدمحل مراقبت و درمان بیماران مبتال به  در پسماندهای تولیدی  مدیریت و بهداشت  رعایت فادالب، 

 نماید.می کمک ماریبی انسان این به انسان انتقال از جلوگیری همچنین به 19
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ست   ست  یبراالزم ا ش    نیبه باالتر یابید ش    یسط  اثربخ سخ به  شدید     و یدر پا سی  انند مبیماری حاد تنف

ش  19کووید  و یش  ستفاده از راهکارها و  ا بپیشگیری و کنترل عفونت  برنامه  کیشده،   هیتوص  یها وهی، با ا

  گردد. اجرادر نقاهتگاه  دهیو آموزش د یاختصاص میت کتشکیل ی

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 

 شود.این راهنما مراجعه  3و 2برای رعایت موارد مربوط به بهداشت و حفاظت فردی به پیوست های      

 

 غذاییبهداشت مواد .2

ها / دانشکده های علوم  تهیه غذای بیماران باید از مراکز مجاز و مورد تایید معاونت های بهداشت دانشگاه   

 کشور تهیه گردد .پزشکی سراسر 

 در خصوص حمل و نقل و توزیع غذا در نقاهتگاه توجه به موارد زیر دروریست:    

 حمل غذا با خودروی مناسب حمل و نقل مواد غذایی 

 و گرم در انتقال مواد غذایی به نقاهتگاه  حف  زنجیره سرد 

  کنترل دمای غذا در زمان تحویل به نقاهتگاه 

  انجام کنترل های روتین نمونه برداری تصادفی مواد غذایی برای کنترل کیفیت غذا 

  ترجیحا اسگگتفاده از ظروف یکبار مصگگرف برای بیماران و در صگگورتیکه امکان پذیر نباشگگد جمع آوری و

 شستشو و گندزدایی ظروف 

  حفاظت فردی  کارکنان مسگگلول توزیع مواد غذایی دگگمن رعایت بهداشگگت فردی و همچنین با رعایت

 کامل نسبت به توزیع غذا اقدام نمایند .

                 باقیمانده مواد غذایی بیماران به عنوان پسگگگماند عفونی در نظر گرفته شگگگده و وارد چرخه مدیریت

 پسماندهای عفونی گردد.

 :در صورت سرو غذا در رستوران ها و یا بوفه ها موارد زیر رعایت گردد 

 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندی آشامیدنی و غیره در بستهسرو نمک، فلفل، سماق ، آب  -

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

 باشد.عرده مواد غذایی روباز و فله ای بدون پوشش ممنو  می -

 عرده ساالد بایستی از ساالد بسته بندی دارای مجوز می باشد. -

 صرف جهت میز غذا خوری در سلف سرویس و رستوران الزامی می باشد. استفاده از پوشش یکبار م -
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رعایت دستورالعمل های مرتبط با بیمارستان صحرایی , بهداشت مواد غذایی و پسماند مصوب وزارت  -

 بهداشت الزامی است.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  زاتیو تجهنظافت و گندزدایی سطوح 

  .دارد یمارستانیب یاز عفونت ها یریدر جلوگ ینقش مهم نظافت و گندزدایی محیط و تجهیزات 

 

 کارکنان ارایه  دهنده خدمات نظافت  -الف

 تعداد متناسب نیروی انسانی ارایه خدمات نظافتی با تعداد تخت های بستری 

  تهیه دستورالعمل نظافت و گندزدایی و آموزش به پرسنل خدماتی 

  اطمینان از نحوه  نظافت و گندزدایینظارت بر کار نیروهای خدماتی جهت کسب 

 با آن در تماس می باشند به  19 -کووید بیماران ها و سطوحی که  محیط و گندزدایی همه نظافت 

 انجام شود.  )می شود ترخیص بیمار که زمانی در و روز در یکبار حداقل ( منظم صورت

  ه شود.یاارآموزش های الزم جهت نظافت و گندزدایی بخش های پر خطر  

  اجتناب گردد.از فعالیت کادر خدماتی آموزش ندیده در بخش های پر خطر 

  ارایهآموزش های الزم در خصگگوص خطرات مواد شگگیمیایی گندزدایی و رعایت ایمنی در حین کار 

 گردد.

  شود. استفادهاز تجهیزات حفاظت فردی در حین کار 

 

 نظافت و گندزدایی تجهیزات پزشکی -ب

ستریل نمودن یا   سا  زاتیاقالم ، تجه گندزداییا شک  لیو و دوع  یپز س  دهیچیپ یمو ص    اریو ب ص ست.  ا یتخ

ستفاده در مراقبت ها  زاتیو تجه یپزشک  لی، وسا ماریتمام سطوح مراقبت از ب  شت  یمورد ا انند تو یم یبهدا

به  و کارکنان مارانیب یراب یتواند خطر یموارد م نیها باشند. پس از آلوده شدن، ا   سم یکروارگانیآلوده به م

 یتایروش عمل کی دیبا در پیشگگگیری و کنترل عفونت  یمؤلفه اسگگاسگگ کی. به عنوان همراه داشگگته باشگگد

 زاتیجهو ت لیوسا  هیو کل تماس زیاد با  ماریبودن مناطق مراقبت از ب منیو ا یکنترل آلودگ یاستاندارد برا 

ستفاده مج  ستورالعمل ها همواره باید . شود  از عفونت اجرا یریجلوگ یبرا ددقابل ا ستگاه را     ید سازنده د
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به تجهیزات نرسگگیده و همچنین از آلودگی زدایی اطمینان  یبیآسگگ چیتا هکرد  تیرعا ییزدا یدگآلو یبرا

 حاصل نمود. 

 

 نظافت و گندزدایی محیط  -ج

 متغیر )ساعت ویروس ها و باکتری هایی که باعث ایجاد  بیماریهای حاد تنفسی  می شوند برای مدت زمان   

ها یا روزها ( در محیط زنده می مانند. با تمیز کردن و گندزدایی می توان این عوامل را کاهش داد و عوامل            

عفونی را با استفاده از تمیز کردن محیط و گندزدایی غیر فعال نمود.  تمیز کردن و گندزدایی در نظر گرفته 

اد آنها را بر روی سطوح و اقالم آلوده به میزان قابل توجهی  می شود تا عوامل بیماری را از بین ببرد و یا تعد 

سپورها( است و       . کاهش دهد گندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا شیمیایی برای کشتن میکروارگانیسم ها )نه ا

باید برای تجهیزات پزشکی غیر بحرانی استفاده شده یا مشترک برای بیماران، به کار رود. با توجه به ماهیت 

سطوح و تجهیزات مورد         ویروس کر سبت به گندزدایی  ست تا ن دروری ا سیار  ونا و پایداری آن در محیط ب

 استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد.

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 

  شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و در صورت نیاز به گندزدایی مطملن

شحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد     شوند )مانند مدفو  و مواد دفعی بیمار، تر اقالم از مواد آلی پاک ن

 و سطوح قابل گندزدایی نیستند.

 ا در نظرالزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی، زمان تماس و مدیریت گندزداه 

 گرفته شود.

ویروس و باکتری هایی که باعث عفونت های حاد تنفسی می شوند توسط طیف وسیعی از مواد گندزدا غیر     

فعال می گردند. با این حال در برخی از کشورها سازمانهای نظارتی انوا  مواد گندزدای موجود برای استفاده 

 ی شامل موارد زیر است :در مراکز  را کنترل می کنند. گندزداهای بیمارستان

 ( خانگی کننده سفید) هیپوکلریت سدیم ▪

 الکل ▪

 ترکیبات فنلی ▪

 ترکیبات کواترنری آمونیوم ▪

 ترکیبات پراکسیژن ▪
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 رعایت موارد زیر ضروریست جهت نظافت محیط مراقبت بیمار 

 که بیمار در آن قرار گرفته یا اغلب اوقات  به ویژه روی سطوحی ها و فضاهای ایزوله سطوح افقی در اتاق

اطراف بسگگگتر بیمار  به طور مرتب و موقع مرخص کردن      .نظافت و گندزدایی گردد   با آنها تماس دارد    

 بیمار نظافت و گندزدایی شود.

           برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسگگگل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسگگگی، از تمیز کردن

 مرطوب )پارچه مرطوب( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  گردد. 

 تجهیزات حفاظت فردیظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رعایت    ن  

 انجام گیرد.

 

 استفاده از مواد گندزدا -د

با منابع محدود ممکن است  مکانهای دارند.  یمختلف یو دد عفون ییگندزدا یمختلف پروتکل ها یکشورها

دد عفون  س    یبه انوا  مواد گندزدا و  ستر سف      ید شد. اما الکل و  شته با صورت  دیندا ست  یکننده در   که در

 هستند. یقابل قبول ییایمیاستفاده شوند مواد ش

شگگگود و  زیبا آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تم     دی ابتدا با   فیسگگگطوح ک  گرید یزدا هر ماده  گند   مانند  

  گردد. ییسپس گند زدا

 

با آنها در تماس است ، در صورت فقدان  19 -برای سطوحی که بیمار مشکوک یا قطعی کووید -

که قبال توسط وزارت بهداشت اعالم شده است، با  ترکیبات آمونیوم کواترنر و گندزداهایی

 ( قسمت آب 9و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم  5000ppm   =1) % 0.5هیپوکلریت سدیم 

 (مراجعه گردد. 4، پیوست  1جدولبه گندزدایی گردند.)

و  %5سدیم  قسمت هیپوکلریت500ppm =1) %0.05برای سایر سطوح با هیپوکلریت سدیم  -

 (مراجعه گردد. 4، پیوست 2جدول به قسمت آب( گندزدایی شوند.) 99

قسمت هیپوکلریت سدیم  5000ppm   =1) % 0.5نیز با با هیپوکلریت سدیم  سطل های پسماند -

 (گندزدایی گردد قسمت آب 9و  5%
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 بهداشت ساختمان .4

 الزامات انتخاب محل استقرار 

باشگگد که انتخاب محل مناسگگب برای احداب بیمارسگگتان صگگحرایی و یا نقاهتگاه یکی از مودگگوعات مهم می

 عوامل متعددی در این امر تاثیرگذار خواهند بود که الزم است موارد زیر رعایت شود: 

 و کارکنان.کنندگان مالقات، مارانیب یبرا اطمینان از دسترسی مناسب  -

 ه محل طغیان بیماری.اطمینان از نزدیک بودن ب -

 نزدیکی به سایر مراکز درمانی. -

 ها.  متری از مسیل رودخانه 30رعایت فاصله  -

صورت نیاز و  بدون خطر لغزش زمین و         - سهولت حفاری در سی منطقه،  شنا اطمینان از پایداری زمین 

 همچنین وجود ظرفیت تخلیه.

 .خودداری از انتخاب مناطقی که سط  آب زیر زمینی باال دارند -

 توجه به دوره های فصلی برای م ال بارش ها و تنظیم شرایط مختلف آب و هوایی. -

 توجه به جهت وزش بادهای غالب برای کنترل بو و دود. -

 تامین انرژی و اتصال به خدمات آب و برق، گاز و غیره -

 

 شرایط ساختمانی 

 کف و دیوار محل قابل نظافت و گندزدایی باشد. -

 مناسب تامین گردد.صورت روشنایی محل به  -

 محل مناسب برای استراحت کارکنان در نظر گرفته شود. -

شگگده در محل  های نقاهتگاه باید دارای وسگگایل ایمنی شگگامل کپسگگول دگگد حریق نصگگب کلیه قسگگمت -

 مناسب باشد.

 

 بهداشت آب

 یلیم 0,8 ر میلی گرم و حداک   0,5)میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده       مانده  یغلظت کلر باق  روزانه  پایش     -

 حف  گردد(. عیتوز ستمیدر کل س تریگرم در ل

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

 اشرشیاکلی.
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  .کیفیت  فیزیکوشیمیایی آب شرب مطابق استاندارد های ملی باشد -

نان و      250تامین   - کارک به ازاء هر نفر از  با در نظر      200الی  100لیتر  خت در روز  ) به ازای هر ت لیتر 

گرفتن مخزن ذخیره با حجم دو روز آب مصرفی(  کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب مخزن همانند   

 کیفیت میکروبی آب آشامیدنی باشد.  

 

 بهداشت فاضالب

 .گردد دفع و تصفیه ایمن صورت به و باشد انسان با تماس از دور  )ادرار و مدفو ( مواد دفعی  -

 .شود گرفته نظر در مجزا توالت باید کرونا به مشکوک افراد و کرونایی بیماران برای -

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

 .شود

ست،  پذیر امکان جداگانه توالت تامین اگر - سط  روز در بار دو حداقل باید نی  با دیده آموزش فرد یک تو

 .شود گندزدایی و تمیز عینک( /صورت محاف  و ماسک چکمه، دستکش، )گان، فردی تجهیزات حفاظت

 .شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در -

 باشند. داشته بیماران از ای جداگانه های توالت باید بهداشتی های مراقبت کارگران و کارکنان -

ستفاده  به قادر بیمار اگر - شد،  نمی توالت از ا  آوری جمع جداگانه ظرف یک در یا پوشک  در دفعی مواد با

صله  شده  شار آلودگی  با و و بالفا شکوک  بیماران برای که ایجداگانه توالت در دقت الزم بدون انت  و م

 شود، دفع شود. می استفاده 19 -کووید به مبتال

ستفاده  توالت از تواند نمی بیمار اگر - ستری  لگن از نماید، ا ستفاده  بیماران ب  و آوری جمع از بعد .شود  ا

 در صد 5/0کلر هیپوکلریت سدیم   محلول با سپس  و شوند  تمیز شوینده،  مواد و آب با باید لگن ها دفع،

 .آبکشی شوند تمیز آب با سپس و شده گندزدایی

 .دفع گردد ممکن زمان کمترین در بایستی مدفو  مشکوک، و 19 -کووید به مبتال موارد با  نقاهتگاه در -

 تصفیه  استاندارد  تا حد و باشد  نشت  بدون و کشی  لوله سیستم   دارای باید فادالب  آوری جمع سیستم   -

 .شود

شتی  مراکز اگر - ستم   به خدمت دهنده ارایه درمانی بهدا دالب  شبکه  سی صل  فا  خطر ارزیابی هستند،  مت

شود  باید دالب  که گردد تأیید تا انجام  سیدن  از قبل فا صفیه  یک به ر  وارد دفع محل یا کارآمد خانه ت

 کند(. نمی نشت شود )یعنی می سامانه

 .است مانع بال جاذب چاه با های توالت از استفاده ،خدمت دهنده کوچکتر ارایه نقاهتگاه های در -

 .باشد متر 5/1 زیرزمینی های آب سط  و چاه کف بین فاصله حداقل -
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 .باشد متر 30 زیر مینی آب منابع با جاذب چاه افقی فاصله حداقل -

 و تصفیه برای  محل، از خارج به فادالب زمان انتقال تا باید زیرزمینی،  آب سط  بودن باال صورت در -

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

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

 .می شود

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

 ویژه احتیاط با باید توالت چاه کردن تخلیه یا کردن تمیز قطرات، شدن رها و پاشیدن از جلوگیری برای  -

 .انجام شود ای

 محاف  و ماسک چکمه، دستکش، آب، دد بلند آستین گان شامل فردی حفاظت وسایل از استفاده -

 است. دروری کند می دفع را مدفو  که شخصی هر تماس از جلوگیری برای صورت

 ، اسید پراستیک با نگهدارنده مخازن جاذب، های چاه م ل محل در فادالب گندزدایی و تصفیه برای -

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

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

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

 شود. می زائد ادافه مواد قسمت 10 به

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

 . شود جلوگیری سرریز صورت در

 کنند و موارد بهداشتی را استفاده مناسب فردی حفاظت تجهیزات از باید کارگران تاسیسات فادالب -

 چکمه، عینک دستکش، محافظتی، لباس از وسایل حفاظت فردی از جمله شامل استفاده رعایت کنند که

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

 و موارد زیر رعایت گردد :  کنند خودداری

 شده ریخته دور استفاده بار هر از بعد باید بندها پیش یا (التکس یا نیتریل) مصرف یکبار های دستکش -

 شود. انجام فردی حفاظت تجهیزات برداشتن از پس دست بهداشت و نشود مجدد استفاده و

 باید در موارد زیر انجام گیرد :  ها دست شستشوی -

ستفاده  از قبل ▪  هر فردی و در حفاظت آوردن تجهیزات در از فردی و بعد حفاظت تجهیزات از ا

 شوند می تعویض ها دستکش که زمان

 ها دفعی آن مواد یا و به بیماری مشکوک یا و 19 -کووید به مبتال فرد با تماس از بعد ▪
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 تنفسی ترشحات هرگونه با تماس از بعد ▪

 خوردن غذا از قبل ▪

 بهداشتی از سرویس استفاده از بعد ▪

 

 خدمات رختشویخانه

    یکبار مصرف استفاده گردد و پس از استفاده به     در نقاهتگاه و یا بیمارستان صحرایی باید از البسه و لنژ

 عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته شده و همانند پسماندهای عفونی تولید شده مدیریت شود. 

 سه  با تماس از قبل باید دارند کار سرو  بیماران آلوده های لباس و حوله مالفه، با که افرادی همه  الب

 چشم  محاف  ماسک،  کار، دستکش  شامل  که نمایند استفاده  مناسب  فردی حفاظت از تجهیزات آلوده

 های کفش یا چکمه ،)نیست  آب دد  گان اگر( بند پیش بلند، گان ،)محاف  صورت  /ایمنی عینک (

 .باشند می بسته

 شحات  خون یا  با از مواجهه پس کارکنان باید  تجهیزات درآوردن همچنین پس از و بدن بیماران  تر

 .را بشویند خود دستان صحی  روش به فردی حفاظت

     ستی آموزش های سه و ملحفه بیماران را انجام می دهند بای کارکنانی که خدمات مربوط به تعویض الب

 الزم را در این خصوص  جهت پیشگیری و کنترل عفونت دریافت نمایند. 

  ین ت با کمترها می بایسگگ لباسبه منظور ممانعت از تولید آئروسگگل ها و پراکندگی میکروارگانیسگگم ها

 تکان دادن و بهم خوردگی و بدون شتابزدگی جمع آوری و جابجا شوند .

  گیرند و سپس در محل هایی که  نشت قرار  برابر در مقاوم های محفظه یا کیسه  آلوده در داخل البسه 

  .و برای این منظور اختصاص داده شده قرار گیرند شده واد  عالمت گذاری طور به

   لباس ها  کارکنان باید از بر جای نماندن وسگگگایل نوک تیز در داخل            ها   لباس در هنگام جمع آوری 

 اطمینان حاصل نمایند .

  سرویس   در دفع منظور به دار در پوش های سطل  در و شده  زدوده دقت با آنها جامد آلودگی هرگونه

 .شود قرار داده فادالب چاه یا بهداشتی

    مناسب  های دترجنت ( باسانتیگراد  درجه60  -90 ) گرم آب با ماشین  توسط  آلوده البسه  شستشوی 

  .شستشو گردد

    شده  خیسانده  بزرگ تشت  در صابون  و داغ آب در البسه  باید نباشد،  ممکن ماشین  توسط  اگر شستشو 

ستفاده  و با شیده  بیرون به قطرات به که ای گونه به شود  زده هم چوب یک از ا شود  پا  آن از پس .ن
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 آب با نهایت، در .شود  داده درصد  05/0 محلول در دقیقه 30مدت برای البسه  و خالی شده  باید تشت 

 .شوند خشک کامل طور به خورشید نور مقابل البسه در و شده آبکشی تمیز

 .مدیریت لنژ یکبار مصرف استفاده شده همانند پسماندهای عفونی می باشد 

  رعایت اقدامات احتیاطی مطابق کتاب راهنمای کشگگوری نظام مراقبت عفونت های بیمارسگگتانی در این

 بخش ها الزامی می باشد.

 

 مدیریت پسماند

به عنوان پسممماند   19-کووید کلیه پسممماندهات تولیدت توسممط بیماران و افراد مظنون به بیمارت

 عفونی  مدیریت گردند. عفونی تلقی شده و همانند پسماند

      دوابط و ساس  سماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد.)بر ا مدیریت پ

 روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و دستورالعمل های مرتبط( 

      سطل ها سه های مقاوم زرد رنگ ) واقع در   سماند های عفونی در کی رنگ (جمع آوری گردد    ی زردپ

چنانچه احتمال آلودگی خارج کیسه، پاره شدن و سوراخ شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی در دو        

  .کیسه قرار گیرد

       کلیه پسگگگماندهای تیز و برنده درSafety Box      جمع آوری گردد و این ظروف نزدیک به محلی که

 اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار می گیرند ، قرار داده شوند. 

 از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده خودداری گردد. 

 سوزن های استفاده شده را از سرنگ های یکبار مصرف جدا نکنید و هیچگونه دستکاری انجام نشود 

 شکستن و یا هرگونه دستکاری (   ،) خم شدن 

   در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت

در مرکز  و تحویل به مراکز دارای مجوز برای بی خطر سازی و دفع، کارکنان باید از  تجهیزات حفاظت  

مورد نحوه صگحی  اسگتفاده از تجهیزات حفاظت   فردی مناسگب اسگتفاده کنند و آموزش های الزم  در   

  .را دریافت کرده باشند فردی 

 .از اختالط پسماند های عفونی تولید شده در مراکز با پسماند عادی خودداری گردد 

     سط نیروی خدماتی آموزش دیده و دارای تجهیزات حفاظت فردی سماند های تولیدی تو جمع آوری پ

 جمع آوری گردد.

 چسب زده شود .بر روی کیسه بر 
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 . بعد از پر شدن سه چهارم کیسه برای جلوگیری از پخش پسماند در کیسه گره زده شود 

         حتی المقدور از انباشت پسماندهای عفونی جلوگیری شود و در اولین فرصت نسبت به بی خطر سازی

 اقدام شود .

  عفونی و تیز و برنده در داخل مخازن پسگگماندهای عادی  از قرار دادن کیسگگه های حاوی پسگگماندهای

 شهری جدا خودداری گردد.

 د.از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا خودداری گرد  

      برای بی خطر نمودن پسماندهای   ،در بیمارستان صحرایی یا محل نقاهتگاه نصب دستگاه بی خطر ساز 

 اگر .شگگود انجام محل در اسگگت بی خطر سگگازی عفونی و تیز و برنده در محل ارج  می باشگگد . بهتر

سماند به  سازی و دفع    روش از شود، حصول اطمینان    می منتقل محل از خارج پ صفیه و بی خطر   ت

  .مناسب مهم است و باید مشخص باشد که چگونه بی خطر و دفع می گردند

   صحرای ستان  سماند      چنانچه بیمار ست می تواند پ سماند ا ساز پ ی و یا نقاهتگاه  فاقد تجهیزات بی خطر 

های عفونی و تیز و برنده را در سگگایت های منطقه ای یا مرکزی بی خطر نماید و یا از امکانات بی خطر 

ستفاده نماید      ستانهای مجاور ا سته بندی ایمن و با بر چسب عفونی و      .ساز بیمار در غیر اینصورت در ب

  .و برنده،  دمن عقد قرارداد ، تحویل شهرداری نماید تیز

        شده و انتقال با خودرو مخصوص حمل سماندهای بی خطر  شهرداری جهت تحویل پ هماهنگی الزم با 

 .پسماندهای بی خطر شده بدون فشرده ساز صورت گیرد

 عفونی و بی خطر شگگده توسگگط ماشگگین آالت ویژه و دفع  نظارت کافی در خصگگوص حمل پسگگماندهای

سماندها با اهک و مواد گندزدا    درمراکز شده جهت دفن این نو  پ دفن جداگانه با رعایت راهنمای ابالغ 

سماندها به       صحرایی یا نقاهتگاه همکاری الزم را جهت تحویل جداگانه این پ ستان  صورت گیرد و بیمار

 ف قرارداد/ بخش خصوصی  انجام دهند. شهرداری و یا پیمانکاران طر

  ز به طور مرتب و صگگحی  انجام کلیه فرایند های مربوط به بررسگگی عملکرد دسگگتگاههای بی خطر سگگا

 .گیرد

 . اپراتور دستگاه بی خطر ساز در خصوص خطرات ناشی از پسماند آموزش های الزم را دریافت کند 

 ملیات بی خطر سگگازی پسگگماند از تجهیزات حفاظت اپراتور دسگگتگاه در حین کار با دسگگتگاه و انجام ع

 فردی کامل استفاده نماید .

  تاکید می گردد در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل

نگهداری موقت در مرکز  و تحویل به مراکز دارای مجوز برای بی خطر سگگازی و دفع ،  کارکنان باید از  
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ستفاده از         زات حفاظت فردیتجهی صحی  ا ستفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه  سب ا منا

 .را دریافت کرده باشند  یتجهیزات حفاظت فرد

  سماند شت قرار داد          پ دد ن ستیکی مقاوم و  سه پال شیمیایی تولیدی در چندین الیه کی های دارویی و 

 شده و با برچسب مشخص به شرکت های مجاز تحویل داده شود . 

  به دلیل  احتمال باالی سگگرایت این ویروس در محل نگهداری موقت پسگگماند های شگگیمیایی و دارویی

 احتیاطات الزم پیش بینی گردد.

 

های ظروف و کیسه های تفکیک پسماند های پزشکی ویژگی  

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد کیسه پالستیکی مقاوم 1 عفونی 1

 تیز و برنده 2
Safety box 2 

 استاندارد
 زرد با درب قرمز

تیز و برنده دارای خطر 

 زیستی

قهوه ایسفید یا  کیسه پالستیکی مقاوم 3 شیمیایی و دارویی 3  شیمیایی و دارویی 

 عادی سیاه کیسه پالستیکی مقاوم 4 عادی 4

 الزم است کیسه های فوق در سطل های زرد رنگ نگهداری شوند  .1

 موسسه استاندارد ، استاندارد این ظروف را تدوین کرده است .2

 شوند  ینگهدار پالستیکی سفید یا قهوه ای  یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .3

 شوند ینگهدار آبی رنگ یفوق در سطل ها یها سهیاست کالزم  .4

 

 تسایر اقداما .5

 الزامات بهداشتی در بخش ادارت

  دمن          ساختمان شند. در  ستم تهویه مطبو  و تهویه طبیعی با سی ستی مجهز به   های اداری می بای

سیستم تهویه با هوای چرخشی            شار منفی توصیه می گردد و از  سیستم تهویه با ف ستفاده از  تناب اجا

 گردد.

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

  ها و تمام قسمتهایی که توسط افراد بصورت مشترک لمس می گردد نظیر دیوار، کف، در       دستگیره در

طور کف پوش ها، کلید و پریزها روزانه به  تلفن، دسگگتگاههای کارت خوان، یگوشگگ ها، میز و صگگندلی،

 مرتب با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردند.

 عمل آید.ه ری ممانعت بواز مراجعات غیر در 
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 .برای هر اتاق وسایل گند زدایی و دد عفونی جداگانه در نظر گرفته شود 

 .وجود سطل زباله پدالی در دار در تمام اتاقها الزامی است 

  دست تهیه شود.در ورودی ساختمان وسایل شستشو و ددعفونی 

 های مدیریتی به منظور به حداقل رسگگاندن مواجهات کارکنان برای پیشگگگیری از انتشگگار ویروس کنترل

 شود.کرونا انجام می

       جلسات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و در صورت الزام به صورت برگزاری حضوری، الزامات زیر

 باید رعایت گردد:

 در جلسات کارت الزامات رعایت نکات بهداشتی

 حذف جلسات حضوری غیر دروری 

  برگزاری جلسات دروری به صورت غیر حضوری و درصورت عدم امکان با حضور حداقل افراد 

     سه با کنترل عالئم ظاهری، پرسش سالن جل سنجی و در نهایت  کنترل افراد در بدو ورود به  گری و تب 

 ممانعت از شرکت افراد مشکوک به کرونا 

  ماسک، دستکش و مواد ددعفونی کننده و الزام استفاده از آنها هنگام ورود به سالن جلساتتامین 

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

 متر مکعب هوای تازه در سالن جاری باشد ) با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی(. 

 جلسات سالن در هوا گردش جادیا یبرا ها پنجره و در گذاشتن باز 

  حذف وسایل ادافی سالن و روی میز جلسه 

     سطوح، دستگاه سالن و کلیه  صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو     گندزدایی  شتی  قبل و  ، نها، دسته و پ

 بعد از جلسه 

 حذف ارائه کاغذ و خودکار عمومی 

 نکات مهم

 عفونت ت کنترل و پیشگیرت از راهکارها

 تشخیص اولیه و کنترل منبع 

  تریاژ بالینی شامل سیستمی برای ارزیابی کلیه بیماران در هنگام پذیرش می باشد و این امر باعث

فوری افراد مشکوک به بیماری در منطقه   و جداسازی 19-کوویدشناسایی زودرس عفونت احتمالی 

 جدا از سایر بیماران می شود.
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 است: ریشامل موارد ز رداحتیاطی استاندا اقدامات

 عطسه ایآرنب در هنگام سرفه  ای دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیهمه ب نکهیاز ا نانیاطم 

 بپوشانند.

 اتاق انتظار یا محل که در  یدر حال 19-کوویدمشکوک به عفونت  مارانیبه ب یماسک پزشک ارائه

 قرار دارند. های عمومی م ل راهروها 

 مطابق پروتکل سازمان بهداشت جهانی دست  بهداشت مداوم انجام 

 گرا شستن با آب و صابون است. ایبر الکل  یمبتن هندرابمحصول  کیاستفاده از  ایدست  بهداشت 

 و زمانی که آلودگی ،ارج  است نهیبر الکل گز یمبتن هندراب ،  آلودگی قابل ودوح در دست نباشد

 آب و صابون شستشو شود.قابل ودوح در دست باشد باید با 

 بخش  یاتاق ها ی. برارندیمناسب قرار بگ هیبا تهو مجزا یها در اتاق دیبا مارانیصورت امکان ب در

در نظر گرفته  هیدر ثان تریل 60فرد  به ازای هر  زانیم نیهستند ، ا یعیطب هیتهو یکه دارا یعموم

 شود. یم

 در  دیبا 19 -کوویدبه داشتن  مشکوک نفره در دسترس نباشد ، افراد  کی یها که اتاق یهنگام

 .رندیکنار هم قرار بگ

 گردد.استفاده  یپزشک یماسک ها از 

 ممنو  می باشد. 19 -استفاده از ماسک های فیلتر دار در افراد مشکوک و مبتال به بیماری کووید 

 گردد.، محاف  صورت( استفاده  نکیچشم و صورت )ع  محاف از 

 .از گان آستین بلند استفاده گردد 

 گان دد آب نباشد از پیش بند نیز استفاده گردد . هدرصورتیک 

 دیمصرف استفاده کن کباری یدستکش ها از. 

 ب فشارسنستتوسکوپ ها ، ا)م ال   گردد استفاده یاختصاص زاتیتجه ایمصرف  کباری زاتیتجه از ،

 با الکل) ماریهر بار مصرف ب پس از ،  مارانیب نیب زاتیتجهاستفاده مشترک  دماسنب(. در صورت

 نظافت و گندزدایی گردد.( ٪70 لیات

 خودداری گردد.دهان  ای ینیچشم ، ب با  تماس دست  از 

  به  ماریب دنیالزم در اسر  وقت قبل از رسدر صورت لزوم به انتقال بیمار جهت اقدامات احتیاطی

 داده شود.اطال   رشیمحل پذ
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  مناسب تجهیزات حفاظت فردیهستند ،  مارانیب انتقال که در حال  یبهداشت یمراقبت هاکارکنان 

 استفاده کرده و بهداشت دست را انجام دهند.

 طیمح  یمداوم و صح نظافت و گندزدایی از  نانیاطم  

 نظافت و گندزدایی گردد.مرتبا   ماریسطوح تماس ب 

  باید ثبت گردد. همراهان و  کارکنان  هیاز جمله کل شوند ، یم ماریکه وارد اتاق ب یافراد مشخصات 

 فرد هر  یبرا هیدر ثان تریل 160هوا حداقل  انیبا جر یعیطب هیاز تهو بیمار با تهویه مناسب:  اتاق 

در  چرخش هوا  12بار  حداقل با   یاتاق فشار منف کیکه  شود حاصل  نانیاطم ای. گردد استفاده 

 .اشدداشته ب ی وجودکیمکان هیتهوهنگام استفاده از در ساعت 

 .جهت جریان هوا از تمیز به ک یف باشد 

 آموزش بهداشت

 روش هات 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 هات مورد نیاز برات آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطال  رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

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

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

 

ب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و )نکته: مطال موضوعات مورد آموزش برات گروه هات هدف

 ... در بخش هات دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 
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 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

  فردیآشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت 

 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 

  اجتماعیآموزش فاصله گذاری 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 

 نمونه فعالیت هات آموزشی

  ویروس کرونا شیو  با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  نصب پوستر 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 
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  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی بارگذاری 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

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

 

 در )واحد کاری/ سگگازمان ...(  اینجانب .................................. دارای کد ملی به شگگماره............................ شگگاغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام: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 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 تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سگگگامانه    کنم شگگگده از طرف کارفرما، اطال  دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشگگیاری، دقت و صگگداقت ثبت نمودهسگگشپاسگگخ کلیه پرثبت 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

 

  مرطوب کنید ها رادست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 همان دستمال ببندیدشیر آب را با  -9

 دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنو   سط  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 متنو  است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نو  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 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح 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  )

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

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

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.ددعفونی

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2
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  .سط  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 ددعف

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

  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

 
  و از ددعفونی  ستان خود را بشویید  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 

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

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

  ماسک (4

 
  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. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ددعفونی   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 شگگوند و فقط با دسگگتان دسگگتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    درآوردید. فقط قسگگگمت داخلی   طور همزمان دسگگگتکش 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 درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (6 شویید یا از یک دد  2بالفا 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  گندزدا روی سگگگطوح و کل

سگگگوزی دار و مواد ناسگگگازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 شوید.از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطملن 

 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 دگگگدعفونی 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 گسگگگترده اسگگگت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسگگگت. الکل اغلب برای گندزدایی سگگگطوح کوچک       

به  یال عنوان م ال درپوش السگگگتی ) پل دوز،    کی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سگگطوح خارجی تجهیزات )م ل اسگگتتوسگگکوپ 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 اسگگگتفاده 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، سگگالن .4

ها باز گذاشگگته شگگوند و جهت تهویه بهتر اسگگت هواکش نیز   و پنجره

 شد.روشن با

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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شوی م     .8 شست سک   رتب دست 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 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

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

 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 تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشگگاهای مخاطی، پوسگگت و مجاری  ل سگگفیدکنندهبا این حا .3

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

دهند. بنابر این راحتی 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 دعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشگگتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

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

 دروری است:

بند دگگد آب و دسگگتکش و عینک برای  اسگگتفاده از ماسگگک، پیش  -

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می محافظت

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

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سگگگرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سگگگف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

هیپوکلریت سدیم  آن را تا  در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی     -

 رقیق نمایید.درصد 5

همراه سگگایر مواد شگگوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سگگفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال گازهای سگگگمی در هنگام شگگگیمیایی خطرناک شگگگود. به 
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شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که  کننده با موادمخلوط 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

کننده برای شگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده از سگگگفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سگگگطوح    خوردگی در فلزات میها موجب   سگگگفیدکننده    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 می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سم  سفید ی آزاد میگاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 ز حد خودداری گردد.و از ذخیره بیش ا

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

ح نابراین ابتدا سطو گردد، بها 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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 و مصرف هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت  -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( 1:100)محلول کشی قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

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

هیپوکلریت سگگدیم، از دو برابر بیشگگتر از   درصگگد 5/2های حاوی سگگازی سگگفیدکننده ، برای آمادهم ال

 قسمت آب( 98به  قسمت سفیدکننده  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

د تا خواهند ش اوتی تهیه 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 شگگگوددقیقه توصگگگیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  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 ) 5ژاول  آب

 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 کنندددعفونی ترسی به آب سالم از مواد   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؛

 
 

 دهان   وبه چشگگگم، بینی   زدناز دسگگگت

 ؛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 سگگگرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 در هوای سگگرد و خشگگک انتقال  هاویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصگگرف میوه و خود را سگگیسگگتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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1399فروردین  -نسخه دوم  

148/306 کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 یقاتیو تحق یطب صیتشخ یهاشگاهیدر آزما گذاری اجتماعیفاصله
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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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1فاصددله تواند در ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

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

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

های بالینی بیماران که نمونه هاییو همچنین آزمایشگاه یقاتیو تحق تشخیص طبی شگاهیآزما

انجام  یو توسعه ا یقیکرونا را به عنوان بخشی از کار تحق روسیهای و ابتال به کرونا یا نمونه یقطع مشکوک/ 

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

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

 

  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       شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19بیماری کووید ب ه

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

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

اجهات متناسددب با سددطط اضددطرار و درجه اهمیت فعالیت  عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مو

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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  نحوه نوبت دهی به بیماران به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند

 رعایت گردد.بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد 

  .نوبت دهی حتی االمکان به صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد 

  ) فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار  رعایت گردد )حداقل یک متر 

 شود رعایت متر یک اقل حد فاصله بیمار و همراه بیمار   با کردن صحبت هنگام در. 

  هایی که افراد بیمار در رفت و آمد هستند به حداقل  و سایر قسمتوسایل غیر ضروری در اتاق انتظار

تا  1ای انجام کار فاصله ایمن )بر کهصورتیبه کار محیط و شرایط تغییر و کار محیط سازیآماده برسد.

 باشد.متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته 2

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

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

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

 گردد.

 های آموزشی و کارگاهی.تعویق انداختن دورههای غیرضرور و بهمسافرتها و ماموریت از اجتناب 

 توانند تجمع نمایند.رخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان میآبدا کار، اتاق در تجمع از اجتناب 

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

  تلفنی اینترنتی، صورتبه هادرخواست انجام و فیزیکی

 فاصله بین شاغلین و مراجعه کنندگان افزایش 

 های ها و ساعتریزی به منظور تقسیم کار در شیفتبرنامه امکان درصورت شاغلین، تجمع عدم منظور به

که در هر طوریبههای کاری بیشتر طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفتقابل تغییر انجام شود؛ به

 شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

 حذف شود و تمهیدات دیگر ازجمله تشخیص  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 

 ت فاصله با افراد دیگر، از دستکش و ماسک نیز در طول زمان حضور کنندگان نیز ضمن رعایمراجعه

 استفاده کنند.

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

 زمان کاری خودداری نمایند.
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 .حتی االمکان از پذیرفتن همراه بیمار اجتناب شود 

  استفاده از شیلد، دستکش و ماسک الزامی است.برای پرسنل نمونه گیر 

 ین های اکارکنان حتما باید تعداد سرنشین ایاب و ذهاببوس جهت درصورت استفاده از اتوبوس و مینی

درصد ظرفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و درمورد استفاده از خودروی سواری  50وسایل نقلیه کمتر از 

 ه نقلیه از سه نفر بیشتر باشد.با احتساب راننده نباید سرنشین وسیل

 به حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگیری از انتشار احتمالی بیماری 

 جای پول و اسکناس و رعایت بهداشت )استفاده از دستکش یکبار مصرف یا دستمال  استفاده از کارت به

 کاغذیهای کاغذی( به هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان و حذف فیش

 دلیل احتمال آلودهشاغلینی که در جابجایی محصوالت دخالت دارند از گرفتن هرگونه وجه و یا کاال به 

ها صورت آنالین، کارت و یا با استفاده از آپها بهبودن به ویروس کرونا خودداری نمایند و پرداخت

 صورت گیرد. 

 های خاص مثل اتاق رییس، نگهبانی طهها و محواتخاذ تدابیری برای کاهش تجمع  پرسنل در سالن

 های بهداشتی و نظایر آن غذاخوری، سرویس

 

 ، 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.

 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:

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصددورت عدم امکان دورکاری، شدددر -1

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

 کننده باشد.تواند کمکمی ترجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و روبوسی کردن دست دادن از 

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

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

 کنند؛کننده بر پایه الکل تمیز  عفونی
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 های عمومی و شلوغ  امکان محدود نموده و  از حضور در مکان های 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

 صورت کامال پخته استفاده کنید؛ غذایی به از مواد

 ه عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیط استفاده کنید و درصورت مشاهد

 درصورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛

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

 وند؛یک مکان جدا از سایرین نگه داشته ش

 های آسانسور( از دستمال کاغذی استفاده  ها و کلیدهای مشترک )مانند دکمه برای تماس با دستگیره

 نمایید؛

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

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

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

 همراه داشته باشند؛ الکل به

 ها با چشم، دهان و بینی؛ عدم تماس دست 

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

 به ویروس؛

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

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )بهداشت مواد .2

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

 گیرد؛

 سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند؛ ها قبل از 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 

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

 پز و نظایر آن در سلف سرویس پایانه جلوگیری شود. مرغ آبو تخم 

 توزیع غذا برابر با ضوابط بهداشتی انجام شود و متصدیان توزیع غذا دارای وسایل حفاظت فردی باشند؛ 

  دهی کلیه ظروف طبخ های سرو غذا )درصورت وجود( موظفند پس از سرویس  ها و محلآشپزخانه

ا، کلیه ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را غذایی، میزهسازی مواد و آماده 
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و  کِشی( نمایندگندزدایی، و آب گرم،تعویض و شستشو )در سه مرحله شامل شستشوی اولیه با آب 

 های جایگزین استفاده کنند؛ دهی به افراد جدید از سرویس برای سرویس

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

 تعویض گردد؛

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

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

 آوری گردد؛ و حوله مشترک جمع

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

 آوری و یا استفاده نشوند؛کن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب کلیه دستگاه 

  که برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمهطوری های سر بسته مناسب باشد به وضعیت تهویه در مکان 

 صورت گردش به داخل نباشد؛  باز باشد و وضعیت تهویه به

 دار پدالی همراه با  های زباله دربها و فضاهای سر بسته از سطل  اداری، سالنهای  ترجیحاً در اتاق

 کیسه زباله استفاده شود؛ 

  وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

 سیم و مواردی نظیر ها، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد، موس، بی کلیه تجهیزات از قبیل دستگاه

 شیفت کاری تمیز و گندزدایی شوند؛آن در پایان 

 بهداشت ساختمان .4

 ویژه در روز جهت ها در تمام اوقات به های سالن  استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره

 برقرار کردن هوای مطبوع ضروری است؛

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

 ضروری است؛

 شود؛زدایی  گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتی سرویس 

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

  آالت،  دستگیره درها، میز و صندلی، شیرها، سطوح دارای تماس مشترک شامل دیوار و کف، درب

خوان و خود  های کارتسیم، دستگاه نیمکت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن و بی  ،هانرده پله

و نظایر آن با دستمال تمیز، خشک شود و  وسایل عمومیها، کلید و پریزها، پوش پردازها، کف

 سپس گندزدایی شود؛ 
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  ها در ورودی  ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسبکننده دست  عفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 ها؛و خروجی 

 بار؛گندزدایی مستمر محیط داخلی و تجهیزات مرتبط حداقل روزی یک 

  ؛های بهداشتی ها و سرویس صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتدسترسی به 

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی  گردد شیر آب روشویی سرویس توصیه می

 باشد؛

  دار پدالی صورت پذیرد و کلیه پرسنل  های درب ها باید به شیوه بهداشتی در سطل پسمانددفع

آوری پسماند  آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع مسئول در خصوص جمع

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

 بینی شود؛ های تجمع نظیر نمازخانه، گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش در محل 

 ؛شود گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها  سالنبسته، اتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره  های سر استفاده از هواکش در محیط

 ضروری است؛

 صورت موقت حذف گردد؛ ها به کنسردها و آب خوری  آب 

  .استعمال دخانیات ممنوع گردد 

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

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

 ؛کارکناندید  مناسب و در معرض

 و ماسک دستکش، جمله ازو نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز  فردی حفاظت تامین  تجهیزات 

 شاغلین برای لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آنضدعفونی  ژل

 نهااز آصحیط و نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده 

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

 افراد خودداری نمایند.

  ان کارکنکلیه شامل ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار جهت  استفاده از وسایل حفاظت فردیالزام

 با بیماران یا افراد مشکوک یا نمون های آنها  متناسب با نوع ریسک مواجهه شغلی

    یتنفس یدر زمان استفاده از انواع ماسک ها) استفاده از وسایل حفاظت فردی مخصوص هر فرد 

 (یموارد به صورت خصوص نینام ا ایشود با مشخص کردن هر ماسک با شماره  یسع
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 آبدارخانه و نظافتچی کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم فردی وسایل حفاظت استفاده از 

  شامل کیت کمک های اولیهتامین جعبه یا:  

  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. 

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

 سرماخوردگی هستند از وسایل حمل و نقل عمومی 

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

 شود. احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب

 سایر اقدامات .5

 ی کار در آزمایشگاهتخصص اقدامات -5-1

  با کارکنان  را بهداشت و ایمنی اقدامات و آزمایشگاهی استاندارد هایشیوه معمول طور به باید آزمایشگاه 

 صالحیت و دهند آموزش اقدامات و ها دستورالعمل این مناسب اجرای زمینه در و  کنند بررسی آزمایشگاه

 .ندکنمی تبعیت مداوم طور به ها دستورالعمل این از که شوند مطمئن و کنند بررسی زمینه این در را آنان

 کنند، باید فوراً هرگونه کرونا ویروس کار می پرسنل آزمایشگاهی که با نمونه های مشکوک/ تأیید شده حاوی

ویروس را به سرپرست خود مواجهه احتمالی یا قطعی با کرونا ویروس و همچنین ایجاد عالئم ناشی از این 

 گزارش دهند.

  آزمایشگاه  باید پروتکل های مناسبی را برای جابجایی، نگهداری و حمل نمونه ها اجرا کنند و از پایبندی کلیه

 .کارکنان آزمایشگاه به اجرای این پروتکل ها اطمینان حاصل کنند

 یاطی آنها از نظر سطط ایمنی زیستی آزمایشگاهها باید اطمینان حاصل کنند که امکانات و اقدامات احت

(BSL)1 )در آزمایشگاه مطابقت  برای نوع کار انجام شده )از جمله عوامل بیولوژیکی خاص مثل کرونا ویروس

 ابعمن سایر و هانمونه کنترل از باالتری سطط کارگران، بیشتر آموزش شامل زیستی ایمنی سطط افزایش .دارد

                                                 
1 ( Biosafety Level (برای توضیحات بیشتر در این زمینه به پیوست در انتهای راهنما مراجعه نمایید )  
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 و کارکنان برای بیشتر فردی حفاظت شده، وسایل طراحی ویژه هوایی نقل و حمل هایسیستم زا، بیماری

  موارد سایر

 در مثال عنوان به .است تردقیق کنترل BSL-2  اتاقک  در خاص کاری های  رویه اجرای و کار انجام هنگامدر

 محدود شده کنترل کاری مناطق سایر و ها آزمایشگاه به دسترسی آلوده، تجهیزات دیگر و زیستی های ایمنی

  در. است

 BSL-3، یمنی ا اتاقکهای در عفونی مواد با کارها کلیه کار، مناطق و آزمایشگاه ها به دسترسی کنترل بر عالوه

 .شود می انجام آلودگی کننده کنترل تجهیزات سایر یا زیستی

 ایهنمونه کشت در شده جدا ویروسی عوامل اولیه مشخصات تعیین و سلولی کشت در ویروس ایزوالسیون 

 .BSL-3 تسهیالت دارای مرکز یک در مگر، شودنمی توصیه زمان این در ویروس کرونا

 رونا ککنند و با بیماران مشکوک/ تأیید شده ها مراجعه میگیری از بیماران به بیمارستان افرادی که برای نمونه

 های ویژه برخورد با این بیماران تبعیت نمایند. ، بایستی از پروتکلکنندویروس تماس پیدا می

 شود، درصورت فقدان ترکیبات آمونیوم در آنها انجام می 19-های آزمایشگاه که آزمایش کوویدسطوح محل

 5000ppmدرصد ) 5/0است، با هیپوکلریت سدیم  کواترنر و موادی که قبالً توسط وزارت بهداشت ارائه شده

 ( گندزدایی گردند. قسمت آب 9درصد و  5قسمت هیپوکلریت سدیم  1= 

  05/0سایر سطوح آزمایشگاه با هیپوکلریت سدیم % (ppm500 =1 99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم 

 قسمت آب( گندزدایی شوند.

 های مهندسیکنترل -5-2

 ایمنی زیستی تأیید حداکثر رساندن حمایت از کارکنان، هرچه بیشتر کار را در یک اتاقک  به برای

ذرات با کارایی  هایاز فشار منفی و فیلتر BSCیک  کالسانجام دهید. در  2(BSCشده و محافظت شده )

  .نندکزیست استفاده می برای مهار عوامل و محافظت از کارگران و محیط (HEPA)باال 

 کالس دو و سه  BSC  میزان باالتری از حفاظت و تصفیه آلودگی را فراهم می کنند که از نمونه ها ،

  .در برابر آلودگی محافظت می کنند  BSCیا سایر موارد موجود در

 های فرآوری نشده یا دارای پتانسیل تولید  نمونهکار با  به مربوط مراحل تمام که کنید حاصل اطمینان

ر د ها در یک لوله باز و غیره( نمونهبرای  س یا استفاده از امواج فرا صوتورتک مثال ذرات معلق )به عنوان

 شوند. انجام می BSL-3 تحت الزامات BSCیک 

  پلمپ یوژ سانتریف روتورهای)مانند کنید فیزیکی مناسب برای سانتریفوژ استفاده  کنترلاز تجهیزات

 (.درزگیرهاو یا حامل ایمنی با شده 

                                                 
2(Biosafety Cabinets 
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 های مدیریتی کنترل -5-2-1

  در مورد هرگونه دستورالعمل اضافه که توسط کارفرما تهیه شده است و به کلیه پرسنل آزمایشگاه

 .دهید آموزش ویروس کرونا به مبتال شده تأیید/  مشکوک بیماران های نمونه ایمن جابجایی همچنین  برای

 ئنمطم تا باشدمی آزمایشگاهی و بالینی کارکنان بین تبادل اطالعات روشهای مورد در آموزش این واقع در

 .شودانجام ویروس کرونا تأییدشده/ مشکوک آلوده هاینمونه مناسب زنیبرچسب و موقعبه رسانیاطالع شویم

 .آموزش باید در ساعات کاری برنامه ریزی شده و بدون هیچ هزینه ای به کارمند ارائه شود 

 نظیر مهندسی کنترلهای حفاظت میزان رساندن های مدیریتی برای به حداکثراز کنترل( BSC  استفاده )

، به خصوص (LEL) انفجار تر از حدپایینشیمیایی  از معرفهاییا تشخیصی  اتیتحقیقکار . به عنوان مثال، در کنید

 استفاده کنید. ها BSC داخل در

 کاری ایمن روش های -5-2-2

  نظیراز روشهای کاری استفاده کنید که میزان حفاظت کنترل های مهندسی( BSC  را به حداکثر )

طور مداوم در حال کار نیست، آن را روشن کرده و قبل از استفاده  بهBSC برساند. به عنوان مثال، اگر یک 

 به همین ترتیب، پس از قرار دادن بازوها در اجازه دهید چند دقیقه کار کند تا گردش هوا تثبیت شود.

BSC   در اطراف بازوها تثبیت شود و پس از آن کار را شروع  چند لحظه صبر کنید تا پرده هوای محاف

 کنید.

  .از روشهای فنی استفاده کنید که تشکیل آئروسل ها و قطرات را به حداقل می رساند 

  )از روشهایی که باعث ایجاد آئروسل ها و قطرات می شوند )مانند کار با پیپت ، لوله های ورتکس

کنترل شده )به عنوان مثال، داخل  صورت سل غیر قابل اجتناب را بهاجتناب کرده و هرگونه روش تولید آئرو

 .استفاده کنید زمان با اقدامات احتیاطی مناسب از جمله وسایل حفاظت فردی برای کارگرو/یا هم (BSCیک 

 فظهمحتیز آلوده را در  تیز احتیاط کنید و مواد نوک یا سایر وسایل نوک ها در هنگام جابجایی سوزن 

 مخصوص وسایل نوک تیز که بدون سوراخ، دارای برچسب و بسته بندی شده باشند، دفع کنید.های 

 ضد عفونی سطوح محیطی و تجهیزات غیر بحرانی مراقبت از بیمار که به  برای راهنمایی های مربوط به

 کنید.اند، به راهنمای اختصاصی محیط های کار اداری مراجعه آلوده شده ویروس طور بالقوه به کرونا

 فردیوسایل حفاظت  -5-2-3

  این وسایل شامل دستکش یکبار مصرف غیر استریل، روپوش/گان آزمایشگاه و حفاظ چشم هنگام

  باشد.جابجایی نمونه ها می

  .روپوش یا گان جلو بسته آزمایشگاهی باید دارای گره یا دکمه سر آستین باشد 

  آزمایشگاه بکشید )مراجعه به راهنمای از دو دستکش استفاده کنید و آن را روی آستین روپوش/گان

 اختصاصی نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی(.
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 ماسکتولید کنند، از  آئروسلکه ممکن است  آزمایشگاهی های در هنگام اجرای رویه N95 )یا باالتر( 

که مطابق با الزامات استاندارد حفاظت تنفسی  استفاده کنیدبه عنوان بخشی از برنامه جامع حفاظت تنفسی 

 باشد )مراجعه به راهنمای اختصاصی ماسک های تنفسی(.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

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

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

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

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 زشی به گوشی های همراهارسال پیامک های آمو ،در صورت امکان 

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

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

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

)نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و  گروه های هدفموضوعات مورد آموزش برای 

 ... در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی آشنایی با زمان و نحوه 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع طینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 
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 توصیه ماندن در خانه 

  منزلروش های بهداشتی مراقبت از بیماران در 

 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 

  دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوستر های هشدار 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 تفاده از تجهیزات حفاظت فردی نصب پوستر آموزشی نحوه صحیط اس 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیط پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

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

  مجازیبارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

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

 

 

حال تحصیل در )واحد / دردارای کد ملی به شماره............................ شاغلاینجانب .................................. 

 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/ وک/بیمار مشک فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10

www.gonitro.com

172



 
 معاونت بهداشت           

 در آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

16 
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی :3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیط 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 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 دگی شدید عوض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا آلودستکش -

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی     روش 

پایان شیفت کاری، تمام  قبل از خارج شدن از محل کار/  غشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

ستکش             سک و د صورت نیاز، از ما شود. در  سطل در دار دور انداخته  سایل حفاظت فردی در آورده و در  و

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 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.

 )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 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطط خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 استفاده کنید. کننده دستونیو از یک ضدعف
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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   شده است، فورا د  هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده اگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

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

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

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کنید.کننده دست استفاده ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا 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 

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

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

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

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 پایه الکل دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و 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 اسددتتوسددکوپ و   

 ود.شونتیالتورها( استفاده می

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

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

تواند باعث    عنوان گندزدا می 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 دزدایی و نظافت، سددالنهنگام گن .4

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول لولمح .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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ی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدمات  

 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.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 نش نشددان میراحتی با سددایر مواد شددیمیایی واک 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   برای تهیه  .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  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.

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

 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

نگام عنوان مثال گازهای سدددمی در هشدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

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

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 

  با آب بشویید.گندزدایی، کامال
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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.

شده وقتی در  کننده رقیقسفید  - شید قرار می ن رد گیمعرض نور خور

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

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

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالرآلی موجب غی

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

 گردد. در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری
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25 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (ppmمعادل درصدددد  5 های سدددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سددددیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

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

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

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 هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف های دیگر از کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 لباس، دستکش و نظایر آن( دستمال،

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل 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       

صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     و 

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 مشدددکافراد بیمار و

 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؛

                                                                      
 

  سدددرماخوردگی دارید در منزل   اگر عالئم

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه اول  

169/306کد    

 

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

گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در مراکز و مطب های فاصله

 دندانپزشکی
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 مراکز ومطب های دندانپزشکیدر و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

1 

 

 فهرست

 2 ................................................................................................................................................................................................. مقدمه

 2 ....................................................................................................................................................................................... کاربرد دامنه

 2 ...................................................................................................................................................................... یاجتماع یگذارفاصله

 4 .................................................................................................................................................. یبازتوان و مراقبت ،یگرغربال

 4 ............................................................................................................. 19-دیکوو یریگهمه در نیشاغل یغربالگر .1

 4 ................................................................................................................................... ریپذبیآس یهاگروه از مراقبت .2

 5 .................................................................................................................... 19-دیکوو سابقه با نیشاغل در یبازتوان .3

 5 ........................................................................................................................................... کار و طیمح سالمت یکنترل اقدامات

 5 ............................................................................................................................................. یفرد حفاظت و بهداشت .1
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 7 ................................................................................................................................................ زاتیتجه ابزار، بهداشت .3

 8 ......................................................................................................................................................... ساختمان بهداشت .1

 10 ............................................................................................................................... یضرور یبهداشت  اقدامات ریسا .4

 13 ............................................................................................................................................................................. بهداشت آموزش

 16 ....................................................................................................................................................................................... ها  وستیپ

 16 ........................................................................................................... کار به بازگشت جهت فرد یاظهار خود فرم: 1 وستیپ

 17 .............................................................................................................................. هادست یشستشو درست روش: 2  وستیپ

 19 ........................................................................................................ یفرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش:  3 وستیپ

 19 ................................................................... شدههیتوص( یفرد حفاظت زاتیتجه)  یفرد حفاظت لیوسا دنیپوش مراحل

 21 ............................................................... شدههیتوص(  یفرد حفاظت زاتیتجه)   یفرد حفاظت لیوسا درآوردن مراحل

 24 .......................................................................................................................................گندزدا مواد از استفاده: 4 وستیپ

 26 ....................................................................................................................................................... سطوح یگندزداها: 5 وستیپ

 29 ............................................................................................................... روسیو کرونا از یریشگیپ در مهم نکات: 6 وستیپ
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 مراکز ومطب های دندانپزشکیدر و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

2 

 

  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس ولی بهاست  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 ذاتشدددیدتر ممکن اسددت منجر و در موارد

 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 می بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس

ز و ها، میها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درشود. راه دیگر انتقال، تماس دست

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

شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از می

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

 

  کاربرد دامنه

ی دندان هامطب مراکز و به  نکنندگاخدماتی، بیماران و مراجعه نیرویمنشددی،  ،، پرسددتارپزشددک

 پزشکی

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

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

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

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

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 یر رعایت شود:در این راستا الزم است موارد ز
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3 

 

              بالقوه کووید ناقل  باید  به   نحوه نوبت و  شدددوند  فرض 19-کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز  دهی 

شند ب     گونهبیماران به شته با صله  طوری های مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور دا  که فا

 متر بین افراد رعایت گردد. 1حداقل ایمن 

  تجمع بیماران در اتاق انتظار جلوگیری گردد.مناسب از با برنامه ریزی 

  که زمان حضور پزشک به هر دلیل با تاخیر مواجه شد الزم است به بیماران اطالع داده شود        در صورتی

 تا از ازدحام آنان در اتاق انتظار جلوگیری گردد.

 صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد.  هدهی ب نوبت 

 حداقل یک متر( رعایت گردد و پذیرش هنگام شرح حال گرفتن از بیمارسب فاصله فیزیکی منا(.  

 دهی و تشکیل پرونده رعایت شود.  کنندگان  در زمان نوبت فاصله ایمن بین مراجعه 

 صددورت ضددرورت برای ارایه خدمت و رسددیدگی به امور بیمار در فاصددله کمتر از یک متر، اسددتفاده از رد

 (3 مطابق پیوست) الزامی است. ،تجهیزات حفاظت فردی کامل

 شود رعایت متر یک حداقل فاصله بیمار و همراه بیمار   با کردن صحبت هنگام در. 

 د که حضور آنها در مطب ضروری استحتی االمکان بیمارانی پذیرش گردن. 

  سایل غیر سمت     و سایر ق ستند به ح  ضروری در اتاق انتظار و  داقل هایی که افراد بیمار در رفت و آمد ه

 برسد. 

 ن و حداقل فاصله ایمن رعایت گرددکه مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد حداقل زمان ممک درصورتی . 

 شود یریگردد که از تجمع جلوگ یزیبرنامه ر یبه گونه اکارکنان  استراحت  یها زمان 

  هایمن بین مراجعو فاصله  جلوگیری شودصندوق حتی االمکان از ورود بیمار به قسمت  اداری پذیرش و 

 کنندگان  در محل های مذکور رعایت شود. 

 شده   امکان، صورت  در صی    به طور  دیبا کارکنان معین  صا  تا خطر انجام دهند مراقبت  بیماربرای  اخت

 یابد.انتقال کاهش 

 تفاده اسد  یکیپنجره پالسدت  ای شده یمانند شد  یکیزیاز موانع ف روسیکاهش قرار گرفتن در معرض و یبرا

 ،  رشیابتدا در آنها حضدددور دارند ، مانند مناطق پذ        ماران یکه ب  یتواند در مناطق   یم کردیرو نیا .دی کن

 شود. ی، عمل صندوق و امثالهم 

 محدود گردد. مارانیدر تماس با ب یبهداشت یهاکارکنان مراقبت تعداد 

 اجتناب گردد  ند،یتوانند تجمع نما یکه کارکنان م مکانی تجمع در اتاق کار ،آبدارخانه ، و هر از. 

 در تماس باشند. ماریالزم است حداقل تعداد کارکنان با ب مارانیجهت ارائه خدمات به ب 
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4 

 

   متر حفظ شود.  حداقل یکفاصله مراجعه کننده با متصدی پذیرش و صندوق 

   ر سای  ،ارائه گردد از اعمالی غیر ضرور مانند لمینت  طی دوره اپیدمی برای بیماران فقط خدمات ضروری

 تا پایان اپیدمی خودداری گردد.  ، ، مواردی که می توان به زمان بعدی ارجاع داداعمال زیبایی

  صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد. ه دهی بنوبت 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:ورود به محل کار، فعالیتاجتماعی، پیش از  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

گیری، از حیث عالئم دفی و روزانه، تا پایان همهصددورت تصددابه مدیر مرکزبررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسدداس ارزیابی  شدداغلین را تنگی نفس و سددایر عالئم تنفسددی

 نماید. منعخانگی وجود داشت، فرد از ورود به محل کار  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irسامانه 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشددک معتمد، به گروه ود

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیقص ابا ن 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 

 

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

در صددورت عدم امکان دورکاری، شددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -1

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

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

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  ست پس از طی د  19-تمامی  وران 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 اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 هیا مشکوک ب   مبتال با افراد پرستار و منشی( که   ،)اعم از پزشک    حفاظت فردی کارکنان: کارکنان

شتری  خطر معرض در ،ارتباط دارند بیماری سب  هایروش با باید و بوده بی شگیری  منا  از کنترل عفونت، و پی

ارائه  تا در طول نماید کمک  کارکنانتواند به یممناسددب  یاز اقدامات بهداشددت یرویپ نمایند. محافظت خود

صول   سالم بمانند. بتوانند  خدمات شیوه کار ایمن و روش  از نانیاطمح سب حفاظت فردی از  اینکه   های منا

افراد  یو جداسدداز عیسددر ییشددناسدداباشددد. همچنین اهمیت می گردد بسددیار حائزطریق کارکنان رعایت می

 باشد.مطب میافراد در  ریساکنندگان و مراجعه، کارکنان محافظت از یقدم مهم برا نیاول ،مظنون به آلودگی

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

 :استت بهداشت دست در موارد زیر ضروریرعای

 قبل از تماس با بیمار؛ 

 گندزدایی ای سازی پاک اقداماتاز انجام هرگونه  و بعد قبل ، 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه بابعد از 

 ؛ماریپس از تماس با ب 

 پس از تماس با محیط بیمار؛ 
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      شامل شت دست  شوی     بهدا     با محلول های بر ضدعفونی دست   و یا  صابون  و دست با آب صحی   شست

 (2 مطابق پیوست) پایه الکل است.

 ب و صابون شسته شود.اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آ 

 20ت دس یمدت زمان شستشو نمایند دست و صورت اقدام یکارکنان بدو ورود نسبت به شستشو  هیکل 

  شود. تیلباس کار و مراجعه به منزل رعا ضیدست و صورت قبل از تعو یباشد. شستشو هیثان 30تا 

 ها  دست تماس با هر بیمار و بعد از  سه ساعت    یمورد فوق، هر دو ال یت فراهم نبودن دسترس  رصو  در

 ینضدعفو  ) محلول های ضد عفونی بر پایه الکل (  کننده مناسب مخصوص دست    یرا با محلول ضدعفون 

 شود.

 خود را  یها ابتدا دسددت ت،یقبل از شددروع فعال یتخصددصدد  یکارکنان ارائه دهنده خدمات درمان هیکل

نقاب که دوره گردن را  ،ییزدا، دسددتکش قابل گندN 95)ماسددک  یو از لوازم حفاظت فرد ضدددعفونی

 .ندیروپوش بلند و کاله ( استفاده نما ایبپوشاند، لباس کار و 

  خود را  یابتدا دسدددتها   ت،ی شددداغل قبل از ورود به داخل مرکز و شدددروع فعال       یخدمات   یروها ین هی کل

سه مرتبه با محلول الکل   ییگندزدا صد گندزدا  70)حداقل روزانه   یت فردشود( و از لوازم حفاظ  ییدر

 .ندیروپوش بلند و کاله، استفاده نما ایلباس کار و و  نک،یع ،ییمناسب )ماسک، دستکش قابل گندزدا

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 :مطب موارد زیر رعایت گرددمرکز و  غذا در صورت خوردن در

 غذایی تهیه    ترجیحا از مواد  .تهیه گردد ، بیرون بر ییغذا  از مراکز مجاز تهیه و توزیع مواد  غذایی   مواد

 شده توسط خود و یا خانواده استفاده گردد.

 غذایی باید دارای پوشش بهداشتی باشند. مواد 

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری الزامی می باشد 

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

  و یا ظروف شخصی استفاده شوداز ظروف یکبار مصرف.  

 شامیدن در اتا  خوردن از صاص داده   مکا) ق معاینه و انتظار خودداری گرددو آ سبی به این کار اخت  ن منا

 شود(.

  دارخانه الزامی استدر آبفردی و محیطی رعایت نکات بهداشتی.  
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  تجهیزات بهداشت ابزار، .3

 تیونی یجام شود. مثل پوشش سط  و پشت سربه اتاق ان ماریقبل از ورود ب تیونی یآماده ساز. 

  لفون س  یا لونیبا نا انهیو موس را دیصفحه کل  شگر، یهر روز نسبت به پوشش صفحه نما    یاول وقت کار

 اقدام گردد.

  شانده و دو بار در روز گندزدا    لونیبا نا انهیو موس را دیصفحه کل  شگر، یصفحه نما  یرو  ییسلفون پو

 انه نسبت به دفع آن اقدام شود.روز فتیش یشود و در انتها

  درصد گندزدایی شود. 70محل استقرار چانه بیمار هنگام تهیه تصویر رادیولوژی، بعد از هر بیمار با الکل 

  درصددد  70سددنب بعد از هر بار اسددتفاده با محلول الکل   لوازم پزشددکی از قبیل گوشددی پزشددکی و تب

 گندزدایی شود.

 و دستمال کاغذی جمع آوری شود گردد  ندزدای دست نصبی مایع گداخل آسانسورها ظرف محتو  . 

 آوری و یا استفاده نشوند؛کن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب کلیه دستگاه 

  وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

 سددیم و مواردی نظیر آن ها، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد، موس، بی کلیه تجهیزات از قبیل دسددتگاه

 در پایان شیفت کاری تمیز و گندزدایی شوند؛

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 

  در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و اقالم

شوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار، از مواد آلی پاک  سطوح     ن شحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و  تر

 قابل گندزدایی نیستند .

  الزم اسددت توصددیه های سددازنده برای اسددتفاده یا رقیق سددازی، زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر

 گرفته شود .

 اقدام گردد  4 ر مراکز مطابق پیوستبرای استفاده از گندزداهای مجاز و غلظت های مورد استفاده د. 

  استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد. 

 فراهم گردد  یبهداشت یهاسیها و سرودر توالت یو دستمال کاغذ عیما صابون 

 طور موقت حذف شودبهمطب مرکز و  ی ها سردکن و آب هایآبخور 
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 بهداشت ساختمان .1

 نظافت کردن محیط مراقبت بیمار 

   سطوحی که بیمار در آن قرار گرفته یا اغلب اوقات    راسطوح افقی تمیز و گندزدایی کنید، به ویژه روی 

 با آنها تماس دارد 

 گندزدایی شودزانه حداقل دو نوبت اتاق انتظار رو. 

           برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسدددل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسدددی ، از تمیز کردن

 چه مرطوب ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید . مرطوب )پار

  در پایان هر شدددیفت کاری با رعایت اسدددتفاده از حداقل نظافت و گندزدایی سدددرویس های بهداشدددتی

 تجهیزات حفاظت فردی انجام گیرد.

 آن از دستکش و   ریخوان و نظادستگاه کارت   ل،یهای آسانسور، لپ تاپ، تلفن، موبا   برای تماس با دکمه

 گردند. ییطور مرتب گندزدا سطوح مذکور به گردد و دستمال کاغذی استفاده  ای

 یامکانات شستشو    ایدست )  یضدعفون  یها مطب، محلول مرکز یا  مشخص  یهااست در قسمت    الزم 

 یدسترس   به آن مارانیکنندگان و ب که کارکنان، مراجعه یطور شود به  دست با آب و صابون( قرار داده  

 باشند. داشته

 یکه در معرض تماس مشددترک م یسددطوح ریراه پله و سددا زها،یو پر دیدر ورودی مطب، کل رهیدسددتگ 

 شود. ییباشد مرتب گندزدا

  نرده پله رآالت،یش  ،یو صندل  زیدرها، م رهیو کف، درها، دستگ  واریتماس مشترک شامل: د   یدارا سطوح 

 لیوسددا زها،یو پر دیها، کلپوشخوان، کف کارت یها سددتگاهتلفن، د یگوشدد نت،یها، تخت، کمد، کاب

  گردد  ییخشک شده و سپس گندزدا ز،یآن با دستمال تم ریو نظا یعموم

     گندزدایی کلیه سطوح تجهیزات و کف اتاق محل نصب یونیت و راهروها در پایان هر شیفت کاری انجام

 شود.

  به بیمار با دقت رعایت شود. سترون سازی ابزار استفاده شده در ارائه خدمات 

  شودگندزدایی کلیه سطوح بعد از پایان ارائه خدمات به هر بیمار انجام 

 گردد. ییگردد بعد از هر بار استفاده گندزدا یاستفاده م مارانیب نهیمعا یکه مشترک برا یلیوسا 

 

 

 تهویه 
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  آزاد برخوردار باشدمحل انتظار بیماران از تهویه کافی  و ترجیحا از فشار منفی به فضای. 

 کرونا و مسددری بودن بیماری و شددرایط جدید ناشددی از اپیدمی  با توجه به سددرعت باالی انتشددار ویروس

های دندانپزشکی بیش از پیش ضروری است. با این     ، نصب هود موضعی باالی یونیت  19-بیماری کووید

 ی کنترل میشود.های مختلف به هوای اطراف یونیت تا حد زیاد کار انتشار بیوآئروسل

        در صدورت اسدتفاده از فشدار مثبت برای سدیسدتم تهویه مطبوع، پنجره ها در طول ارائه خدمات، حتی

 االمکان باز شوند. 

  های دارای پنجره رو به بیرون ) نه مشرف بداخل ساختمان ( انجام شود. خدمات به بیمار در اتاق 

       پنجره، جهت ارائه خدمات به بیماران ، حداقل از در صورت نداشتن هود موضعی و عدم امکان باز شدن

 یک فن مکنده مناسب به سمت فضای آزاد استفاده شود. 

 مدیریت پسماند

       سماند عفونی تلقی سط بیماران و افراد مظنون به بیماری کرونا به عنوان پ سماندهای تولیدی تو کلیه پ

 شده و همانند پسماند عفونی  مدیریت گردند.

  سماندها ضوابط و     مدیریت پ ساس  باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد.)بر ا

 روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و دستورالعمل های مرتبط  ( 

  ن موازیبا رعایت ، عفونی ، تیز و برنده ، پسددماند شددیمیایی و دارویی در مبدأ تولید، پسددماندهای عادی

 گردد.جمع آوری و بسته بندی ، ، تفکیکهداشتی بصورت جداگانهب

      پسددماندهای عفونی در کیسدده های مقاوم زرد رنو ) واقع در  سددطل های زردرنو (جمع آوری گردد

چنانچه احتمال آلودگی خارج کیسه ، پاره شدن و سوراخ شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی  در دو        

  .کیسه قرار گیرد

   ندهای تیز و برنده در مخازن پالسدددتیکی ایمن     کلیه پسدددما(Safety Box)   جمع آوری گردد  و این

  .ظروف نزدیک به محلی که اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار می گیرند ، قرار داده شوند

  از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده  خودداری گردد 

       سرنو های یکبار شده را از  ستفاده  شود )     سوزن های ا مصرف جدا نکنید و هیچگونه دستکاری انجام ن

 خم شدن  شکستن و یا هرگونه دستکاری ( 

  در کلیه مراحل مدیریت پسددماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت

سازی و دفع ،  کارکنان باید از تجهی  زات حفاظت در مرکز  و تحویل به مراکز دارای مجوز برای بی خطر 
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فردی مناسددب اسددتفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه صددحی  اسددتفاده از تجهیزات حفاظت 

 فردی را دریافت کرده باشند 

 .از اختالط پسماندهای عفونی تولید شده در مراکز با پسماند عادی خودداری گردد 

 داخل بین های پسددماندهای عادی  از قرار دادن کیسدده های حاوی پسددماندهای عفونی و تیز و برنده در

 شهری جدا خودداری گردد.

 از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا خودداری گردد.   

     ست می سماند ا ساز پ سماندهای عفونی و تیز و برنده را در   چنانچه مرکز فاقد تجهیزات بی خطر  تواند پ

های مجاور  یا مرکزی بی خطر نماید و یا از امکانات بی خطر سدداز بیمارسددتان سددایت های منطقه ای 

اسددتفاده نماید در غیر اینصددورت در بسددته بندی ایمن و با بر چسددب عفونی و تیز و برنده،  ضددمن عقد 

 قرارداد ، تحویل شهرداری نماید 

  رنو، زردعفونی  پسماند  های مصرف شده در مخزن مخصوص    ها و ماسک  ها، دستکش  دستمال کاغذی

 دفع شوند. زرد رنو دردار پدالی و دسته دار مجهز به کیسه زباله 

 

 ویژگی های ظروف و کیسه های تفکیک پسماند های پزشکی 

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد 1کیسه پالستیکی مقاوم  عفونی 1

 Safety box 2 تیز و برنده 2

 استاندارد

 تیز و برنده دارای خطر زیستی مززرد با درب قر

 شیمیایی و دارویی سفید یا قهوه ای 3کیسه پالستیکی مقاوم  شیمیایی و دارویی 3

 عادی سیاه 4کیسه پالستیکی مقاوم  عادی 4

 الزم است کیسه های فوق در سطل های زرد رنو نگهداری شوند  .1

 موسسه استاندارد ، استاندارد این ظروف را تدوین کرده است .2

 شوند  ینگهدار پالستیکی سفید یا قهوه ای  یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .3

 شوند  ینگهدار آبی رنو یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .4

 

 ضروریبهداشتی   سایر اقدامات .4

    ه)بباشد   ی تازه همیشه جریان داشته  طوری که هوا هفضاهای عمومی مطب دارای تهویه مناسب باشد ب 

 (.ها و تعویض مرتب هواویه طبیعی با بازکردن در و پنجرهاستفاده از ته ثالعنوان م
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 تهویه دارای یا سدداعت در هوا تعویض بار 12 حداقل با مناسددب تهویه واجد انتظار و معاینه باید اتاق 

 .باشد طبیعی

 برای تنفسددی عالیم دارای بیماران همه به سدداده ماسددک دادن قرار اختیار در و به اسددتفاده توصددیه 

 .تنفسی ریز قطرات و ترشحات انتشار از جلوگیری

  از ماسک استفاده کنند دیبا مطبکارکنان پزشک و . 

    شک شم   از محافظ دیباپز ستفاده نمایند تا   صورت  و حفاظ  چ شاها  یاز آلودگا  یریجلوگ یمخاط یغ

 شود.

 اده نماینداستفصورت و حفاظ  چشم از محافظدهند ارکنانی که خدمت درمانی ارائه میک. 

  بلند استفاده کنند. نیآست دارای و لیاستر ریو غ زیاز لباس تم دیبا مطبکارکنان پزشک و 

  نماینداز دستکش استفاده  دیکارکنان باپزشک و.  

 عویض گردداستفاده شود و بعد از هر بیمار ت خت معاینهاز ملحفه یکبار مصرف برای ت.  

  شت دست نیز رعایت       کلیه وسایل حفاظ ، ماریب معاینهبعد از شده به نحو صحی  دفع و بهدا ستفاده  تی ا

 گردد. 

  سایل حفاظت ستفاده فرد کلیه و سماند عفونی محسو   هشده ب  ی ا شد عنوان پ سماندهای   هب  و همانند پ

  .آوری و دفع گردندفوق جمع

  های تولیدی استفاده شود دار پدالی برای پسماند سطل زباله در ،هااتاق معاینه و سایر قسمتدر. 

 صرف  کباریا ی دیبا زاتیتجه ص   صورت   هیا ب وبوده  م صا ستفاده قرار گیرد    یاخت عنوان مثال  )بهمورد ا

سنب    شار سنب  ف ستفاده از   به ازیاگر نها(  ها و دما شترک  هب زاتیتجه ا ، وجود دارد مارانیببرای  طور م

با اسددتفاده از  عنوان مثال )به دیکن گندزداییکرده و  زیا تمجداگانه آن ر ماریهر ب یاسددتفاده برا بعد از 

 الکل(. لاتی درصد 70

 گردد یخودداردهان  ای ینی، بچشمبا  و یا دستکش آلوده یها دستتماس  از. 

  صل   نانیاطم ستند   ف با در مراحل مختلکه ی کارکنان شود حا ست را    بیماران در تماس ه شت د بهدا

 .نمایند استفاده میمناسب  حفاظت فردی  تجهیزات از ورعایت نموده 

 نمایید. گندزداییو  زی، تمدر تماس استبا آن  ماریبسطوحی که طور مرتب  به 

 روشویی با شرایط بهداشتی و تسهیالت شستشوی دست وجود داشته باشد. ،های معاینهدر کلیه اتاق 

 یعطسه م ایدر هنگام سرفه  ستمال د کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن  ناناطمی

 پوشانند.
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 قرار گیرند. ،از سایر بیماران متر 2تا  1حداقل و با فاصله  از ماسک استفاده نمایند انتظار اتاقدر  مارانیب 

        شده و بعد  از معاینه ستفاده  صرف ا ستکش یکبار م مار هر بیبرای معاینه و اقدامات درمانی بیماران از د

 تعویض گردد. 

 ردیقرار گ تیدر اولو یضرور یاالمکان فقط خدمات دندانپزشک یحت 19-دیکوو یماریب یدمیره اپدر دو. 

  ندیمراجعه نما یدارند به مراکز دندانپزشک ازین یپزشکدندان یدرمان یها تیفقط اگر به فور مارانیب. 

  سل یب دیآن احتمال تول یکه ط یخدمات هیاالمکان کل یحت 19-دیکوو یماریب یدمیدر دوره اپ  ها وآئرو

 لدیشدد کیانجام شددود و هنگام ارائه خدمات با  یضددرور یلیفقط در موارد خ ایوجود دارد ارائه نشددود و 

 ممانعت شود. ها وآئروسلیبا ب یکادر درمان یریمناسب از هرگونه در معرض قرار گ

   حذف شود. ماریهر گونه استفاده از  کاغذ در ثبت سوابق و ارائه خدمات به ب 

  و بعد از  مصرف اقدام  کباریگان، کاله و دستکش   دنیدر بدو ورود به مرکز بالفاصله نسبت به پوش    ارمیب

 .دیخدمات و هنگام خروج از مرکز نسبت به دفع آنها اقدام نما افتیدر انیپا

 ییمخصددوص نظافت و گندزدا یها ییها و دمپا دسددتمال ها، یت یخدمات هنگام شددسددتشددو یروهاین 

 .ندیکامل استفاده نما یمنیبخش، از لوازم ا

  دیحفظ نما ماریفاصله حداقل دو متر را با ب دیبا ماریب یفرد راهنما. 

       پرداخت هزینه خدمات صرفا با کارتخوان انجام شود. کارت را بیمار بکشد و رمز را متصدی صندوق وارد

 نماید.

      سل شار بیوآئرو ست جهت ممانعت از انت سک بیمار بعد از ورود به  های احتمالی از بینی بیمار الزم ا ، ما

صورت بیمار باقی بماند، به گونه ای که      شابه عکس ذیل روی  شک جهت دریافت خدمات، م اتاق دندانپز

 دفع شود. پسماند سطل  بینی و روی چشمهای بیمار را بپوشاند و بعد از اتمام خدمات الزم به

  

 

  ل مخزن زیاله دفع و ماسددک جدید تحویل داده بعد از پایان ارائه خدمات به بیماران ماسددک قبلی بداخ

 .شود

  درصد آب ژاول بعد از هر بیمار انجام شود. 1/0گندزدایی کراشوار با محلول 
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     هنگام ارائه خدمات به بیمار، حداکثر مکش و سدداکشددن بزاق دهان بیمار بطور مداوم انجام شددود تا از

 ها ممانعت شود. تولید بیوآئروسل

 استفاده نمایند و استفاده مشترک از هر گونه لوازم )خودکار، دفترچه  م شخصی خود   کارکنان فقط از لواز

 اکیدا خود داری شود. (یادداشت، گوشی تلفن همراه 

 ییافراد گندزدا یها و دست و لوازم شخص موتیتلفن همراه، ر یقبل از ترک محل کار تمام سطوح گوش 

 شود. 

  شت  سیسرو  ییجهت گندزدا سبت به آم  یبهدا ساز ن کلر در  یحاو یو قرار دادن محلول گندزدا یاده 

 اقدام گردد. یبهداشت یها سیمحل سرو

   با  ییمحوطه روشو  ییلطفا قبل از خروج نسبت به گندزدا »  یتراکت آموزش  یبهداشت  سیدر محل سرو

 نصب شود.« محلول گندزدا اقدام شود 

  روسیو انتقال و یاز آلودگ یریشگیپ کردیرو بعد از درمان با یمراقبتها یبرا یالزم و ضرور یها هیتوص 

 ارائه شود. مارانیکرونا به ب

     

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

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

 بالمانع است. اقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرفحد

 

  رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

 ای مجازی مربوطهارسال پیام های آموزشی در گروه ه ،در صورت امکان 

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

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 
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 موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 ویروس آشنایی با عالیم ابتال به این 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 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 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  ننده دست به شاغلینمحلول ضدعفونی کاز 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 آرنب 

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی ایبنره نصب  
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  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 

 ری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالگsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 ها پیوست 

 اظهاری فرد جهت بازگشت به کار : فرم خود1پیوست 

 

اظهار می مرکز یا مطب (اینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل در )

 نمایم:

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □س      تنگی نف□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  مل/محت بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (همکار بودن ) ضای ب شترک  ر ف تماس ) م

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15بیش از 

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

 □ امثبت کرده salamat.gov.irا در سامانه اطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود ر -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 میهرگونه عواقب ناشی از پاسک نادرست و خالف واقع، به

 

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

 

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

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .بشوئیدها را مچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدزباله درسطل در دستمال را  -10
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 ی:  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فرد3 پیوست

 شده( توصیهتجهیزات حفاظت فردیمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  تجهیزات حفاظت فردینوع  سته به سط  پیشگیری در عفونت    ش ا ستاندار ده ب د، تماسی، قطره های ا

صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این      ست. روش  سیار متنوع ا سایل باید به افراد آموزش   ای و هوابرد ب و

 ود.شداده

 

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 کنید. باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل 

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

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگیودبرای محافظت از خود و محدهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 شده کمی در تماس باشیدبا سطوح لمس -

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

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

شاهای    بدون آ تجهیزات حفاظت فردیلفی برای درآوردن ایمن های مختشرو ست یا  غ لوده کردن لباس، پو

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

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

 بستن درب، از صورت خود خارج کنید.

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به تجهیزات 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

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

 خارج کنید.

 شکل اول از سمت چپ( داریدتکش درآورده شده را با دستکش نگهدس(. 

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

 .)شکل وسط(خارج کنید 

  دهید.دستکش را درون ظرف زباله قرار 

 عینک یا شیلد صورت (2

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

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

  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

 
  شویید و از ضدعفونی    است، فورا د ن هنگام درآوردن روپوش آلوده شده هایتااگر دست ستان خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.

 ستین   ش را بندهای روپو 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 

 اله قرار دهید.شده داخل ظرف زبصورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
 دست نزنید.  –ک آلوده استقسمت جلوی ماس 

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

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

 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  می همانطور که لباس را در

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

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

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 استفاده از مواد گندزدا: 4پیوست 

 با منابع محدود ممکن  های مکاندارند.  یمختلف یعفونو ضددد ییگندزدا یها مختلف پروتکل یکشددورها

شته باشد   یدسترس   یعفونگندزدا و ضد است به انواع مواد   رست  که د یصورت کننده دردیاما الکل و سف  ؛ندا

 هستند. یقبول قابل ییایمیش مواد ،استفاده شوند

 شود و سپس   زیکننده )دترجنت( تمبا آب و مواد پاک دیابتدا با فیسطوح کث  گرید یهر ماده  گندزدا مانند

 :  باشدبه شرح زیر میاستفاده از مواد گندزدا  گردد. ییزداگند
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 کلریت سدیم غلظت و مصرف هیپو -1جدول

 (PPMدرصددد معادل  5های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم محلول اولیه: عمده محلول 

 ( کلر قابل دسترس است50000

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد    ظتهای سفیدکننده شامل غل   محلول

 تا رقت موردنظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس: 

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

 بدن قبل از گندزدایی( 

 

 رف هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مص -2جدول 

 (PPMمعادل ردصددد  5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم های سددفیدمحلول اولیه: عمده محلول

 (  کلر قابل دسترس 50000

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

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

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

صدددد هیپوکلریت سددددیم، از دو برابر بیشدددتر از در 5/2های حاوی سدددازی سدددفیدکنندهبرای آمادهمثال 

 ب(قسمت آ 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

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

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

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

 مورد نظر حاصل گردد رقت 

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردد متخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میسطوح غیر 

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   یز گردد )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی تم 

 وری( بدن قبل از گندزدایی یا غوطه
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 گندزداهای سطوح :5 پیوست

 نکات عمومی

 ه کنید.استفاد اسب با پایه کلر یا بر پایه الکلاز یک ماده گندزدایی من

 ید.از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شو

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

 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 

و ضدعفونی بر پایه الکل دارای 

 مجوز

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

کلی از الکل طورکش با طیف گسترده است و بهیک میکروب

 ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به

 های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترکی ویالعنوان مثال درپوش الستی

ها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها( 

 شود.استفاده می

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

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

تواند باعث عنوان گندزدا می الکل بهاستفاده مکرر و طوالنی از  .3

 خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنو، تورم، سخت

 های خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

منظور جلوگیری از خطر مالحظات الزم بهدر هنگام گندزدایی  .5

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24محلول پس از گذشت 

ماسک  ها و استفاده ازامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست .8

ماسک( و  2یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء هر شیفت حداقل 
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شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید 

 فراهم شود.

نکات مهم در خصوص 

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از  .1

روس آنفوالنزا موثر بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله وی

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

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

خاطی، پوست و مجاری ها غشاهای مبا این حال سفیدکننده .3

وند و شکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسی را تحریک می

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.وصیه میمحافظت از چشم در برابرپاشیدن ت

های با تهویه مناسب مخلوط نموده های سفیدکننده در محلمحلول -

 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  -

 مایید.رقیق ن

همراه سایر مواد شوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

تواند باعث داده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سمی در های شیمیایی خطرناک شود. بهواکنش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی هنگام مخلوط کردن سفید

از گردد و این گشود، تولید میکردن توالت استفاده میزکه برای تمی

صورت لزوم ابتدا از مواد تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی
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کننده برای شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

گردند و به سطوح ها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.شده صدمه میورن

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

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

 مشورت گردد.

رد گینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید -

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

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

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

شده خریداری نموده هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

و  شده را روزانهده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح ها میکنندهشدن سفیدفعالآلی موجب غیر

شده و قبل از گندزدایی با ماده باید تمیز آغشته به مواد آلی

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

 در ظروف تیره رنو و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس6پیوست 

 های خود و آشامیدن دست  قبل از خوردن

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1زید )فاصله  افراد دیگر بپرهی

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
 با مصددرف میوه و خود را یمنی سددیسددتم ا

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه اول  

 178/306  کد

 

                                )کرونا ویروس(                        19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 یارائه کننده خدمات بهداشت یدرمان یو مراکز بهداشت مارستانهایبشستشو و گند زدایی  

 یعاد یتهایبعد از برگشت به فعال 19 دیکوو مارانیبه ب  یدرمان
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1 

 

 

 فهرست

 2 ............................................................................................................................................................................................ مقدمه

 2 .................................................................................................................................................................................. کاربرد دامنه

 2 ............................................................................................................................................................... یاجتماع یگذار فاصله

 3 ....................................................................................................................................................... وکار طیمح سالمت الزامات

 4 ........................................................................................................................................................................ ییگندزدا اتیعمل

 4 ............................................... خانهیرختشو به انتقال و بخش شده استفاده منسوجات و البسه هیکل یآور جمع -الف

 4 .......................................... بخش در ماریب از مانده یجا به لوازم و موجود یپسماندها هیکل انتقال و یآور جمع -ب

 5 ..................................................................................................................................... غبار و گرد از سطوح هیکل نظافت -پ

 5 ............................. زاتیتجه و لوازم و(سقفها و وارهاید و دربها کفها، شامل) بخش نساختما نظافت و شستشو - ت

 5 ................................ زاتیتجه و لوازم و( ها سقف و وارهاید و درها کفها، شامل) بخش ساختمان کل ییگندزدا -ث

 6 .......................................................................................................................................... ییگندزدا و کردن زیتم یکل اصول

 7 ................................................................................................................................................................ گندزدا مواد از استفاده

 7 ..................................................................................................................................................................................               الکل

 7 .................................................................................................................................................................................. کننده دیسف

 10 ................................................................................................................. ها کننده دیسف از استفاده یبرا الزم اطاتیاحت

 12                                                                                                                                                                                 ها وستیپ

 12 ....................................................................................................................... هادست یشستشو درست روش: 1  وستیپ

 14 ................................................................................................. یفرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش:  2 وستیپ

 14 ........................................................................................... شدههیتوص( PPE)  یفرد حفاظت لیوسا دنیپوش مراحل

 16 ........................................................................................ شدههیتوص(  PPE)   یفرد حفاظت لیوسا درآوردن مراحل

 19 .......................................................................................................... روسیو کرونا از یریشگیپ در مهم نکات :3 وستیپ
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2 

 

  مقدمه

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

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

 هایاسراس دانسرته  گردند. براشریا  آلوده منتقل می  طریق ریز قطرات یا از طریق سررفه یا عطسره و یا لم   

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

الریه، نارسررایی کلیه و مرگ گردد. درصررد مرگ ناشرری از این  به ذاتاسررت منجرو در موارد شرردیدتر ممکن 

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

متری از طریق سرررفه یا  2تا  1فاصررله تواند در باشررد. این ویروس میترشررحات بینی و دهان در محیط می

ها با محیط و سررطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسرره منتقل شررود. راه دیگر انتقال، تماس دسررت  

طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسررایلی اسررت کهپله ها، میز و صررندلی، شرریرآالت، نردهدسررتگیره در

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

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

 کاربرد دامنه

ستانها و   کلیه شتی درمانی  مراکزبیمار شتی درمانی ا بهدا کووید  بیماران به رائه کننده خدمات بهدا

 بعد از برگشت به فعالیتهای عادی 19

تمام بخش های بستری مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها است که      در این راهنما منظور از بخش

در انها بستری بوده و یا خدمات بهداشتی درمانی به آنها ارائه شده است ) ازجمله بخش های     19بیمار کووید 

  )بخش های تصویر برداری   ، بستری

ها، مقررات، نامهیینبوده و سرررایر قوانین، آ )کرونا ویروس( 19-کووید این راهنما جهت پیشرررگیری و کنترل   

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتدستورالعمل

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

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

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

کسررب و کار یکی از اماکن تجمع محسرروب شررده که می تواند سرربب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

www.gonitro.com

216



 
 معاونت بهداشت           

 یو مراکز بهداشت مارستانهایبگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در شستشو و گند زدایی  )کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 یعاد یتهایبعد از برگشت به فعال 19 دیکوو مارانیبه ب  یدرمان یارائه کننده خدمات بهداشت یدرمان

3 

 

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

عالوه بر رعایت اصررول بهداشررتی برای کاهش مواجهات متناسررب با سررط  ادررطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 الزامات سالمت محیط وکار  

 انجام گردد  بهداشت محیط بیمارستان کلیه اقدامات اجرایی باید با نظارت کارشناس 

 و شررسررتشررو   علمیات کامل انجام و آغاز از قبل از بخش و 19از ترخیص کامل بیماران کووید  بعد 

ضی  گندزدایی، سانی ال  به طریق مقت مل زم در این خصوص بع از ورود به بخش ممانعت گردد و  اطالع ر

 .آید

  سب  تابلو شهای  ورودی درب جلوی منا  حال در بخش "محتوی با اطالع کارکنان جهت نظر مورد بخ

 . نصب گردد "شستشو و گندزدایی

 یکسررراعت باز بماند به      الی طبیعی به مدت نیم    تهویه  جهت  ها  اتاق  پنجره های  االمکان تمامی   حتی

 .نشود ایجاد مثبت فشار بخشها، سمت سایر به که طوری

 زم در این خصوص را گذرانده باشندبخشها اموزش های ال کلیه کارکنان مسئول شستشو و گندزدایی. 

  در صورت امکان ترجیحا تهویه  .شود  تامین کافی تهویه بخشها  شستشو و گندزدایی     عملیات در زمان(

 طبیعی (

  صل گردد کارکنان ناظر ست  عملیات و کارکنانی که قرا اطمینان حا شو و گند    عملیات ر ا ست را  زداییش

 .نباشند  19ری کووید انجام دهند مشکوک  و یا مبتال به بیما

  کلیه کارکنان مرتبط با عملیات شستشو و گند زدایی مجهز به تجهیزات حفاظت فردی کامل باشند 

 و استعمال دخانیات خودداری گردد در حین انجام عملیات از خوردن وآشامیدن. 

 به هیچ وجه از تلفن همراه اسررتفاده نگردد )در صررورت لزوم از تلفن  ابت بخش  ام عملیات در حین انج

 ( .استفاده گردد

       شو و گند زدایی ست ش ص   کارکنان در حین انجام عملیات  شخ سب    رینظ یلوازم   ، یساعت، جواهرات، ت

 نکنند .  استفاده انگشتر

  جلوگیری گردد.ورود افراد متفرقه به بخش از و شستشو و نظافت بخش،  ییهنگام انجام گندزدا 
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4 

 

 عملیات گندزدایی

 عملیات زیر به ترتیب باید انجام گردد : .1

 خانهیشوو انتقال به رخت البسه و منسوجات استفاده شده بخش هیکل یجمع آور -الف

 اتاق در موجود کلیه منسوجات  و بالشها  اتاقها، پرده ملحفه، حوله، البسه،  کلیه بدون تالطم جمع آوری 

  بیمار

 جهت پیشگیری از انتشار ذرات،   ازتکان دادن لباس ها و لنژهای آلوده جدا خودداری گردد 

 خانهیو جداگانه به رختشو  جمع آوریبرچسب   یدارا  یکیپالست  یها سه یشده در ک  یجمع آور یلنژها 

 داده شوند .  لیتحو

  دیکار قرار ده نیمخصوص ا یها سهیک ایها  نریدرون کانت مایرا مستقلنژکثیف. 

 سمت ب  یکه باعث آلودگ ردیقرار بگ سه یدر ک یطور فیلنژ  کث کهیصورت  در  کیگردد ن سه یک یرونیق

 .باشد ینم یدرور سهیو استفاده از دو ک ستیکاف سهیک هیال

   لباس و لنژ ها بطور مجزا جمع آوری، و مطابق با البسه عفونی شستشو و گندزدایی گردد 

  و همانند پسماندهای فوق دفع لنژ یکبار مصرف  پ  از جمع آوری به قسمت پسماندهای عفونی منتقل

 .گردد

 

 در بخش ماریمانده از ب یموجود و لوازم به جا یپسماندها هیو انتقال کل یجمع آور -ب

 دیکار قرار ده نیمخصوص ا یها سهیکوها  نریدرون کانت مایپسماند را مستق. 

  دیدر هنگام حمل و نقل شود، حمل کن مقاوم  سهیکو نریکه مانع از باز شدن کانت یروشپسماند را با. 

 سماند طور  کهیصورت  در سمت ب  یکه باعث آلودگ ردیقرار بگ مقاوم  سه یدر ک یپ نگردد  سه یک یرونیق

 .باشد ینم یدرور سهیو استفاده از دو ک ستیکاف سهیک هیال کی

  سماندها ستکش      کباری یها مانده در بخش ها، لباس یباق یپ سکها، د صرف، ما سا  م سماندها  ریها   یپ

 ر اساسب طبقه یندی می شوند و  یو شستشو به عنوان پسماند عفون ییگندزدا اتیعمل نیح شده دیتول

 و دفع شوند. یخطر ساز یحمل و نقل، ب ،یآور جمع عفونی مارانیب یپسماندها دستورالعمل

 صل نما  نانیاطم ست اندر کار جا به جا  دییحا ستاندارد را رعا  اطاتیاحت  ،ییکه کارکنان د نموده و  تیا

 .دهندیانجام م  تجهیزات حفاظت فردی  دست را بعد از جدا کردن یشستشو

 ریدارد نظ ازین یمقاوم تر  تجهیزات حفاظت فردیبه   طیمح یینظافت  و گندزدا رینظ نیسنگ  یکارها 

 رو بسته و مقاوم یوکفش ها یکیبند الست شیدستکش و پ
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5 

 

  سطوح از گرد و غبار هینظافت کل -پ

 از عدم وجود گرد و غبار نانیو کسب اطممحیطی و سطوح تجهیزات  سطوح هینظافت کل 

 ییانتقال لوازم نظافت به محل شستشو و گندزدا 

 شود. یریآئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگ دیکه از تول دیکن زیتم یسطوح را طور ای زاتیتجه 

           برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسرررل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسررری ، از تمیز کردن

 مرطوب )پارچه مرطوب ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید

 پاک نشرروند  یانجام شررود. اگر سررطوح و اقالم از مواد آل ییکردن قبل از گندزدا زیکه تم دیمطمئن شررو

 . ستندین یی،گرد و خاک و غبار ( مواد و سطوح قابل گندزدا مار،ترشحاتیب ینند مدفوع و مواد دفع)ما

 بخصوص گندزداها در  تیریتماس و مد ،زمانیساز قیرق ایاستفاده  یسازنده برا یها هیاست توص   الزم 

 . نظر گرفته شوددر مورد تجهیزات 

 

 زاتیو لوازم و تجه(و سقفها وارهایدربها و دشامل کفها، )شستشو و نظافت ساختمان بخش  -ت 

 دم ) ع .دترجنت مناسب  کیبه کمک  زاتیکامل ساختمان بخش و سپ  تجه   یشستشو    اتیانجام عمل

 انجام شستشوی دقیق مانع از عملکرد مناسب ماده گندزدا می گردد ( 

 

 زاتیو لوازم و تجه (ها و سقف وارهایشامل کفها، درها و د)کل ساختمان بخش  ییگندزدا -ث

 پ  از اطمینان از انجام مراحل ذکر شده ،عملیات گند زدایی انجام گیرد. 

  قبل و بعد از عملیات  فوق کارکنان نسبت به شستشوی دست های خود اقدام نمایند 

 گندزدایی می باشند و شستشو نیازمند و شده محسوب بحرانی سطوح عنوان به بخش سطوح کلیه 

 بیمار، لوازم کمد پنجره ها، اتاقها، سقف  حتی و دیوارها و کف قبیل از تماس احتمال با سطوح  کلیه 

سهای   تمامی درها، شتی،  سروی شنایی  های سامانه  و المپها سطوح  بهدا  تلفن، گوشی  بخش، و اتاق رو

 در موجود و بیمار اتاق تجهیزات و لوازم کلیه سطوح  برق، پریزهای و کلید کنترل تلویزیون، تلویزیون،

ستگاه  میز بیمار، میزغذای تختها، سطوح  تمام بخش، ستراحت  صندلی  پرستاری،  ای  و تختها تشک  و ا

 .شوند شستشوداده پاک کننده )دترجنت( محلول با بخش در مشابه موارد

 یمثل مسررئول نگهدار ربطیذ نیالزم اسررت به مسررئول زاتیبخش و تجه ییشررسررتشررو و گندزدا  یبرا 

 شود. یمرکز اطالع رسان ساتیساختمان و تاس ینگهدار ،مسئولیپزشک زاتیتجه
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     سمتها ست تمام ق ستفاده در بخش  یها انهیرا یالزم ا صفحه کل  لیها از قب مورد ا صفحه   دیموس،  و 

 در صد(گند زدایی گردد   70 کیلیالکل اتمانند  مناسب)  با محلول شینما

 سب   یانتخاب ماده گندزدا یبرا ستگاه ها  زاتیتجه برای منا سی گردد و با      و د سازنده برر ستورالعمل  د

 خدمات فنی یا  تجهیزات پزشکی هماهنگی الزم صورت گیرد  کارشناس

 می توان از بخش  ، مسررئول بهداشررتپ  از کنترل مرحله دوم،  ییبعد از گذشررت دو سرراعت از گندزدا

 .استفاده نمود 

 اصول کلی تمیز کردن و گندزدایی

های حاد تنفسرری  می شرروند برای مدت زمان مت یر   هایی که باعث ایجاد  بیماریویروس ها و باکتری 

)ساعت ها یا روزها ( در محیط زنده می مانند . با تمیز کردن و گندزدایی می توان این عوامل را کاهش داد و  

ظر زدایی در نعوامل عفونی را با اسررتفاده از تمیز کردن محیط و گندزدایی غیر فعال نمود.  تمیز کردن و گند

گرفته می شررود  تا عوامل بیماری را از بین ببرد ویا تعداد آنها را بر روی سررطوح و اقالم آلوده به میزان قابل  

شیمیایی برای     شکند .گندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا  توجهی کاهش می دهد .بنابراین زنجیره انتقال را می 

برای تجهیزات پزشررکی غیر بحرانی اسررتفاده شررده یا  کشررتن میکروارگانیسررم ها )نه اسررپورها( اسررت و باید

مشررترک برای بیماران،  به کار رود. با توجه به ماهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیط بسرریار دررروری 

ستفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام         سطوح و تجهیزات مورد ا سبت به گندزدایی  ست تا ن ا

 گردد 

 را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود. تجهیزات یا سطوح 

       شود. اگر سطوح و شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام  صورت نیاز به گندزدایی مطمئن  در 

شحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و     شوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،تر اقالم از مواد آلی پاک ن

 ابل گندزدایی نیستند .سطوح ق

         سازی،زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر ستفاده یا رقیق  سازنده برای ا صیه های  ست تو الزم ا

 گرفته شود .
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 گندزداهای بیمارستانی شامل موارد زیر است :

 (دیم هیپوکلریت )سفید کننده خانگیس -

 الکل -

 ترکیبات فنلی -

 ترکیبات کواترنری آمونیوم -

 ترکیبات پراکسیژن -

 

 استفاده از مواد گندزدا

کشررورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و دررد عفونی مختلفی دارند. مراکز بهداشررتی درمانی با  

سفید کننده            شد. اما الکل و  شته با دد عفونی دسترسی ندا ست به انواع مواد گندزدا و  منابع محدود ممکن ا

 هستند. در صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی قابل قبولی

مانند هر ماده  گند زدای دیگر سطوح کثیف ابتدا باید با آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تمیز شود   

 و سپ  گند زدایی گردد.

 الکل

درصد یک میکروب کش با طیف گسترده   70الکل برای از بین بردن ویروس  ها مو ر است.اتیل الکل  

الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک ) به عنوان مثال    است و به طور کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است.  

ثل             خارجی تجهیزات )م گاهی سرررطوح  ها (و  پل دوز،  ترمومتر های دارویی مولتی یال درپوش السرررتیکی و

 استتوسکوپ و ونتیالتور ها  ( استفاده می شود.

ی ،سخت شدن و ترک خوردگاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به عنوان گندزدا میتواند باعث ت ییر رنگ، تورم 

 الستیک و پالستیک های خاص شود.

 سفید کننده

سدیم در از بین بردن باکتری،    ست که ماده فعال آن هیپوکلریت   یک گندزدایی کننده قوی و مو ر ا

 غیر فعال می شود.ست اما به راحتی توسط مواد آلی، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا مو ر ا

دقیقه زمان تماس(، با هزینه ای کم و به طور        60تا   10کننده های خانگی )با      گندزداها و سرررفید   

 گسترده در دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می شود.
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با این حال سررفید کننده ها غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری تنفسرری را تحریک می کند و تحت 

شوند و   سفید        تا یر گرما و نور تجزیه می  شان میدهند .بنابر این  شیمیایی واکنش ن سایر مواد  به راحتی با 

 .ا باید با احتیاط مصرف گردندکننده ه

شده )قوی تر و            صیه  سازی  تو سفید کننده از جمله عدم رعایت میزان  رقیق  ست از  ستفاده نادر ا

ارکنان مراقب بهداشررتی دررعیف تر ( می تواند ا رات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب دیدگی ک

 گردد.

 برای تهیه و استفاده از سفید کننده رقیق شده  رعایت موارد زیر دروری است :

 دستکش و پیش بند دد آب استفاده شود  ،ماسک از 

 پاشیدن  توصیه می شود. استفاده از عینک برای محافظت از چشم در برابر 

  مناسب مخلوط نموده و از انها  استفاده گردد.محلول های سفید کننده را در محل های با تهویه 

  گردد و آن را  سررفید کننده با آب سرررد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سرردیم می

 (.ناکارآمد می نماید

 : توجه

سکوپی،       -1 سطوح و محل های آلوده نظیر اورژان ، آندو شتی درمانی برای  ستان  و مراکز بهدا در بیمار

در آن انجام می شود، اتاق ایزوله بعد    19که آزمایش کووید  آزمایشگاه تشخیص طبی  برونکوسکپی،  

( و آمبوالن ، در صورت فقدان ترکیبات الکلی برپایه Changeاز هر بار ترخیص کامل بیماران اتاق )

 ppm 5000   =1در صررد  ) 0.5آمونیوم کواترنر و سررایر گند زداهای مجاز، با هیپوکلریت سرردیم  

مت ه   یت سرررردیم  قسررر مت آب   9و  %5یپوکلر ندزدایی        قسررر طه گ ظات ایمنی مربو با مالح  )

 (1گردند.)جدول

 

قسمت ppm 500 =1) 0.05سایر سطوح بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی ، با هیپوکلریت سدیم  -2

 (2قسمت آب( می تواند  گندزدایی شوند.)جدول  99و  %5هیپوکلریت سدیم 
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 هیپوکلریت سدیمغلظت و مصرف  -1جدول

سدیم %     سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت   PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای 

 (  کلر قابل دسترس است

شده : محلول    سدیم %   1:10محلول توصیه  ستفاده از      5از هیپوکلیت  شود  ا سفید    1توصیه می  قسمت 

 رای گند زدایی سطوح ( ب 1:10قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   5000در صد یا  0.5، کلر قابل دسترس در حدود  1:10

د هیه خواهند ش محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی ت   

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

نکته:  سررطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، اسررتفرار، ترشررحات ،خون یا دیگر   

 مایعات بدن قبل از گندزدایی( 

 

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم : -2جدول

سدیم %     سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت   PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای 

 (  کلر قابل دسترس است

قسمت سفید    1توصیه می شود  استفاده از     5از هیپوکلریت سدیم %   1:100محلول توصیه شده : محلول   

 برای گند زدایی سطوح (  1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  99کننده به 

به عنوان  .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ، نسبت سفید کننده به آب را تنظیم کنید      

سفید کننده های حاوی    مثال ،  سازی  صد   2.5برای آماده  شتر از     در  سدیم ، از دو برابر بی هیپوکلریت 

 قسمت آب( 98قسمت سفید کننده به   2سفید کننده استفاده کنید )یعنی 

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   500در صد یا  0.05، کلر قابل دسترس در حدود  1:100

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد      

 ورد نظر حاصل گردد تا رقت م

 زمان تماس برای کاربرد های متفاوت: 

 زمان تماس برای سطوح غیر متخلخل : بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد 

 دقیقه توصیه می شود . 30زمان الزم  گندزدایی برای غوطه ور کردن اقالم : زمان تماس  

یز کردن مدفوع ، اسررتفرار،ترشررحات ،خون یا دیگر   نکته:  سررطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تم 

 مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه وری ( 
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 برای استفاده از سفید کننده ها  احتیاطات الزم

  سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند 

  15کننده به چشررم وارد گردد بالفاصررله باید به مدت از تماس با چشررم باید خود داری گردد اگر سررفید 

 دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

      شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش سایر مواد  سفید کننده ها به همراه  از به کار بردن 

های سمی در هنگام مخلوط داده و می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود.به عنوان مثال گاز  

شود(           ستفاده می  سیدی )مانند موادی که برای تمیز کردن توالت ا شوینده ا سفید کننده با مواد  کردن 

تولید می گردد و این گاز می تواند باعث مرگ یا جراحت گردد .در صرررورت لزوم ابتدا از مواد شررروینده           

 دعفونی، محل را کامال با آب بشویید.استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید کننده برای د

      عنوان به  طبی الکل  توجه شرررود.  )متانول (صرررنعتی الکل  اتانول( و (طبی به کاربردهای متفاوت الکل 

ستفاده  موتورها در سوخت  عنوان به صنعتی  الکل اما رود می کار به کننده ددعفونی  شود. الکل   می ا

ست و     سمی ا شامیدن    صنعتی یک ماده  صورت آ شته و میتواند باعث   بینایی روی مخربی بر ا رات در  دا

 .کوری و یا حتی مرگ شود

 ستفاده  بعد گیر آتش و سمی  مواد خصوص  به شیمیایی  مواد ظروف شتی  نظر از از ا ستحکام چک  یا ن  ا

 بسته شود. محکم ها آن در شده و

 ستفاده  صورت  در سپری آن بر روی  الکل، از  پایه بر های شوینده  یا طبی الکل مثل آتش گیر مواد از ا ا

از روشن کردن  شعله اجتناب شود و مواد مذکور از منبع احتراق یا جریان الکتریسته دور نگهداشته شود و   

 نگهداری این مواد اجتناب گردد. محل نزدیکی در سیگار

         شک سید کربن، آب، کف های مقاوم به الکل و پودرهای خ سوزی میتوان از دی اک صورت بروز آتش  در 

 ستفاده نمود.شیمیایی ا

    ارائه آموزش های الزم در زمینه نحوه کار ایمن با مواد گندزدا و درردعفونی کننده و اسررتفاده از وسررایل

 حفاظت فردی به کاربران الزامی است.

   سررفید کننده رقیق نشررده وقتی در معرض نور خورشررید قرار می گیرد گاز سررمی آزاد می نماید بنابراین

 خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند. سفید کننده ها باید در مکان

       هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از ا ر بخشی آن از سفید کننده هایی که

 اخیرا تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
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 حلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید م

ساعت دور بریزید . مواد آلی   24تاریخ رقیق سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از     

موجب غیر فعال شدن سفید کننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز شده و 

 از گندزدایی با ماده سفید کننده، عاری از مواد آلی گردد.قبل 

     سررفید کننده رقیق شررده را باید دور از نور خورشررید و در ظروف تیره رنگ و دور از دسررترس کودکان

 نگهداری گردد.

 

 ها ها و پنجرهباز کردن درب .های بسررته به کار بردای سررمی اسررت و نباید آن را در محیط آب ژاول ماده

ست به همین دلیل حتما هنگام کار با مواد     برای  دروری ا سب فراهم   گندزداتهویه مناسب  باید تهویه منا

 .شود

 

سب گذاری  (1 سی     برچ ددعفونی کننده با ترجمه فار ساس نظام  روی ظروف حاوی مواد گندزدا و  بر ا

 اسم حاوی توسط سازنده و یا تأمین کننده انجام شود. برچسب ها باید       GHSهماهنگ بین المللی 

صات ماده بوده و    و شخ شتعال و نکات احتیاطی مهم در باره آنها  خطرناکی به م شاره  و قابلیت ا  ا

ضا  و غظت آنها و      ساخت و انق صرف بیش از یک روز نیز   شود و تاریخ  دارا بودن یا نبودن قابلیت م

 حتما روی برچسب درج شود.

نی کننده با توجه به نکات احتیاطی روی برای سرراخت و اسررتفاده از محلول های گند زدا و دررد عفو (2

برچسب وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود. اگر برچسب ارائه نشده است، پوشیدن ماسک،            

دسررتکش، عینک برای محافظت از چشررم، کفش با جوراب و نیز لباس کار با آسررتین و شررلوار بلند  

 درورت دارد.
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 پیوست ها

 هادست شویشست روش درست: 1  وستیپ

 

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

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

  بار مصرف نیز مورد تایید است(ذی خشک کنید )استفاده از حوله یکدستمال کاغبا  -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدزباله درسطل در دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی2 پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 

 روپوش .1

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

 .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 

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

 
 و متناسب با آنها قرار بگیرد. هاروی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 باشید شده کمی در تماسبا سطوح لم  -

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

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

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

شده  ارد. درعفونی بالقوه وجود د سایل      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   ا هنگام اگر د ستکش آلوده  ستان   درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

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

 خارج کنید.

 شکل اول از سمت چپ( داریدتکش درآورده شده را با دستکش نگهدس(. 

  د و دستکش دوم را نیز  تان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببری       انگش

 .)شکل وسط(خارج کنید 

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

 .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

 
  شویید و از ددعفونی    است، فورا د ن هنگام درآوردن روپوش آلوده شده هایتااگر دست ستان خود را ب

 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.

 داخل روپوش را لم  کنید. ها جدا کنید و فقطروپوش 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.  –ک آلوده استقسمت جلوی ماس 

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپ  بندهای باالیی و بدون لم  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 ددعفونی   آلوده شد، ب اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

 خارج روپوش را لم  کنید.

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

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

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

صله بعد  از در  (6 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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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس3پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

 انیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   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(؛  بیمار حف

 

 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

 کنید؛استراحت 

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

 فیزیوتراپی مراکزگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار  فاصله
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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      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

سرفه، تن    شدید با عالیمی همچون تب،  ز نماید تواند بروگی نفس میکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

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

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

ستگیره در  شیرآالت، نرده   د صندلی،  سای پله  ها، میز و  ست که ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و طور به لی ا

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

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

 دامنه کاربرد

  .تهیه شده است  پی و توان بخشیموسسات فیزیو ترا این راهنما برای کلیه مراکز و

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

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

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

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

سیاری از   شتی درمانی ب شتی و درمانی هستند و محل های   19در معرض بیماری کووید  مراکز بهدا یکی  بهدا

سالمت نیروی کار       سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ  شده که می تواند  سوب   و از اماکن تجمع مح

الزم اسددت مقررات وی ه ای از طریق فاصددله گذاری اجتماعی  لذا از اهمیت باالیی برخوردار اسددت مراجعین 

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

 در نظر گرفته شود.  فعالیت ها
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 :وددر این راستا الزم است موارد زیر رعایت ش

    شیفت ساعات فعالیت،  سرپایی      کاهش  سط مراکز  شده تو های کاری و همچنین تقلیل بیماران پذیرش 

 .فیزیوتراپی کامال ضروری است

    صرفا شاوره و ارائه خدمت فیزیوتراپی  صورت گیرد    موارد م ضروری  سیاری از مواقع   .در موارد کامال  در ب

 مشاوره ها از طریق سیستم تلفنی و یا مجازی قابل انجام است.

  نفشدددارخو ،یعروق یقلب ،یا نه یزم یها  یمار یبا ب  ماران یب رشیپذ  ،یمار یب یدمی اپ طیشدددرا تی تا تثب، 

س  یهایماریب ستروئ یتحت درمان با کورت، ابتید ،یتنف  مارانیو ب دزیا ،ها یمیبدخ ،یدرمان یمیش ، دیکوا

 .ردیصورت پذ اطیاحت بای وندیپ

      شته باشند نحوه نوبت دهی به بیماران به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور دا

 بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد رعایت گردد.

  .نوبت دهی به صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد 

 بیمار را یک ناقل بالقوه فرض کرده و در صددورتی که خود فیزیوتراپیسددت   کارکنان در ابتدای ارزیابی هر

سبت به درمان بیماران      شتری ن ضمن بکارگیری لوازم حفاظت فردی با احتیاط بی بیماری زمینه ای دارد، 

 اقدام کنند.

  )فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار  رعایت گردد. )حداقل یک متر 

  بین مراجعه کنندگان  در زمان نوبت دهی و تشکیل پرونده رعایت شود. فاصله ایمن 

  در صددورت ضددرورت برای ارایه خدمت و رسددیدگی به امور بیمار در فاصددله کمتر از یک متر، اسددتفاده از

 تجهیزات حفاظت فردی کامل الزامی است.

 شود یترعا متر یک اقل حد فاصله بیمار و همراه بیمار   با کردن صحبت هنگام در. 

  ضروری است . دفترحتی االمکان بیمارانی پذیرش گردند که حضور آنها در 

       سمت سایر ق ضروری در اتاق انتظار و  سایل غیر  ستند به حداقل   و هایی که افراد بیمار در رفت و آمد ه

 برسد. 

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله  دست دادن 

 خودداری گردد.تماس دست، از دست دادن  قیاز طر روسیبا توجه به انتقال و 

            تاق نه، ا تاق کار، رختکن، آبدارخا تاق  معاینه،   اجتناب از تجمع کارکنان در ا مشددداوره و هر جایی که     ا

 کارکنان می توانند تجمع نمایند.
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 .استفاده از دستگاه کارتخوان به جای دریافت وجه نقد الزامی است 

  انس ورتی که ارائه خدمات به آنها اورژدر صدد مراجعینی که عالئم تب و سددرماخوردگی دارند  از پذیرش

 .نباشد خودداری گردد در غیر اینصورت به بیمار ماسک طبی  و دستکش ارائه گردد 

 .کارکنانی که عالیم سرماخوردگی دارند بعد از بهبودی کامل در محل کار حضور یابند 

  صورت تماس با بیماران ستها        در  صله د ستی و نظایر آن، بالفا حین انجام تمرین درمانی، تکنیک های د

 ثانیه با آب و صابون مایع شسته شود. 20به مدت حداقل 

  و رعایت فاصله ایمن)حداقل یک متر( بیماران، همراهانکاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان با  

 در اتاق های مشترک  مراجعینبیماران و خت متر )حداقل یک متر( بین ت 2الی  1گذاری  رعایت فاصله 

   سدددرویس های   مشددداوره، خدمات توانبخشدددی،    اتاق  معاینه،   همزمان در اتاق  بیماران   اجتناب از تجمع

 بهداشتی 

 استفاده شود.بیماران از ماسک، لباس کار و دستکش نزدیک شدن به  هنگام 

       ضروری شود از آوردن همراهان غیر  صیه  ضور در وقت تعیین  به کلیه بیماران تو خودداری نموده و با ح

 شده از تجمع در سالن انتظار پرهیز نمایند.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

   19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

 پذیرد:

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسدددی    فرم خود بدو ورود به محل کار     ظف هسدددتند در همه مو  -1

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

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.ir: چنانچه براساس ارزیابی سامانه کارکنان بررسی روزانه عالئم  -2

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

 از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید. مسئول موسسه

 پذیر  های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 
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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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

 تا پایان همه گیری، به صورت دورکاری صورت پذیرد. کارکنان اداری صورت امکان، فعالیت های  در -1

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

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

 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 تم ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-امی  با الزم ا

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

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

 قرار گیرد.
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 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 بهداشت فردی .1

 ت در موارد زیر ضروری استرعایت بهداشت دس: 

 قبل از تماس با بیمار؛ 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه با، بعد از  ارائه خدمات درمانی به بیماران قبل از انجام هرگونه 

 ؛ماریپس از تماس با ب 

 .پس از تماس با محیط بیمار 

  و یا هندراب با محلول های ضدعفونی بر پایه الکل  صابون و دست با آبشستشوی بهداشت دست شامل

 (  ABHR)است 

 .اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود 

 ؛گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در 

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

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

 استفاده شود. و نظایر آن های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 

   ستفاده سرفه کردن    هنگام یکبار مصرف مال از دست ا صورتی عطسه یا  شت از   )در  که دستمال وجود ندا

 (گرددقسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

  خودداری گردد . ها با چشم، بینی و دهان تماس دستاز 

  شخصی برای نماز استفاده شود، تسبیح، چادر سجاده ،مهر از.  

 ی است ) در صورت وجود   از وسایل بهداشتی شخصی ضرور     استفاده   حمام و ، حوضچه/استخر  در رختکن

  (هیدروتراپی

 

 بهداشت مواد غذایی   .2

 :موارد زیر رعایت گردد دفتر یا موسسهغذا در در صورت خوردن  

       و در صدددورت امکان غذا سدددالم همراه .مواد غذایی از مراکز مجاز تهیه و توزیع مواد غذایی،  تهیه گردد

 آورده شود.

  غذایی باید دارای پوشش بهداشتی باشند.مواد 
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  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری الزامی می باشد 

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

 از ظروف یکبار مصرف و یا ظروف شخصی استفاده شود.  

 و انتظار خودداری گردد و مکان مناسدددبی به این کار      ، اتاق کار    اینه و آشدددامیدن در اتاق مع    خوردن از

 اختصاص داده شود.

 بدارخانه الزامی است رعایت نکات بهداشتی در آ. 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 فشار  )به عنوان مثالمورد استفاده قرار گیرد.  یاختصاصیا بصورت  و بوده  مصرف کباریا ی دیبا زاتیتجه

سنج ها(     ستفاده از   به ازیاگر نسنج ها و دما شترک   زاتیتجه ا  بعد از وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور م

 ٪70)به عنوان مثال ، با اسددتفاده از  دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یاسددتفاده برا

 الکل(. لاتی

  گردد. گندزداییو  زی، تمبه طور مرتب در تماس است با آن   ماریبسطوحی که 

 و یا استفاده نشوند شده  آوریکن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب کلیه دستگاه. 

  از هر بار استفاده گندزدایی شود.وسایل نظافت پس 

 نظیر آن در سددیم و مواردی ، تلفن، کیبورد، موس، بیرایانهها، ابزار کار،  کلیه تجهیزات از قبیل دسددتگاه

 شیفت کاری تمیز و گندزدایی شوند. پایان

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 

  شد   قبل از گندزدایی انجام نظافت شوند )مانند مواد    ضروری می با سطوح و اقالم از مواد آلی پاک ن . اگر 

 ک و غبار ( مواد و سطوح قابل گندزدایی نیستند .ترشحات ،گرد و خا دفعی بیمار،

 ،زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر  الزم اسددت توصددیه های سددازنده برای اسددتفاده یا رقیق سددازی

 گرفته شود .

   ستفاده از شتی درمانی مطابق پیوست     گندزداهای برای ا ستفاده در مراکز بهدا مجاز و غلظت های مورد ا

 رعایت شود. 4

 به طور مستمر گندزدایی شود.  و محل شستشوی ظروفمورد استفاده های  لیخچا 

 از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف استفاده شود. 

   استفاده شود. از حوله های شخصی 

  موجود گندزدایی شود. یو تشک ها  تخت ها 
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 ستگیره  کاری شیفت  شروع  در سور   و ورودی در د سان ستگیره  و آ  و نخ و پارالل و ثابت دوچرخه های د

 گردد.گندزدایی  نظافت و  تماسی سطوح کلیه و ویل شولدر و قرقره

  درست  نحوه و شوند  گندزدایی روز طول در بار چندین بایست  تماسی می  سطوح  و آسانسور   دستگیره 

سور    سطوح  با تماس کمترین سان سب   برای آموزش ورودی و در آ مراجعین و کارکنان در محل دید منا

 نصب شود.

  نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود.وسایل 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسددب در هر طبقه، راهروها ، کننده دسددتعفونیظروف حاوی مواد ضددد

 سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد.

 ت گیرد.موس بعد از استفاده صور ،رایانه زات اداری / شخصی از جمله کیبورد،گندزدایی تجهی 

 

 بهداشت ساختمان .4

 نظافت کردن محیط مراقبت بیمار 

 ا یبه وی ه روی سددطوحی که بیمار در آن قرار گرفته  ،ها را  تمیز و گندزدایی کنید سددطوح افقی در اتاق

 و قبل از پذیرش بیمار بعدیو بالفاصله اطراف  بستر بیمار  به طور مرتب   اغلب اوقات با آنها تماس دارد 

 .شودنظافت و گندزدایی 

  برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی، از تمیز کردن مرطوب

 )پارچه مرطوب ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید . 

   از تجهیزات اسددتفاده نظافت و گندزدایی سددرویس های بهداشددتی در پایان هر شددیفت کاری با رعایت

 انجام گیرد. حفاظت فردی

 شود گند زداییصورت روزانه ه ب یوتراپیزیف کینیکف کل. 

 گرددزدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتی سرویس 

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

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

  قرار داده شود .های بهداشتی ها و سرویسدر توالتو دستمال کاغذی  صابون مایع 

  صورت گیرد.های دردار پدالی ها باید در سطلپسماندجمع آوری 

 آوری بهداشدددتی )جمعالزامات  یسدددتی آوری و دفع پسدددماند بامرتبط با جمعنیروهای خدماتی  تمامی

 رعایت نمایند. را  های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفتپسماند در کیسه
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 و تازه به طوری که هوای تمیز ی مجهز به توری باز گذاشددتن پنجره ها ایو  هیتهو سددتمیاسددتفاده از سدد 

 ضروریست.جریان داشته باشد همیشه 

 نکات مهم 

  نکات مهم ایمنی و پیشگیری از برق گرفتگی  و آتش سوزی در هنگام گندزدایی برای لوازم برقی   رعایت

 مورد توجه گیرد.

 گندزدا روی سددطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسددازگار و با   از پاشددیدن و ریختن محلول های

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

    ستمالی که سطوح با د سطوح انجام می     گندزدایی  شده، برای  شته  سط محلول گندزدا آغ ا شود. ابتد  تو

 .آن گرفته و بر سطوح کشیده میشود دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی

 گندزدایی گردد: پروتکل ارائه شده در همین راهنماو سپس طبق  زیر نظافتسطوح  االزم است در ابتد 

      پشتی صندلی )قسمت پالستیکی یا      و ندلیمیز و صندلی ها )نشیمن صندلی، دسته های ص

 فلزی(

  دیوارها، کف ، سقف ،پنجره ها 

 )سرویس های بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام 

 شیرآالت، نرده  پله   ها، در ستگیره درها،  شی تلفن، ، کلید و  ها د ، کمد، یخچال، کابینت، گو

 و نظایر آن وسایل عمومیپریزها، 

 

 آموزش بهداشت

 مناسب روش های آموزشی

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

  چهره به چهره با رعایت فاصددله از مسددیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صددورتی که

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

 

  رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

 استفاده از صفحات نمایشی جهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ،در صورت امکان 
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  :موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

  19و عالیم کووید آشنایی با بیماری 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 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 

 در خانه توصیه ماندن 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 نمونه فعالیت های آموزشی

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

            شوی دست ها در محل کار شست صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های   ن بخصوص در 

 بهداشتی 

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  از تجهیزات حفاظت فردی صحیح نصب پوستر آموزشی نحوه استفاده 

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

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

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

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

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

 □( متر 2فاصله کمتر از 

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

 □ امثبت کرده salamat.gov.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 نمودهسددشپاسددخ کلیه پرثبت 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

  .خوب به هم بمالیدها را کف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .ازیددستمال را سطل زباله درب دار بیند -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 

 شده ( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

  انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند 

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

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

 

 ها دستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 .دارید  ها را از چهره خود دور نگه دست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

های مختلفی برای درآوردن ایمن وسددایل حفاظت فردی  بدون آلوده کردن لباس، پوسددت یا   روش 

شاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  شیفت کاری، تمام      غ شدن از محل کار/پایان  قبل از خارج 

سایل حفاظت فردی در آورده و  ستکش          و سک و د صورت نیاز، از ما شود. در  سطل در دار دور انداخته  در 

 جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 ترتیب مراحل زیر در آورید: وسایل حفاظت فردی  را به

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.عفونی ضد

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

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

 کننده دست استفاده کنید. ونیو از یک ضدعف

  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

 
 بشویید و از ضدعفونیستان خود را 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.  طوری هروپوش را وارونه ب 

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

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

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

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دار در 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 

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

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

 دهید.

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

 .استفاده کنید درصد 70 الکلی
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 های سطوح گندزدا :4پیوست

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

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 پایه الکل دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و 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   

 ود.شونتیالتورها( استفاده می

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

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

تواند باعث    عنوان گندزدا می 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 دزدایی و نظافت، سددالنهنگام گن .4

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول لولمح .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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ی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدمات  

 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 گسددترده در دسددترس اسددت و برای    کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

 استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق    .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضددعیفشددده )قوی سددازی توصددیه

سیب  شتی   گندزدا کاهش دهد و باعث آ دیدگی کارکنان مراقب بهدا

 گردد.

ستفاده از سفیدکننده رقیق  برا .5 شده  رعایت موارد زیر   ی 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.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

 راآن سددفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدددیم  در صددورت اسددتفاده از -

 قیق نمایید.ر

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشده و میدااجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

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

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

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

صله باید به   شک       15مدت گردد بالفا سته و با یک پز ش دقیقه با آب 

 مشورت گردد.

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

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

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

شت ز    - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  مان تجزیه میهیپوکلریت 

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

 و سددازی قید شددودتازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 

   با آنها در تماس اسددت ، در صددورت فقدان   19برای سددطوحی که بیمار مشددکوک یا قطعی کووید

ت سدیم  یترکیبات آمونیوم کواترنر و گندزداهایی که قبال توسط وزارت بهداشت اعالم شده است، با هیپوکلر    

سدیم    1پی پی ام   = 5000درصد )   5/0  (گندزدایی گردند.)جدول  قسمت آب  9و  %5قسمت هیپوکلریت 

1) 

     99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم   1پی پی ام=  500) 05/0برای سایر سطوح با هیپوکلریت سدیم 

 (2قسمت آب( گندزدایی شوند.)جدول 

     پی پی ام   5000درصد )   5/0ا هیپوکلریت سدیم  نیز با ب سرویس های بهداشتی و سطل های پسماند

 .(گندزدایی گردد قسمت آب 9و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم  1= 
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 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول

(   PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   

 کلر قابل دسترس است

شده : محلول    سدیم %   1:10محلول توصیه  ستفاده از      5از هیپوکلیت  شود  ا سفید    1توصیه می  قسمت 

 برای گند زدایی سطوح (  1:10قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   5000در صد یا  0.5بل دسترس در حدود ، کلر قا 1:10

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد      

 .تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

نکته:  سددطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، اسددتفرار، ترشددحات ،خون یا دیگر   

 مایعات بدن قبل از گندزدایی( 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -2جدول 

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

 کلر قابل دسترس 

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

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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   در صددد  2.5های حاوی سددازی سددفیدکننده مثال ، برای آماده

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

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

 پی پی ام خواهد بود   500درصد یا  05/0لر قابل دسترس در حدود ، ک1:100

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

  رقت مورد نظر حاصل گردد
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 راهنمای تهیه مواد گندزدا -3جدول 

 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

سی     ستر پی  5000کلر قابل د

 درصد 5/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 آب سرد واحد 9واحد گندزدا  1
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 ویروس: نکات مهم در پیشگیری از کرونا 5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

با دادن 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

 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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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه اول  

180/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

کلینیک های  مطب ها و در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله

 دامپزشکی
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  مقدمه

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

های عنوان یک اصننل کلی ویروساسننت ولی بهطور دقیق مشنن ن نشننده انتقال این ویروس هنوز به

سننرفه یا عطسننه و یا لمی اشننیاه آلوده منتقل   قطرات تنفسننی حینطور عمده از طریق تنفسننی به

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب،  بر اساس دانسته  گردند. می

لیه الریه، نارسایی ک به ذاتتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجر  سرفه، تنگی نفی می 

 است.طور دقیق مش ن نشدهو مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به

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

متری از طریق  2تا  1تواند در فاصله  ت لیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می  

ست      شود. راه دیگر انتقال، تماس د سطوح آلوده به ویروس مانند  سرفه یا عطسه منتقل  ها با محیط و 

ستگیره در  شیرآالت، نرده   تجهیزات، د صندلی،  سایلی  پله  ها، میز و  ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده مانند شود طور عمومی و مشترک استفاده میبه است که

آب  و صورت با دست   ،و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پی از تماس با هر فرد یا اشیاه مشکوک   

 . (2)مطابق پیوست و صابون شستشو گردد

  کاربرد دامنه

شگیری و الزامات  به موارد راهنما این فعالیت های مرتبط به  ها و مکاندرعفونت  کنترل و پی

ه ، امور مربوط بای دامپزشننکی، شننبکه های دامپزشننکیبیمارسننتان و کلینیک ه  دامپزشننکی از قبیل

شت حیوانات      سیون حیوانات و کنترل بهدا سینا شکان و  ین،شاغل . دامنه کاربرد آن دپردازمیواک  دامپز

 می باشد. کنندگانو مراجعهسایر کادر درمانی و خدماتی 

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

هستند   19ه بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید    آنجا ک

سبب انتقال بیماری گردد و       شده که می تواند  و محل های کسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب 

ست مقررات ویژه ای از طریق      ست الزم ا سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار ا از طرفی حفظ 
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اصله گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار       ف

 و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  در اتاق انتظار   ای مدیریت گردد که حداقل افراد       گونه به  مراجعه کنندگان   دهی به   نحوه نوبت

 متر بین افراد رعایت گردد. 1که فاصله حداقل طوری هحضور داشته باشند ب

  در اتاق انتظار جلوگیری گردد. آنهااز تجمع  مراجعینبا افزایش زمان مالقات 

  پزشک به هر دلیل با تاخیر مواجه شد الزم است به    دامر دلیل زمان حضور  ه که به در صورتی

 شود تا از ازدحام آنان در اتاق انتظار جلوگیری گردد. اطالع داده مراجعین

 صورت تلفنی یا اینترنتی صورت گیرد.  هدهی ب نوبت 

     سب صله فیزیکی منا شرح حال گرفتن از  فا )حداقل یک  رعایت گردد صاحب حیوانات هنگام 

  .متر(

 دهی و تشکیل پرونده رعایت شود.  کنندگان  در زمان نوبت فاصله ایمن بین مراجعه 

 در فاصله کمتر از یک متر،   دامپزشکی صورت ضرورت برای ارایه خدمت و رسیدگی به امور    رد

 الزامی است. ،استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کامل

 شود رعایت متر یک حداقل فاصله، بیمار صاحب دام  با کردن صحبت هنگام در. 

 هایی که افراد در رفت و آمد هسننتند به  انتظار و سننایر قسننمتضننروری در اتاق  وسننایل غیر

 حداقل برسد. 

 ن و حداقل فاصننله ایمن که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشنند حداقل زمان ممک درصننورتی

 . رعایت گردد

 .فاصله ایمن با مراجعین و دام رعایت گردد 

 ودداری گردد.ختماس دست، از دست دادن  قیاز طر روسیبا توجه به انتقال و 

            تاق تاق کار، رختکن، آبدارخانه، ا تاق  معاینه،   اجتناب از تجمع کارکنان در ا مشننناوره و هر  ا

 که کارکنان می توانند تجمع نمایند. مکانی

 .استفاده از دستگاه کارت وان به جای دریافت وجه نقد الزامی است 

  شود.از سیستم تش ین چهره استفاده برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا 
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 ، مراقبت و بازتوانییغربالگر

  19-گیری کووید غربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام  اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاری است براساس طرح فاصله الزم 

 پذیرد:

به موظف هسننتند در بدو ورود دامپزشننکی  آزمایشننگاه هایها، کلینیک ها کارکنان مطب  همه -1

یا وجود   19-اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسنننی مرتبط با کووید      فرم خود محل کار/  

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند تماس 

شاغلین:    -2 سامانه    چنانچه بربررسی روزانه عالئم  ساس ارزیابی   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irا

کارکنان صننورت از ورود  . در غیر اینخودداری کندخانگی وجود داشننت، فرد از ورود به محل کار 

 .شودبیمار به محل کار جلوگیری 

 پذیر  های آسیب مراقبت از گروه .2

 قرار 19-کووید  بیماری  به ری ی باالت ابتال خطر  معرض در که  افرادی عنوان به زیر  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند،

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 

 :یمنیبا نقن ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاه وندیپ  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز
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به صنننورت   ،یریهمه گ  انی افراد تا پا   نیا یشننن ل یها  تی در صنننورت امکان، فعال   -1

 .ردیصورت پذ یدورکار

افراد به گونه فراهم گردد  نیا یکار برا طیمح طیشرا  ،یدر صورت عدم امکان دورکار  -2

سا  شد. ت     ریکه حداقل تماس با  شته با  رییت  ایو  یکار طیش ل موقت در مح  رییافراد را دا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا یطیمحل کار به مح

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم اسننت پی از طی دوران درمان و  ،19-بیماری کووید تمامی شنناغلین با احتمال ابتال به

راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال   "نقاهت، جهت بازگشت به کار براساس آخرین نس ه    

ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار      "19-به کووید

 یرد.قرار گ مورد ارزیابی پزشکی

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 .ضرورت استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کادر درمانی 

 استت بهداشت دست در موارد زیر ضروریرعای: 

  ؛دام یا صاحبان دامقبل از تماس با 

 گندزدایی ای سازی پاک اقداماتاز انجام هرگونه  و بعد قبل ، 

  دام یا صاحبان دام بدن عاتیما مواجهه بابعد از 

  ؛دام بیمارپی از تماس با 

     با محلول های ضدعفونی دست   و یا  صابون  و دست با آب صحیح  شستشوی    بهداشت دست شامل

 است.ثانیه  20به مدت حداقل بر پایه الکل 

 شسته شود. اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون 

 ؛گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در 

 دستکش استفاده نمایند و کماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

 و نظایر آن استفاده شود. های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 
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   ستفاده ستمال  ا صرف  یکباراز د سرفه کردن     هنگام م سه یا  صورتی عط ستمال وجود  )در  که د

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

  ها با چشم، بینی و دهان خودداری گردد . تماس دستاز 

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

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 :موارد زیر رعایت گردد محیط مطب ها و کلینیک های دامپزشکیغذا در صورت خوردن در

 تهیه گردد، )بیرون بر(ییغذا از مراکز مجاز تهیه و توزیع موادغذایی  مواد.  

 غذایی باید دارای پوشش بهداشتی باشند. مواد 

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری الزامی می باشد 

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

 از ظروف یکبار مصرف و یا ظروف ش صی استفاده شود.  

 شامیدن در اتا  خوردن از صاص    ن منامکا) ق معاینه و انتظار خودداری گرددو آ سبی به این کار اخت

 شود(. داده

  دارخانه الزامی استدر آبفردی و محیطی رعایت نکات بهداشتی.  

  محیط و تجهیزات بهداشت ابزار، .3

 کرده و  زیجداگانه آن تم    ،اسنننتفاده  موردهر  یبرا بعد از  ، حیوانات برای مورد اسنننتفاده   زاتیتجه

 الکل(. لاتی ٪70)به عنوان مثال ، با استفاده از  دیکن گندزدایی

  گردد. گندزداییو  زیدر تماس است به طور مرتب، تمبا آن  حیواناتسطوحی که 

  در  هک سطوحی سایر و پله، صندلی و نیمکت ها راه پریزها، و کلید، کلینیک ها در ورودی دستگیره

 شود. مرتب گندزدایی باشدمشترک می  تماس معرض

  و یا استفاده نشوند. آوری شدهکن و آب وری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب دستگاهکلیه 

 .وسایل نظافت پی از هر بار استفاده گندزدایی شود 

  سیم و مواردی نظیر  ها، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد، موس، بی کلیه تجهیزات از قبیل دستگاه

 ی شوند.آن در پایان شیفت کاری تمیز و گندزدای

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 
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        شوند )مانند سطوح و اقالم از مواد آلی پاک ن شد. اگر  ضروری می با انجام نظافت قبل از گندزدایی 

 ند .ترشحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و سطوح قابل گندزدایی نیست ،حیوانمواد دفعی 

     الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی، زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر

 گرفته شود .

   برای اسننتفاده از گندزداهای مجاز و غلظت های مورد اسننتفاده در مراکز بهداشننتی درمانی مطابق

 رعایت شود. 4پیوست 

 ر مستمر گندزدایی شود.های مورد استفاده و محل شستشوی ظروف  به طو ی چال 

  شترک  تماس دارای سطوح ستگیره  درها، کف، و دیوار ل:شام  م  شیرآالت،  صندلی،  و میز درها، د

 و کلید ها،پوشکف  خوان،کارت های دسننتگاه تلفن، گوشننی کابینت، کمد، ها، ت ت، پله نرده

سایل عمومی  پریزها، ستمال  با آن نظایر و و )مطابق  گردد گندزدایی سپی  و شده  خشک  تمیز، د

 پیوست(. 

      وسایلی که به طور مشترک برای معاینه حیوانات استفاده می گردد بعد از هر بار استفاده گندزدایی

 گردد.

 بهداشتی فراهم گردد  هایسرویی و هاتوالت در کاغذی دستمال و مایع صابون 

  های تولیدی استفاده شود پسمانددار پدالی برای  ها، سطل زباله دراتاق معاینه و سایر قسمتدر. 

 

 ساختمان شتبهدا .4

 یا امکانات  عفونی دستهای ضد محلول ،ها و کلینیک ها های مش ن مطب الزم است در قسمت(

به آن کنندگان  ی که کارکنان، مراجعهطورهشننود بوی دسننت با آب و صننابون( قرار دادهشننسننتشنن

 باشند.دسترسی داشته

 فردی که نظافت را انجام   .انجام گرددو مکرر  مجزاصورت  بهدایی سرویی بهداشتی  نظافت و گندز

 دهد از وسایل حفاظت فردی استفاده نماید. می

 موقت حذف شود طوربه هاسردکنآب و هاآب وری.  

 شود گند زداییبصورت روزانه  و مطب های دامپزشکی کینیکف کل. 

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

  قرار داده شود .های بهداشتی ها و سروییدر توالتو دستمال کاغذی  صابون مایع 

  صورت گیرد.های دردار پدالی ها باید در سطلپسماندجمع آوری 
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 سماند با مرتبط با جمعنیروهای خدماتی  تمامی ستی  آوری و دفع پ شتی )جمع الزامات  ی  آوریبهدا

 رعایت نمایند. را  های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفتپسماند در کیسه

 ی تازه همیشننه طوری که هواهدارای تهویه مناسننب باشنند ب  ها و کلینیک فضنناهای عمومی مطب

ها و تعویض مرتب بازکردن در و پنجرهویه طبیعی با استفاده از ته عنوان مثاله)بباشد جریان داشته 

 (.هوا

 تهویه دارای یا ساعت  در هوا تعویض بار 12 حداقل با مناسب  تهویه واجد انتظار و معاینه باید اتاق 

 .باشد طبیعی

 ضروری سایر اقدامات .5

 مدیریت پسماند

عنوان ه کرونا بیا افراد مظنون به بیماری و حیوانات مدیریت پسماند: کلیه پسماندهای تولیدی توسط     

  مدیریت گردند. شده و همانند پسماند عفونیپسماند عفونی تلقی

     بر اسننناس قوانین و مقررات ملی انجام گردد   ها باید به طریق ایمن و مطابق با       مدیریت پسنننماند(

های وابسته و دستورالعمل   های های پزشکی و پسماند   های مدیریت اجرایی پسماند  ضوابط و روش 

  .(مرتبط

 آوری گردد.های زردرنگ (جمع های مقاوم زرد رنگ )واقع در  سطل سماند های عفونی در کیسهپ 

  در  شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی    اخشدن و سور   ، پارهچنانچه احتمال آلودگی خارج کیسه

  .دو کیسه قرار گیرد

  های تیز و برنده در  کلیه پسماندSafety Box  وف نزدیک به محلی که و این ظر آوری گرددجمع

  .شوندگیرند، قرار داده اقالم مذکور مورد استفاده  قرار می

 خودداری گردد شدههای استفاده گذاری مجدد سوزن از درپوش.  

  و هیچگونه دستکاری انجام نشود    های یکبار مصرف جدا نکنید شده را از سرنگ  های استفاده سوزن

  .(کاریونه دستکردن  شکستن و یا هرگ)خم

  سماند، کارکنان باید از تجهیزات حفاظت فردی سب ا  در کلیه مراحل مدیریت پ  ستفاده کنند و منا

  .را دریافت کرده باشند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در مورد نحوه صحیح های الزمآموزش

 با پسماند عادی خودداری گردد. ها مطبکلینیک ها و شده در از اختالط پسماند های عفونی تولید 

  سه سماندهای عادی    از قرار دادن کی سماندهای عفونی و تیز و برنده در داخل م ازن پ های حاوی پ

 جدا خودداری گردد.
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 جدا خودداری گردد محیط آزادهای عفونی و تیز و برنده در  های حاوی پسماند از قراردادن کیسه.   

   ستی سماند کلینیک ها بای سته عفو های پ با بر چسب عفونی و   بندی ایمن ونی و تیز و برنده را در ب

  .تحویل شهرداری نمایدتیز و برنده، 

  ها اقدام گرددگندزدایی سطل  های پسماند و است روزانه نسبت به ت لیه سطلضروری. 

 

 هاهای تفکیک پسماندهای ظروف و کیسهویژگی -1جدول 

 برچسب نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی کیسه پالستیکی مقاوم عفونی 1

 استاندارد  Safety box تیز و برنده 2
طر           خ برنننده دارای  یز و  ت

 زیستی

 شیمیایی و دارویی کیسه پالستیکی مقاوم شیمیایی و دارویی 3

 عادی کیسه پالستیکی مقاوم عادی 4

     

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

   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

 

 ز برای آموزش موضوعات مختلفد نیارسانه های مور

 یرسان اطالع های بنر و استند نصب 

 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 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت ) پ ش پیام ها و تصاویر آموزشی 
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   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 

  ماندگاری ویروس بر روی سطوحآموزش مدت زمان 

  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 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 

 آموزشی های فعالیت نمونه

  کرونا شننیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشننی اسننتند یا بنرهای نصننب 

 در محل کار  ویروس

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  و بیماران محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  
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  نصب پوستر آموزشی نحوه 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 

      س گویی سامانه پا صب پوستر  شت ،درمان و آموزش پزشکی به     ن   نشماره تلف  شکایات وزارت بهدا

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

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

 

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

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان ش لی ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احسنناس خسننتگی و  □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفی      □سننرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □ضعف     

)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 مراقبت مستقیم -

 15تماس بیش از ) مشننترک ر فضننای بسننتهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس شنن لیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله 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،   می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

سامانه   سخ کلیه پر ثبت نام نمایم و  salamat.gov.irدر  صداقت    سش پا شیاری، دقت و  ها را با هو

 باشد. عهده اینجانب میام و هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، بهثبت 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

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدزباله درسطل در دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 

 شدهتوصیهمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

سیله حفاظت فردی  نوع ستفاده  و شگیری در عفونت    ش  ا سطح پی سته به  ستاندار ده ب سی،  های ا د، تما

شیدن و درآوردن هر نوع از این      قطره صحیح پو ست. روش  سیار متنوع ا سایل باید به   ای و هوابرد ب و

 شود.افراد آموزش داده

 

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره می ورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی است وان بینی وصل کنید 

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

 
  ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.چشمروی صورت و 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 در تماس باشیدشده کمی با سطوح لمی -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شدهتوصیه مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی

بدون آلوده کردن لباس، پوست   های م تلفی برای درآوردن ایمن وسایل حفاظت فردیروش 

قبل از خارج شنندن از محل کار/پایان شننیفت    غشنناهای م اطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

کاری، تمام وسننایل حفاظت فردی در آورده و در سننطل در دار دور انداخته شننود. در صننورت نیاز، از 

 ماسک و دستکش جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 مراحل زیر درآورید:ترتیب را به  وسایل حفاظت فردی

 دستکش (1

 
   خود را بشویید یا از   اند، بالفاصله دستان  ا هنگام درآوردن دستکش آلوده شده  اگر دستان شم

 کننده دست استفاده کنید.یک ضدعفونی

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

 دست خارج کنید.

 شکل اول از سمت چپ( داریدرا با دستکش نگهتکش درآورده شده دس(. 

        د و دستکش دوم  انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببری

 .)شکل وسط(را نیز خارج کنید 

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  است. عینک یا سپر صورت آلودهسطح خارجی 
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    های خود را بالفاصله  عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست      درآوردناگر دست شما در حین

 کننده دست استفاده کنید.ونیبشویید و از یک ضدعف

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

  سیله قابل ش ن     اگر و ست، در م زن م ستفاده مجدد ا برای بازیافت مجدد قرار دهید. شده  ا

 غیر این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.رد

 روپوش (3

 
 سننتان خود را بشننویید و از اسننت، فورا دن هنگام درآوردن روپوش آلوده شنندههایتااگر دسننت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 باشد.تماس نداشته 

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

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

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

  ماسک (4

 
 دست نزنید.  –ک آلوده استقسمت جلوی ماس 

  فاصله بشویید و از   های خود را بالماسک، دستان شما آلوده شد، دست      ن اگر در حین برداشت

 کننده دست استفاده کنید.یک ضدعفونی
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              ابتدا بندهای پایین ماسنننک را باز کنید و سنننپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی

 ماسک، آن را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 دستکشروپوش و  (5

        شد، ب ستکش آلوده  شما هنگام درآوردن روپوش یا د ستان  ستان خود را با    اگر د صله د الفا

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

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

 دار خارج روپوش را لمی کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هتا کنید و ب هنگام درآوردن روپوش، آن را 

 طور همزمان دستکش را نیز درآوردید. فقط قسمت داخلی آورید، بههمانطور که لباس را درمی

دسننتکش و روپوش را با دسننت بدون حفاظت لمی کنید. لباس و دسننتکش را درون یک ظرف زباله 

 قراردهید.

ها را بشنننویید یا از یک      ، دسنننتآوردن همه وسنننایل حفاظت فردی     بالفاصنننله بعد  از در     (6

 .استفاده کنید درصد 70 یلکننده الکعفونیضد
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 استفاده از مواد گندزدا: 4پیوست 

با منابع محدود  های  مکاندارند.  یم تلف یعفونو ضننند ییگندزدا یها م تلف پروتکل یکشنننورها

 یورتصکننده دردیاما الکل و سف ؛نداشته باشد یدسترس یعفونگندزدا و ضداست به انواع مواد  ممکن

 هستند. یقبول قابل ییایمیش مواد ،که درست استفاده شوند

شود و   زیکننده )دترجنت( تمبا آب و مواد پاک دیابتدا با فیسطوح کث  گرید یهر ماده  گندزدا مانند

 :  باشدبه شرح زیر میاستفاده از مواد گندزدا  گردد. ییزداسپی گند
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 کلریت سدیم مصرف هیپوغلظت و  -2جدول

معادل  درصننند 5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سننندیم های سنننفید عمده محلول :محلول اولیه

PPM) 50000) کلر قابل دسترس است 

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک  5سننازی: برای سننفیدکننده حاوی  کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

 پی پی ام خواهد بود   5000 صد یادر 5/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:10محلول 

م با مقادیر متفاوتی تهیه های دیگر از هیپوکلریت سننندی نده شنننامل غلظتکنهای سنننفید محلول

 ظر حاصل گردد خواهند شد تا رقت موردن

 دقیقه 1 :زمان تماس

شحات     ستفراغ، تر سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیزکردن مدفوع، ا یگر خون یا د ،نکته: 

 مایعات بدن قبل از گندزدایی( 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -3جدول 

معادل  ردصننند  5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سننندیم     های سنننفید  محلول اولیه: عمده محلول  

PPM) 50000 کلر قابل دسترس  ) 

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

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

 برای دسننتیابی  به غلظت مناسننب هیپوکلریت سنندیم، نسننبت سننفیدکننده به آب را تنظیم کنید.

صنند هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر در 5/2های حاوی سننازی سننفیدکنندههبرای آمادعنوان مثال به

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

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک  5سننازی: برای سننفیدکننده حاوی  کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

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

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند  کننده شامل غلظت های سفید محلول

 شد تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردد مت ل ل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میسطوح غیر 

 صیه می  30کردن اقالم: زمان تماس وریق غوطهگندزدایی از طر ها، )برای تِی شود دقیقه تو

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز  شحات، خون یا دیگر   نکته:  ستفراغ، تر کردن مدفوع، ا

 وری( مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه
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 گندزداهای سطوح :5 پیوست

سب با پایه کلر یا بر پایه الکل از یک ماده گندزدایی من نکات عمومی س  ا تفاده ا

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

دقیقه رعایت     60تا   10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها      

 گردد.

 پایه الکل دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر 1 مواد گندزدا

کل دارای مواد کواترنر        2 یه ال پا ندزدا و ضننندعفونی بر  . مواد گ

 آمونیوم

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نننکننات مننهننم در خصننننوص  

موادگندزدا و ضنندعفونی بر پایه 

 الکل دارای مجوز

 70لکل ها موثر اسننت. اتیل ا الکل برای از بین بردن ویروس .1

کلی از طورکش با طیف گسننترده اسننت و بهدرصنند یک میکروب

الکل ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح 

به    چک ) یال    کو ثال درپوش السنننتیکی و های دارویی  عنوان م

ها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل  مولتیپل دوز، ترمومتر

 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می

دلیل قابلیت اشننتعال الکل اسننتفاده از آن برای گندزدایی  به .2

سننطوح کوچک محدود و در فضنناهایی با تهویه مطلوب اسننتفاده 

 گردد.می

به     .3 ند  عنوان گندزدا می  اسنننتفاده مکرر و طوالنی از الکل  توا

خوردگی السننتیک و شنندن و ترکباعث ت ییر رنگ، تورم، سنن ت

 های خاص شود. پالستیک

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

ها باز گذاشنننته شنننوند و جهت تهویه بهتر اسنننت  درها و پنجره

 هواکش نیز روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی درخطر برق

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

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسننتفاده شننود )کارایی محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24محلول پی از گذشت 
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ست        .8 شوی مرتب د ست ش ستفاده از  امکانات الزم برای  ها و ا

 2ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاه هر شیفت حداقل      

شو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای         ست ش سک( و  ما

 دماتی باید فراهم شود.خ

نننکننات مننهننم در خصننننوص  

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سنندیم  .1

در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا    

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

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

ست و     کم و به زمان تماس(، با هزینه سترس ا سترده در د طور گ

 شود.برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

یک می   یه        تنفسنننی را تحر ما و نور تجز تاثیر گر حت  ند و ت ک

واکنش نشنننان  راحتی با سنننایر مواد شنننیمیاییشنننوند و بهمی

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهمی

سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان      .4 ست از  ستفاده نادر ا

 تواند اثرات آن راتر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسنننیب

 بهداشتی گردد.

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

 زیر ضروری است:

سک، پیش    - ستفاده از ما ستکش و عینک برای    ا ضد آب و د بند 

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسننب م لوط های سننفیدکننده در محلمحلول -

 نموده و استفاده گردد.

رد م لوط گردد )آب گرم باعث تجزیه سنننفیدکننده با آب سننن -

 .نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن      -

 را رقیق نمایید.

سفید از به - شوینده خانگی   ها بهکنندهکار بردن  سایر مواد  همراه 

کاهش      کارایی آن را  ناب گردد زیرا  عث      ه و میداداجت با ند  توا

عنوان مثال گازهای سمی  های شیمیایی خطرناک شود. به  واکنش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند   در هنگام م لوط کردن سفید 
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گردد شود، تولید می کردن توالت استفاده می موادی که برای تمیز

صنننورت لزوم تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. در     و این گاز می 

تدا از   مایید و قبل از اسنننتفاده از          اب مواد شنننوینده اسنننتفاده ن

 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

گردند و به سننطوح ها موجب خوردگی در فلزات میسننفیدکننده

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

صله باید به مدت  شسته و با یک    15 وارد گردد بالفا دقیقه با آب 

 پزشک مشورت گردد.

نشنننده وقتی در معرض نور خورشنننید قرار کننده رقیقسنننفید -

د در ها بایکنندهنماید؛ بنابراین سننفیدگیرد گاز سننمی آزاد میمی

سترس کودکان قرار     شید و دور از د مکان خنک و دور از نور خور

 داده شوند.

شود برای اطمینان  تجزیه می هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان   -

شده خریداری  هایی که اخیرا تولید کنندهاز اثرب شی آن از سفید  

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ا شننده رکننده رقیق اسننتفاده کنید محلول رقیقاگر از سننفید -

سب تاریخ رقیق  سازی  روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچ

شود و   ستفاده را بعد از   های تهیهمحلولقید  ساعت   24شده بال ا

ید. مواد آلی موجب غیر   دور عال بریز ید  ف نده شننندن سنننف ها  کن

شده و  گردد، بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز  می

 کننده عاری از مواد آلی گردد.قبل از گندزدایی با ماده سفید

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

امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسنننترس کودکان نگهداری      

 گردد.
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس6پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

ه کنندضدعفونی ترسی به آب سالم از مواد   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسنننی و دسنننت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسنننک افراد بیمار و مشنننک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشنننم، بینی  از دسنننت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سننرد و خشننک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصننرف میوه و خود را سننیسننتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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