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 مقدمه

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

شده   ویروس هنوز به شخص ن ست ولی به طور دقیق م صل کلی ویروس ا سی به عنوان یک ا   طور عمدههای تنف

های گردند. بر اساس دانسته  ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می   از طریق 

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

. درصددد مرگ ناشددی از این الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گرددبه ذات و در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  سه، تخلیه       از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل    2تا  1فاصله  در  تواندویروس میاین ترشحات بینی و دهان می باشد.   

ست ، دیگر انتقالشود. راه   سطوح  ها با محیطتماس د ستگیره درب تجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و  ، ها د

طور عمومی و مشددتر  هب که وسددایلی ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده پله، میز و صددندلی، شددیرآ ت 

بنابراین حائز اهمیت  است. نظایر آن( اسکناس، اسناد و مدار  دست به دست شده ومانند . )شوداستفاده می

 گردد. یشستشوآب و صابون  با ها اشیاء مشکو  دست با است پس از تماس با هر فرد

 

 دامنه کاربرد 

پیشگیری و کنترل  است که صرفا به منظوراین راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری بهداشتی 

. تدوین گردیده استپمپ گاز  و پمپ بنزین اعم از شهریشهری و بینجایگاه سوخت دروندر  19-کووید

و بهداشت حرفه ای  بهداشت محیطایمنی و سایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با 

 به قوت خود باقی است.

 فاصله گذاری اجتماعی  

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 سدددالمت نیروی کار از اهمیت با یی برخوردار اسدددت  زم اسدددت مقررات ویطه ای از طریق فاصدددله گذا

ضطرار و درجه اهمیت           سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا اجتماعی عالوه بر رعایت ا

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا  زم است موارد زیر رعایت شود:
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 حداقل ای انجام کار فاصله ایمن )بر که ورتیص به کار محیط و شرایط تغییر و کار محیط سازیآماده

 باشد. وجود داشته مراجعه کنندگان کارکنان و همچنین کارکنان و نبی( متر1

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

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

 فاصلهرعایت  و ممکن زمان حداقل، مواجهه در باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصورتی 

 صورت پذیرد. متر 1 حداقل

 به زمان بعدی موکول گردد. و کارگاهیحضوری های آموزشی دوره حتی ا مکان 

 و هر جایی که کارکنان مینمازخانه، ساختمان اداری  رخانه،آبدا ،اتاق های استراحت در تجمع از

 خودداری شود. توانند تجمع نمایند

  انجام پذیرد. در صورت وجود سیستم با ثبت اثر تشخیص چهره ترجیحا ثبت حضور و غیاب بصورت

 در نظر گرفته شود.انگشت، تمهیدات  زم جهت ضدعفونی کردن دست 

 جلوگیری  در اتاق های استراحت ریزی شود که از تجمع افراد ای برنامهگونه به استراحت های زمان

 شود. 

  زمان استفاده از سالن غذاخوری سالن غذاخوری، ترجیحاتجمع پرسنل در به منظور اجتناب از 

 متری از یکدیگر را رعایت نمایند. 1افزایش و افراد فاصله حداقل 

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

 .نمایند خودداری کاری زمان

 به حداقل کاهش یابد. بیماری یاز انتشار احتمال یریاستفاده از کاغذ به منظور جلوگ 

  .پرداخت هزینه سوخت بصورت الکترونیک و با استفاده از کارت صورت پذیرد 

      در خصوص عملیات سوخت گیری خودرو در پمپ های بنزین و جایگاه سوخت، بهتر است مراجعه

سته کردن       سبت به باز و ب خودرو و همچنین کشیدن کارت اقدام نمایند   در با کنندگان شخصا ن

و متصدددیان جایگاه عملیات سددوخت گیری و وارد نمودن رمز کارت جهت پرداخت هزینه را انجام  

 دهند.

  ،در صورتی که کلیه عملیات سوخت گیری و پرداخت هزینه توسط متصدی جایگاه صورت پذیرد

 م نمایند.گندزدایی سوییچ و کارت اقدامراجعه کنندگان نسبت به 

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

متری بین  1رفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و حداقل فاصله ظدرصد  50وسایل نقلیه کمتر از 
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یله ین وسمورد استفاده از خودروی سواری با احتساب راننده نباید سرنشسرنشینان رعایت شود. در

 د.ننفر بیشتر باش 3نقلیه از 

 ، 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 فاصله زم 

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

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا شناس نماینده کارفرما یا مدیر / کار  HSE ای/ کار

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

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

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

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  
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 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:

شرایط محیط کار برای این افراد به گونه  مرخصی در صورت عدم امکان   .1 فراهم گردد که حداقل ای ، 

 وتماس با سایر افراد را داشته باشد. تقلیل ساعات یا روزهای کار، تغییر شغل موقت در محیط کاری    

سایل حفاظت فردی       سب و کم جمعیت با تامین و شرایط تهویه منا یا تغییر محل کار به محیطی با 

 می تواند کمک کننده باشد.

ا توجه به اینکه تب در بیماران دارای نقص ایمنی عالمت شدددایعی نیسدددت، در غربالگری این افراد ب  .2

سایر عالئم بیماری کووید    سش از  ست و با وجود هرگونه عالمتی   از اهمیت زیادی برخوردار 19-پر ا

 جهت ارزیابی بیشتر به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.

 19-انی در شاغلین با سابقه کوویدبازتو .3

 زم اسدددت پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت   19-حتمال ابتال به بیماری کوویدتمامی شددداغلین با ا

 "19-راهنمای بازگشددت به کار شدداغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشددت به کار براسدداس آخرین نسددخه 

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

 قرار گیرد. 

  سالمت محیط و کار   رلیاقدامات کنت

 

 و حفاظت فردیبهداشت  .1

  نمایند.پرهیز با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن ازافراد 

 اجتناب نمایند. ها با چشم، بینی و دهانتماس دست افراد از 

 سور   برای تماس با دکمه سان صرف )گوش پا  ک   های آ سایل یکبار م ستمال  ، از و ن، خالل دندان، د

 )در صورت وجود( استفاده شودکاغذی و ...( 

  ،ضمن رعایت فاصله راجعه کنندگان، جهت کاهش تماس در هنگام محاوره با ممتصدیان جایگاه

 استفاده کنند. و دستکش  مناسب وسایل حفاظت فردی مانند ماسکاز  یمتر 1حداقل 

   ورت ص الکل  پایهکننده بر استفاده از مواد ضدعفونی  با ها با آب و صابون و یا  مرتب دست شوی  شست

 پذیرد.

 دریافت وجه نقدی و پرداخت غیر الکترونیکی در جایگاه های سوخت ممنوع است؛ 

 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندرکاران مواد غذایی )درصورت وجود( الزامی است؛ 
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       ست مراجعه سوخت، بهتر ا سوخت گیری خودرو در پمپ های بنزین و جایگاه  در خصوص عملیات 

ن شخصا نسبت به باز و بسته کردن درب با  خودرو و همچنین کشیدن کارت اقدام نمایند      کنندگا

 و متصدیان جایگاه عملیات سوخت گیری را انجام دهند.

   که دستمال وجود نداشت   درصورتی  ،، الزامی است عطسه یا سرفه   هنگامکاغذی از دستمال  استفاده

 گردد.از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

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

          صله شود، همچنین رعایت فا ستفاده ن سجاده و... ا سبیح،  شتر  اعم از مهر، ت در نمازخانه از لوازم م

 .متری بین افراد نمازگذار ضرورت دارد  1حداقل 

 ؛دستکش استفاده نمایند ک وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

  ستعمال دخانیات به از دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال       ا

 خودداری شود. به ویروس

 

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

   مراکز طبخ فرآورده های  120/306پروتکل های شددماره  غذایی مطابق تهیه، توزیع و عرضدده مواد(

 )مراکز عرضه مواد غذایی( باشد . 122/306مواد غذایی( و شماره 

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

 ؛تفاده نمایندکلیه کارکنان در تماس با مواد غذایی موظفند از ماسک و دستکش یکبار مصرف اس 

   ضه مواد غذایی به ویطه مواد غذایی سب ممنوع       عر شتی منا شش بهدا سته بندی و یا بدون پو فاقد ب

 است.

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

ق بوده و کیفیت آن مطابآب آشامیدنی بسته بندی شده باید دارای پروانه ساخت  مصرف انجام گیرد.

 باشد. 6694استاندارد ملی 

 شددود باید پس از هر بار اسددتفاده چنانچه از پوشددش یکبار مصددرف برای میز غذاخوری اسددتفاده می

 تعویض گردد؛

 شود. استفاده ترجیحا از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذای پرسنل 

 

6



 
 معاونت بهداشت           

 جایگاه های سوخت درون شهری و برون شهریدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

6 
 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  های کاری، دیوار، از دسددتمال مشددتر  برای تمیز کردن ابزار و تجهیزات در محیط توصددیه می گردد

  استفاده نشود.پنجره و نظایر آن 

 کاری شددیفت هر در آن نظیر تجهیزات یا خوان پمپ بنزین و دسددتگاه کارت دسددتگاه کلید صددفحه 

 .گردند گندزدایی

   در هر شیفت کاری صورت   ای بهداشتی  سرویس ه  ، ، نرده پله هاب هانظافت و گندزدایی دستگیره در

 پذیرد.

  سمت اداری  هنگام گندزدایی شوند    ها و پنجرهباید خالی از افراد بوده و درب ،جایگاهق شته  های باز گذا

 .و سیستم تهویه نیز روشن باشد

  24باید روزانه تهیه و اسدددتفاده شدددود )کارایی محلول پس از گذشدددت  بر پایه کلر های گندزدامحلول 

 .ساعت کاهش می یابد(

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

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

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

 ور بماند. دقیقه غوطه 30مدت درصد به 05/0

   شید لباس، دستکش و سک مخصوص   در طول مدت نظافت مراقب با ش  ما سیب نبیند و  وتان پاره ن د و آ

 . در صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

    آتش سدددوزی و انفجار و تداخل مواد    های  زم در ارتباط با برق گرفتگی   در هنگام گندزدایی احتیاط ،

 عمل آید.به گندزدا با مواد و خوردگی تاسیسات حساس

 

 اداری بهداشت ساختمان .4

 های بسته صورت پذیرد. های محیط ها و پنجرهب باز گذاشتن در یا تهویه با استفاده از هواکش و 

 ه تعبی الکل به تعداد مناسددب در محیط کار پرسددنلها با پایه کننده دسددتعفونیظروف حاوی مواد ضددد

 گردد.

 های بهداشتی تعبیه گرددکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در سرویسسیستم لوله. 

 صورت پذیرد. های بهداشتیتهویه مناسب سرویس 

 شوندزدایی گند مجزاصورت به توالت()حمام و  های بهداشتیسرویس ،حمام در صورت وجود. 
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  سماند سطل    دفع پ شتی در  شیوه بهدا سه زباله  دار پدالیبهای درها باید به  صورت پذیرد و   و دارای کی

سبت به کلیه نیروهای خدماتی  سماند  جمع ن شتی  با آوری و دفع پ  در آخررعایت تمامی مالحظات بهدا

 هر شیفت اقدام نمایند.

 صورت پذیرد. صورت موقت ها به کن سردآب  ها و خوری حذف آب 

 

 نکات مهم

   شتمل بر حداقل موارد ذیل شته  در محل پمپ بنزین جعبه کمک های اولیه م شد وجود دا یک جفت  :با

، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل جراحت، مواد شستشوی چشم   دستکش یکبار مصرف،   

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

  .چسب زخم

    این افراد به کرونا ویروس، کارفرما موظف است حداقل   ءجهت حف  سالمت شاغلین و پیشگیری از ابتال

قرار داده و  کارکنان در اختیار )و... N95،FFP2)جراحی، مناسددب ماسددک تنفسددی 1به ازاء هرشددیفت 

 استفاده از آن می باشند.ملزم به کارکنان 

 ها  برعهده کارفرمایان جایگاه سددالمت محیط و کارت مراقب و کنترل های فعالیت و مراحل انجام صددحت

کلیه مراحل ارائه شده در این راهنما تا رفع  19-کوویدبوده و به جهت شرایط ویطه و خطر شیوع بیماری 

 .زم ا جرا می باشدبحران و استقرار شرایط عادی برای کلیه کارفرمایان  

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

  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  رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 است.(

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 
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 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.(

 بیماری کرونا ویروس آشنایی با 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 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 

 موزشینمونه فعالیت های آ

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در  زم 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 صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 محل سرو غذابهداشتی و 
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  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  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 

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 بانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگه 

  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 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 

 

 

  

10



 
 معاونت بهداشت           

 جایگاه های سوخت درون شهری و برون شهریدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

10 

 

 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 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 مشکو / 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 ) مشتر 

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

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

 

 

نمایم درصدددورت بروز هرگونه عالئم تنفسدددی فوق،    می تعهد اینجانب ..................  به کد ملی......................     

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

ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت سددشپاسددخ کلیه پرثبت نام نمایم و  salamat.gov.irسددامانه 

 باشد. عهده اینجانب میام و هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، بهنموده

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست نحوه: 2 وستیپ

 ها را مرطوب کنید،دست-1

 از صابون مایع استفاده کنید، -2

 هم بمالید، ها را خوب به کف دست-3

 انگشتان را بشوئید،-4

 ها را بشوئید،مچ-5

 بین انگشتان را بشوئید، -6

 آبکشی کنید،را ها  دست -7

 با دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است(، -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید،-9

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

پاسخ به سوا ت  جهت انتخاب جنس و نحوه نگهداری و زمان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به راهنمای

 پرتکرار تجهیزات حفاظت فردی مراجعه فرمایید

 ( توصیه شده PPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  ) 

ستاندارد، تماسی، قطره          PPEنوع  ستفاده شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت های ا س ا یار ای و هوابرد ب

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

 ماسک  .1

 

 

 

 

 

 

 .اتصا ت ایمنی یا نوارهای ا ستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 طاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند انع 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 

 

 دستکش ها .2
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 .تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد 

 استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی 

  چهره خود دور نگه دارید؛ها را از دست 

 ؛با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید 

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

 بهداشت دست را رعایت کنید. 

 

 ( توصیه شده PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  ) 

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

 را به ترتیب مراحل زیر درآورید: PPEعفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده شده است. 

 دستکش (1

 

 

 

 بیرون دستکش آلوده است؛ 

          شویید یا از یک صله دستان خود را ب شده اند، بالفا شما هنگام درآوردن دستکش آلوده   اگر دستان 

 ضدعفونی کننده دست استفاده کنید؛

         ستفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست   با ا

 خارج کنید؛

 شکل اول از سمت چپ( آورده شده را با دستکش نگه دارید؛دستکش در( 
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        یز م را ند و دستکش دو انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببری

 )شکل وسط(خارج کنید؛ 

  قرار دهید.دار دربزباله سطل دستکش را درون 

 

 ماسک  (2

 
  دست نزنید؛ –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

           اگر در حین برداشتن ماسک، دستان شما آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید و

 ضدعفونی کننده دست استفاده کنید؛از یک 

  یماسددک را باز کنید و سددپس بندهای با یی و بدون لمس کردن جلو ابتدا بندهای پایین 

 ماسک، آن را از صورت جدا کنید؛

  دار قرار دهید.سطل زباله دربماسک را در یک 

 

بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست ها را بشویید یا از یک ضد عفونی کننده       (3

 ی استفاده کنیدلالک
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 . گندزداهای سطوح4پیوست

 نید.پایه الکلی استفاده ک براز یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا  نکات عمومی

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثر گذاری گندزدا ها 

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

صوص موادگندزدا   نکات مهم در خ

یه     پا الکل دارای  و ضددددعفونی بر 

 مجوز

درصددد  70ها موثر اسددت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و به  یک میکروب

عنوان مثال بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک )به

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

سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوت و ونتیالتورها( اسددتفاده  

 شود.می

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

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

یر تواند باعث تغیعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طو نی از الکل به .3

 های خاصخوردگی  ستیک و پالستیک  شدن و تر  م، سخت رنگ، تور

 شود.

سالن  .4 ا هبها باید خالی از افراد بوده و درهنگام گندزدایی و نظافت، 

بهتر اسدددت هواکش نیز ، ها باز گذاشدددته شدددوند و جهت تهویهو پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.درگرفتگی برق

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

ست       .8 شوی مرتب د ست ش سک    امکانات  زم برای  ستفاده از ما ها و ا

ماسددک( و  2داقل یکبار مصددرف در طول شددیفت )به ازاء هر شددیفت ح

شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم    

 شود.

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

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفو نزا موثر اسددت 

 شود.آلی،  غیر فعال میاما به راحتی توسط مواد 

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشددداهای مخاطی، پوسدددت و مجاری با این حال سدددفیدکننده .3

د و شددونتاثیر گرما و نور تجزیه می کند و تحتتنفسددی را تحریک می

دهند. بنابر این راحتی با سدددایر مواد شدددیمیایی واکنش نشدددان میبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان           .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشدددتی ا کاهش دهد و باعث آسدددیبگندزد

 گردد.

شددده  رعایت موارد زیر برای تهیه و اسددتفاده از سددفیدکننده رقیق .5

 ضروری است:

بند ضدددد آب و دسدددتکش و عینک برای اسدددتفاده از ماسدددک، پیش -

 شود؛چشم در برابرپاشیدن توصیه میمحافظت از 
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ناسب مخلوط نموده و  با تهویه مهای های سفیدکننده در محل محلول -

 استفاده گردد؛

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

سدیم  آن را تا        - سفیدکننده حاوی هیپوکلریت  ستفاده از  صورت ا در 

 رقیق نمایید؛ 5%

همراه سدددایر مواد شدددوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سدددفید از به  -

های  تواند باعث واکنش   داده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش   

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

کننده با مواد شدددوینده اسدددیدی مانند موادی که برای         کردن سدددفید 

ند توادد و این گاز میگرشددود، تولید می کردن توالت اسددتفاده می تمیز

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

ای گندزدایی، کامال با آب کننده برنمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید

 بشویید؛

نده   - ند ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکن به سدددطوح   گرد و 

 زنند؛شده صدمه میرنگ

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

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

 مشورت گردد؛

گاز  گیردنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید  -

ر از و دو ها باید در مکان خنککنندهنماید؛ بنابراین سفید سمی آزاد می 

 از دسترس کودکان قرار داده شوند؛ نور خورشید و دور

شددود برای اطمینان از هیپوکلریت سدددیم با گذشددت زمان تجزیه می -

شده خریداری نموده و  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید  

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد؛
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 شددده را روزانه ومحلول رقیق کننده رقیق اسددتفاده کنیداگر از سددفید -

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

سفید   فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میکنندهشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

کننده فیداز گندزدایی با ماده س شده و قبلآغشته به مواد آلی باید تمیز

 عاری از مواد آلی گردد؛

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

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

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

  (  کلر قابل دسترس

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

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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از  در صددد  2.5های حاوی سددازی سددفیدکنندهمثال ، برای آماده

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

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

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

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

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   شدددود)برای تی ها،  دقیقه توصدددیه می   30زمان تماس   کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

ن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات کردنکته: 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 ردیف

پی پی   500کلر قابل دسددترسددی  1

 درصد 0.05ام یا 

پی پی   50000درصددد ) 5آب ژاول 

 قابل دسترس دارد(ام کلر 

واحد آب   99واحد گندزدا  1

 سرد
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 نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس  .5پیوست 

   های خود را قبل از خوردن و آشامیدن دست

مدت      به  با ی مچ  قل   تا  با آب و      20 حدا یه  ثان

صابون مایع بشویید و درصورت عدم دسترسی به      

آب سددالم از مواد ضدددعفونی کننده بر پایه الکلی  

 استفاده نمایید؛

 

  ند          از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با افراد  از روبوسددی و دسددت. خودداری کنید

متر از افراد بیمار    2تا   1دیگر بپرهیزید )فاصدددله    

     شود(؛  حف

 
 

        ماسدددک ما از  مار و مشدددکو  حت افراد بی

 استفاده نمایند.  

 
 

 هان      از دسددددت یا د به چشدددم، بینی  زدن 

 کنیدخودداری

 

     سرفه، دهان و بینی خود را سه و  هنگام عط

با دسددتمال کاغذی بپوشددانید و دسددتمال را در  

 بیندازید؛دار دربسطل زباله 

                                                                       
 

      ید در منزل ماخوردگی دار اگر عالئم سدددر

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سدددرد و خشدددک انتقال    ویروس

ید هوای محیط مرطوب    سدددریع با ند و  تری دار

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن گندزدایی 

 هستید.

 
  تقویت سدددیسدددتم ایمنی با مصدددرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 آموزش به اطرافیان 
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 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه دوم  

101/306: کد   

 

                                   )کرونا ویروس(          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 
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  مقدمه

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

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

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

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

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

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

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

ست        شکوک د شیاء م ست پس از تماس با هر فرد یا ا شو گردد. )مطابق        باحائز اهمیت ا ست ش صابون  آب و 

 دستورالعمل شستشوی دست در ضمیمه این راهنما(

 دامنه کاربرد

 خودرو پالک یگذار شماره مراکز  

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

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

 اجتماعی فاصله گذاری

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

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

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

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

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

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 
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مطدابق بدا سدند مقدررات      مراکدز شدماره گدذاری پدالک خدودرو      :قاعده تصمیم گیرری وعرعیت فعالیرت   

در طبقده فعالیدت هدای     19فاصله گدذاری صدنایع، واحددهای تولیددی و خددماتی در همده گیدری کوییدد         

قرار می گیدرد و مشدمول مقدررات فعالیدت متناسدب بدا سدط  اضدطرار اسدتان، شدهر،            Cبا ضرورت سط  

 منطقه و واحد کاری قرار می گیرد. 

صله  صله   فا ست به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق  گذاری فیزیکی که بخشی از فا گذاری اجتماعی ا

گردد. در این انتقال بیماری می شدددود که منجربه رعایت فاصدددله ایمن، کاهش تماس افراد و جلوگیری ازمی

 راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 مراجعین به و اطالع رسانی شود   پالک گذاری  مراجعینهای انجام غیر حضوری درخواستها به    روش

 تشویق گردند. و ... تلفنیحضور فیزیکی و انجام درخواستها به صورت اینترنت،  عدم

     پذیرش تعداد خودرو به داخل محیط شماره گذاری توسط نگهبانی درب اصلی مطابق نوبت اینترنتی

 داده شده و با تعداد غرفه های موجود در سالن پذیرش متناسب باشد.

 استفاده گردد مراجعینی یا پالستیکی برای کاهش مواجهه کارکنان با از موانع فیزیکی شیشه ا. 

          ستفاده صفوف و ایجاد ازدحام ا ستادن در  ستم نوبت دهی الکترونیکی به منظور ممانعت از ای سی از 

 گردد.

      صوتی جهت جلوگیری از ازدحام برای برقراری ستم های  سی ستفاده مراجعین با کارکنان ارتباط از   ا

 شود. 

  تا زمان رفع خطر شددیوع ویروس تامل  ویروس کرونا صددورت برخورداری از عالئم هشدددار دهنده در

 ند.، از ماسک استفاده کنمرکز تعویض پالکهنگام مراجعه به و نموده 

  صف انتظار خود  سالن اداری  در داخل صله     پرداز مرکز تعویض پالک و  سایر مراکز پر تردد، فا ها و 

 کنند.ایت رعمتر  یکخود را با دیگران حداقل به میزان 

 پرداخت ورودی پارکینگ مرکز  و دهی پرداز و یا دستگاه دریافت نوبت هنگام استفاده از دستگاه خود

 .دناستفاده کنکاغذی ستمال دها اجتناب و از دستکش یا  تعویض پالک از تماس مستقیم با دکمه

 استفاده گردد. از کارت خوان ها "از تبادل پول نقد تا حد امکان خود داری شود و ترجیحا 

  اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند آبدار خانهاتاق کار، سددالن پذیرش، اجتناب از تجمع در ،

 تجمع نمایند.

  )متری  1حداقل فاصله  واجتناب گردد از حداکثر ظرفیت در سرویس ایاب و ذهاب )در صورت وجود

 رعایت شود. سرویسافراد در 
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 اجتناب گردد. (8/37)تب باالی با عالئم بیماری سرویس فعالیت راننده  از 

 .در صورت امکان محل صندلی راننده سرویس از مابقی مسافران جداسازی گردد 

 ، مراقبت و بازتوانییغربالگر

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 زیر انجام پذیرد:های 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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  سامانه    برر ساس ارزیابی  خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنانچه برا

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

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

 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
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 .دریصورت پذ یبه صورت دورکار ،یریهمه گ انیافراد تا پا نیا یشغل یها تیدر صورت امکان، فعال -1

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

ا ب یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریتماس با سا

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

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -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-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

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

 گیرد.

 اقدامات کنترلی بهداشتی

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

  جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد؛ متر  1حداقل فاصله 

       شوی ست ست ش صابون بطور مرتب  ها د شماره     با آب و  ست  با و یا ثانیه  20به مدت  2مطابق پیو

 و  راجعینمبار تماس با کارت بانکی  کننده بر پایه الکل بالفاصله بعد از هر  استفاده از مواد ضدعفونی  

 انجام گیرد. نظیر آن

  ممنوع است ذاری خودرومراکز شماره گدریافت وجه نقدی و پرداخت غیر الکترونیکی در. 

  و الکترونیکی به جای کاغذ استفاده گردد.  اداری اتوماسیون سیستماز 

 )از خودکار مشترک برای مراجعین استفاده نگردد.)استفاده از خودکار شخصی 

     و در صورت لزوم سایر تجهیزات حفاظت فردی   دستکش ، از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک 

 استفاده گردد.مراکز شماره گذاری خودرو توسط پرسنل شاغل در نظیر گان، شیلد و چکمه 

 ؛گرددصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه  در 

 برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود )درصورت وجود(؛ 
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   ستفاده سرفه کردن   هنگامکاغذی از دستمال  ا ست  عطسه یا  که دستمال وجود  صورتی  )در الزامی ا

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

  اجتناب گردد. ها با چشم، بینی و دهانتماس دستاز 

 1ها استفاده از مهر و سجاده شخصی و رعایت فاصله بین افراد نمازگذار به میزان حداقل     در نمازخانه 

 .متر ضرورت دارد )درصورت وجود(

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

 از فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماری های تنفسی جلوگیری شود. 

  ،کلیه پرسنل پس از اتمام کار باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود که شامل لباس کار، کفش کار

 ض نموده و دست های خود را با آب و صابون بشویند.کاله و نظایر آن می باشد را در رختکن تعوی

   .استفاده از سیگار و دخانیات ممنوع می باشد 

 

 غذایی( موادیا سرو بهداشت مواد غذایی)درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرعه  .2

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

 انجام گیرد.مصرف 

 ظروف یکبار مصرف  "مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی و ترجیحا

 باشد.

  فاقد بسته بندی و یا بدون پوشش بهداشتی مناسب ممنوع عرضه مواد غذایی به ویژه مواد غذایی

 است.

 ع دارای وسایل حفاظت توزیع مواد غذایی برابر با ضوابط بهداشتی  صورت گرفته و متصدیان توزی

 فردی از جمله ماسک و دستکش باشند.

  و یا سبزیجات بسته بندی دارای مجوز بهداشتی استفاده گردد.ساالد از 

  6694آب آشامیدنی بسته بندی شده باید دارای پروانه ساخت بوده و کیفیت آن مطابق استاندارد ملی 

 باشد.
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  کارت خوان یا تجهیزات نظیر آن ها به طور مستمر یا حداقل بعد از هر شیفت صفحه کلید دستگاه

 کاری گند زدایی گردد.

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

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

 آوری گردد.موقت جمع 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در محل های مناسب کننده دست عفونیوی مواد ضدظروف حا

 . و سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن جانمایی و تعبیه گردند

  )در صورت وجود سرویس ایاب و ذهاب، راننده قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افراد

س آنها وجود دارد )مانند دستگیره، درب، قفل کمربند ایمنی، میله های کلیه سطوح که احتمال لم

 ( را گندزدایی نماید.و... افقی و عمودی داخل خودرو

  در صورت وجود سرویس ایاب و ذهاب، تهویه طبیعی داخل خودرو از طریق باز گذاشتن پنجره ها و

 .یا دریچه تعبیه شده در سقف انجام گیرد

 نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی  در هنگام گندزدایی و

 به عمل آید.

  .ابزار مشترک مورد استفاده کارکنان، قبل از استفاده گندزدایی گردد 

 .سطل های زباله درپوش دار به تعداد کافی در مراکز شماره گذاری قرار داده شوند 

  این دستور عمل رعایت گردد. 4اصول گندزدایی باید مطابق پیوست شماره 

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

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

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

 دهید(

 ها، دستمال نظافت و تِی، بایستی در آب داغ شسته و سپس در محلول آب پس از استفاده از پارچه

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

 اده باشد.آم

 د و آسیب نبیند و وماسک مخصوصتان پاره نش در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . در صورت صدمه آنرا تعویض نمایید
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 بهداشت ساختمان .4

  نظیر دستگیره ها، درب ورودی، پیشخوان، گوشی تلفن، دستگاه های خودپرداز، کلید و کلیه سطوح

بایستی بطور مستمر تمیز می ،اتاق ها و سرویس های بهداشتی عمومی و نظایر آن پریز، شیرآالت، ... 

 و گندزدایی گردد.

  تهویه انجام های اتاق ها و ساختمان اداری  به منظور باز گذاشتن درها و پنجره ، استفاده از هواکش

  است.ضروری 

  های بهداشتی تعبیه گردد. سرویسها و کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت سیستم لوله 

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

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

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

 ها به صورت موقت حذف گردد. کنسرد ها و آب  خوری آب 

  .کلیه تاسیسات آبرسانی عدم از مخازن، شبکه توزیع یا چاه آب باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد

ی شماره لآب مورد استفاده باید سالم و کیفیت فیزیکی، شیمایی و بیولوژیکی آن مطابق استاندارد م

 باشد. 1011و  1053

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

 .سیستم جمع آوری و دفع فاضالب باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد 

 

 آموزش بهداشت  

 به بیماری ابتال های پیشگیری ازنصب پوسترهای اطالع رسانی جهت معرفی ویروس کرونا و راه 

 ها به تعداد کافی در معرض دید مراجعین و کارکنانشستشوی دست نصب راهنمای 

 متر  1خصوص رعایت فاصله مراجعین حداقل  اطالع رسانی در 

  اطالع رسانی در خصوص استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک، دستکش 
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 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

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

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

 

 ام:اخیر عالئم زیر را نداشتهسه روز در  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:اشتهرا نداخیر 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

 شود. باید به افراد آموزش داده( PPE)وسایل حفاظت فردی  روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

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

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

یل حفاظت فردی      روش  باس، پوسدددت      های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددا بدون آلوده کردن ل

قبل از خارج شدددن از محل کار/پایان شددیفت کاری،   غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسددایل حفاظت فردی در آورده و در سددطل در دار دور انداخته شددود. در صددورت نیاز، از ماسددک و    

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

 دستکش (1

 
    شم ستان  ستکش  اگر د شده ا هنگام درآوردن د ستان   آلوده  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 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

ست     (3 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

دارای و ضددددعفونی بر پایه الکل     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   ترمومترها(و گاهی سددطوح

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکسختتغییر رنگ، تورم، 

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 گرفته شود.نظر گرفتگی دربرق

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

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

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.
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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.ر فعال میاما به راحتی توسط مواد آلی،  غی

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 رما و نور تجزیه میکند و تحت تاثیر گتنف

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی دهد و باعث آسددیبگندزدا کاهش 

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

ه مناسب مخلوط نموده  های با تهویهای 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 -

 هایواکنش تواند باعثداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

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

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

کننده برای ده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفا

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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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   -

شددسددته و با یک پزشددک دقیقه با آب 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 رای اطمینان از شود ب هیپوکلریت 

شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 نموده 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  ش های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24ده 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  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  در شده را باید دور از نور خور

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

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

  (  کلر قابل دسترس50000

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

  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 ندهسددازی سددفیدکن ، برای آمادهمثال

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

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

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 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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19 

 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20مچ به مدت حداقل     را تا باالی   

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک 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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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهاصل کلی ویروس عنوان یکاست 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 ذاتت منجردر موارد شدیدتر ممکن اس

 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 در ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می

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

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

 های مختلفو مکانها، صنایع در شهرداری نشانیآتشکارکنان 

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

مت و از طرفی حفظ سال گرددانتقال بیماری  محسوب شده که می تواند سبب تجمع اماکنکسب و کار یکی از 

 ماعی عالوه برای از طریق فاصله گذاری اجتالزم است مقررات ویژه ،نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است

صادی و برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقترعایت اصول بهداشتی 

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

 متر(  2تا  1که برای انجام کار فاصله ایمن )صورتی سازی محیط کار و تغییر شرایط و محیط کار بهآماده

حضور حداقل یک نفر در هر ماشین  باشد. مثالً ن افراد در هنگام کار وجود داشتهبیشترین فاصله ممکن بیو 

 نفر با رعایت فاصله ایمن. 2آتش نشانی و حداکثر 

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

 کنند، انجام شود.برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می

  .جلسات آموزشی در محوطه باز آتشنشانی برگزار گردد 

 رعایت گردد. متر 1 فاصلهحداقل  و ممکن زمان حداقل باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه کهدرصورتی 

 بهبیرون سازمانی های آموزشی و کارگاهی و دورهجتناب گردد ضروری اهای غیرها و مسافرتمأموریت از 

 شود. تعویق انداخته

 اجتناب شود ،توانند تجمع نمایندو هر جایی که کارکنان می تکثیرتاق رخانه، اآبدا کار، اتاق در تجمع از. 

 شود و  حذف خروج و ورود انگشت اثر حسگر و جمله از مشترک برای حضور و غیاب کارکنان، سطوح

 جمله تشخیص چهره جایگزین شود.تمهیدات دیگر از

  ،ه شود. به عنوان در نظر گرفتبیشتری  یاطیاقدامات احتدرصورت وجود آشپزخانه و پخت و سرو غذا

 داشته باشند و برای صرف غذا به گروههای بیشتر تقسیم شوند.حضور ی حداقل تعداد افراد در غذاخور مثال

 ین ارباب رجوع / مراجعو بین شاغلین با یکدیگر،  مشتریان و شاغلین بین فاصله و یا جداسازی افزایش

 گذاری صورت گیرد.  اقداماتی چون جداسازی و پارتیشن از احتمالی با استفاده

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

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

 .نمایند خودداری کاری

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

 تعطیل شود )در صورت استفاده از اماکن ها و ورزشی در شرکت اماکن رفاهی تفریحی، فرهنگی تمامی

  استخرها رعایت شود(.ورزشی و استخر، الزم است احتیاطات عنوان شده در قسمت اماکن ورزشی و 

  جلسات، دعوت نمودن مهمان و ارباب رجوع تا حد امکان جلوگیری و سعی شود کارها از طریق  برگزاری از

ارتباط تلفنی و ارتباطات مجازی حل و فصل گردد. )در صورت ضرورت برگزاری جلسات الزم است احتیاطات 

 عنوان شده در قسمت برگزاری جلسات رعایت شود(.
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 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

یا وجود  19-موظف هستند فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط با کووید همه -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند تماس 

خانگی وجود داشت، فرد از ورود به  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنانچه براساس ارزیابی سامانه  -2

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

 کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب 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

 .ردیصورت پذ یبه صورت دورکار ،یریهمه گ انیافراد تا پا نیا یشغل یها تیدر صورت امکان، فعال -1

فراهم گردد که حداقل تماس  ایافراد به گونه نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یدر صورت عدم امکان دورکار -2

 هیتهو طیابا شر یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریبا سا

 تواند کمک کننده باشد.یتر متیتر و کم جمعمناسب
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 .ندینمایفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

است پس از طی دوران درمان و نقاهت،  با الزم 19-بتال به بیماری کوویدتمامی شاغلین با احتمال ا

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

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

های انتقال این کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راهتقال عامل ایجادهای انشناسایی راه

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

ای ههگردند. بر اساس دانستطریق 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 عالئمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای به ذاتدر موارد شدیدتر ممکن است منجر

شده و ریسک مواجهه  ال به آن بستگی به نوع کار انجامبتمحافظت از شاغلین در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ا

  .با آن از جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط کار دارد

 

 اصول کلی سالمت محیط و کار .1

 ممکن  وعیش طیدر شرا راتییآگاه باشند. تغ یماریب وعیش تیاز گسترش وضع دیبا کنانو کار انیکارفرما

راهنما مورد توجه قرار  نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاست اقدامات احت

 .دنینما الزامرا  ندانگرفته

 یهااز جمله استفاده از کنترل مراتب کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا هاهیتوص نیا 

. باشدیم کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو ش یتیریمدو  یمهندس

 ربراب درکنان کار از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته

  .شود صورت محافظ ایحفاظتی  نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

 نند؛ ک یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما

ی کنترلروشها و احتیاطات از  کنانحاصل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها
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 یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه استفاده یریجلوگ یبرا

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیار اک یروشها ،یتیریو مد

 رعایت مقررات بهداشتی از جمله  موضوع این راهنما موظفند موجبات کارفرمایان واحدهای مشمول و

ی ژل ضدعفون ،صورت محافظ ایحفاظتی  نکیعتأمین وسایل حفاظت فردی )لباس کار، دستکش، ماسک، 

 باالتر ابتال به بیماری فراهم آورند.را به ویژه برای شاغلین با احتمال  کننده و ...(

  جزای ادر زمینه  ملزم هستند که به شاغلینکارفرمایان  با ویروس کرونا،شغلی  مواجههبرای جلوگیری از

 آموزش دهند. PPEپیشگیری از آلودگی از جمله 

 ناشی از فرد  که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس روسیو نیانتشار و انتقال ای هاتوجه به راه با

که  یمعن نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه، افراد مشکوک یا مبتال به کرونا عامل اصلی  ابه بیماری یافراد مبتال 

 خطرند. 

 یهارهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییهاوجود دارد محل زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از 

دلی، های صنیره در خودرو، نشیمن صندلی، دستهها، دستگموبایلموس،  د،یآسانسور، صفحه کل یهادر، دکمه

پشتی صندلی، قفل کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو، تجهیزات خاص 

 یتواند امکان انتقال قطرات حاویم ...و  ، ابزارهای کاری مشترک بین افرادنشانیآتشهای موجود در ماشین

 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو

 صوصخ به موضوع نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر ،مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد 

 یقتصادا و یاسیس ،یفن مالحظات و طیشرا به توجه بالذا . داشت باال سکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا

 فردیو حفاظت بهداشت  .2

 در صورت آلودگی این ثانیه بشویید. 20طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل به 

 مراجعه نمایید(   2)برای آشنایی با نحوه شستشوی دستها به پیوست . ثانیه باشد 40زمان حداقل 

 توان از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می

 ترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد.از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء مش

 های آلوده پرهیز کنید.، بینی، یا دهان خود با دستهااز دست زدن به چشم 

 که دستمال وجود نداشت از کاغذی استفاده کنید )در صورتیعطسه یا سرفه کردن از دستمال  هنگام

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.
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  انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید.از 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردي می باشد 

 االمکان از همراه داشتن وسایل غیرضروری از قبیل انگشتر، ساعت و ... خودداری نمایید. حتی 

  متر( با افراد خودداری کنید. 1از تماس نزدیک )کمتر از 

 ،سهم زیادی در کاهش ابتال به بیماری  تغذیه مناسب و اضطراب، نوشیدن مایعات کافیکاهش  خواب کافی

 دارد. 

 های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم تغذیه سالم شامل استفاده از گروه

 ویروس( داشته باشید. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا

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

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

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

  در در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت صحیح استفاده کنید و

 صورت شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید.

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

  هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت به یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور

 استفاده نشود.

  .از خودکار شخصی استفاده شود 

 داقل به ح یادار ونیاتوماس ستمیو استفاده از س یاز انتشار احتمال یریتفاده از کاغذ به منظور جلوگاس

 ه شود. رساند

 صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی و بیماری آنفوالنزا شامل سرفه، تنگی نفس و تب در منزل استراحت  در

 بهاجتماعی خودداری کنید و برای محافظت دیگران از ماسک معمولی شغلی و های از انجام فعالیتکرده و 

 روش صحیح استفاده کنید. 

  تماس بگیرید. 4030در صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شماره 

 برای ضدعفونی انگشت  درصد 70در صورت استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل

 ست.ضروری ا

 عینک، دلباس یکسره(، شیلن، باید یک دست لباس کار مناسب )نشاناهای فوری در آتشبا توجه به اعزام /

 شیفت قرار داده شود.در ماشین آنشنشانی ماسک، روپوش، کفش و ... 
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 .تجهیزات حفاظت فردی از جمله دستکش، ماسک و ژل ضدعفونی بر پایه الکل برای شاغلین تأمین شود 

 های ساده پزشکی، ماسکN95  وFFP2 البته در عملیات آتش نشانی شود. برای شاغلین توصیه می

 ممکن است از ماسک های مخصوص و یا کپسول های هوا استفاده گردد.

  آبدارخانه قرار  و نظافتچی کارکنان برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی وسایل حفاظت

 گیرد.

 این ابتالی از پیشگیری بخصوص رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب و شاغلین سالمت حفظ جهت به 

است وسایل حفاظت فردی شامل لباس کار، دستکش و  موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد

 و داده قرار های ایاب و ذهاب،رانندگان سرویس کلیه اختیار به تعداد کافی در مصرف یکبار تنفسی ماسک

  .باشند می آن از استفاده به ملزم االشاره فوق افراد

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادسالن غذاخوری و بهداشت  .3

متر  1جهت کاهش تجمع و رعایت حداقل فاصله رستوران و سلف سرویس و غذاخوری  ساعت کار

 و رعایت موارد ذیل ضروری است: افزایش یابدبایست می

 زدایی شودز صرف وعده غذایی تمامی سالن گندبعد ا و قبل. 

 ًهای یکبار مصرف انجام بندیدر بسته سرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحا

 گیرد.

  باشد. ای در تمامی مراکز فعال ممنوع میروباز و فلهعرضه مواد غذایی 

 صورت روبازه از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی، ترشیجات ب 

 و بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 بایستی فعال باشدیم رستورانمد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و سیستم تهویه کارآ. 

  ترتیبی اتخاذ شود تا تعداد زیاد پرسنل به یکباره وارد سالنهای غذاخوری نشوند و زمان سرو غذا و

 تر گردد.استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی

  است.رعایت فاصله گذاری یک تا دو متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سلف سرویس الزامی 

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

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

  بسته بندی دارای پروانه ساخت توزیع گردد. صورتساالد و سایر مخلفات به 
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 گندزدایی شوند.و هداشت شستشو میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت ب 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .4

 آنها و گندزداییها به صورت مرتب ملحفه یدر صورت وجود محل اسکان و اقامت برای افراد شستشو 

 ی است.رضروبه صورت روزانه و نظایر آن  و همچنین گندزدایی پتو

  استفاده از ملزومات خواب شخصی از جمله بالش، ملحفه و پتو به صورت شخصی و اختصاصی برای

 هر فرد ضروری است. 

 های طبقاتی و دیگر وسایل ها و بدنه تخت به ویژه برای تختها و محافظ تختگندزدایی مستمر میله

 بار الزامی می باشد.حداقل روزی یک موجود در استراحتگاه 

 نشانی پس از هر بار استفاده گندزدایی شود.  شهیزات و میله فرود آتابزار و تج 

 مدیریت پسماند

 نیروهای کلیه و پذیرد صورت پدالی دار در هایسطل در و بهداشتی شیوه به باید پسماندها دفع 

 هایکیسه در پسماند آوریجمع شامل بهداشتی مالحظات تمامی رعایت پسماند دفع و آوریجمع

 .را رعایت نمایند شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

 یکیپالست یهاسهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکاغذ دستمال 

 مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و شوند یآور جمع  یپدال دار درب یها سطل و محکم

 صورت پذیرد. نظافت

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

فردی مناسب استفاده کنند و موقت، کارکنان و پرسنل درگیر با پسماند باید از وسایل حفاظت 

 های الزم در مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.آموزش

 و قرار دادن آنها در کیسه های بزرگ تر و مقاوم و سپس های پالستیکی ها در کیسهدی زبالهبنبسته

آلودگی حاصل از حمل زباله را در فضاهای داخلی به مراتب  ،انتقال آنها به خارج از فضاهای داخلی

 .دهدکاهش می

  ال باشد؛ بعنوان مثمهم می ، توجه به عدم آلودگی دیگر فضاها بسیارط کارمحیدر انتقال زباله از داخل

 .تواند موجب آلودگی رستوران شودانتقال زباله تولیدی در آشپزخانه از داخل محیط رستوران، می

  جوندگان و گربه ها بوده، در معرض دید نباشد و پس از موقت زباله باید به دور از حشراتنگهداری ،

 گندزدایی داده شود. دقت شستشو  وانتقال زباله توسط شهرداری، این مکان به 
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  بهداشت ساختمان .5

 اده فها در کنار سیستم تهویه ساختمان استهای سالناز تهویه طبیعی مثل باز گذاشتن درها و پنجره

 های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.شود و از عملکرد صحیح سیستم

 و نظایر آن تمیز و خشک ها، دستگیره درها، دیوار و کف، درب سطوح دارای تماس مشترک شامل

 شده و سپس گندزدایی گردد. 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، راهروها، کننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد

 آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد. ،در ورودی و خروجی ساختمانها

  رددگ نصب های تنفسی به تعداد کافی در محلاز انتقال بیماری پیشگیرینحوه تابلوهای آموزشی. 

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

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 شوند.ها به صورت موقت حذف کنسردها و آب خوریآب 

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در تمام اتاقها الزامی است 

 

 و حمام نبهداشت رختک

 .کمد لباس برای هر فرد بصورت جداگانه اختصاص داده شود 

 .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

  شود.گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام 

 های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن محکم گره زده شود.لباس 

  .وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه الزامی است 

 .سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است 

  شود.از ازدحام افراد در رختکن جلوگیری 

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

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوع پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 

 

 بهداشت نمازخانه

  اقامه نماز بصورت فردی و جلوگیری از اقامه نماز جماعت و یا تجمع زیاد افراد در اوقات نماز انجام

 شود.
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  صورت ها بهمهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانهکلیه

 د.ند و به صورت شخصی استفاده شونآوری گردموقت جمع

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

  پاها وجود سرویس بهداشتی و وضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت شستشو و ضدعفونی دستها و

 داشته باشد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در نمازخانه الزامی است 

  تهویه مناسب برای این مکانها پیش بینی شود و درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه

 طبیعی باز گذاشته شود.

 باشد.توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه ممنوع می 

 رگونه خوردن و آشامیدن در نماز خانه ممنوع است.ه 

 

 وضوخانه  های بهداشتی وبهداشت سرویس

 د.ند و بطور مرتب گندزدایی شونهای بهداشتی باید دارای تهویه مناسب باشسسروی 

  شستشو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دستگیره، درب، شیر آالت و وسایل موجود سرویسهای بهداشتی

 ( انجام شود.2های گندزدایی )پیوستو گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمل بصورت روزانه

  تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک توسط روز در بار دو حداقل بایدسرویس های بهداشتی 

 .شود گندزدایی و تمیز ماسک( و )دستکش فردی

  دستکش استفاده نمایند. ونیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه 

 شسته، گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی  ها و دستمالها حتماً، تیپس از هر بار نظافت

 آماده باشد.  

 ها به صورت مجزا در وضوخانه ، سرویس بهداشتی و حمام استفاده شوند. وسایل نظافت مانند تی

ای بایست برگندزدایی شود. این وسایل می ها و وسایل نظافت به طور مرتب شستشو وهمچنین تی

 نظافت سایر قسمتهای ساختمان استفاده نشود

  نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها به تعداد کافی در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی

 است.

  وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. استفاده از صابون

 ولی جامد غیربهداشتی می باشد.معم
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 .برای خشک کردن دستها از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی استفاده شود 

 بایستی مرتباً های بهداشتی قرار داده شود و سطل ها می سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویس

 خالی شده و گندزدایی گردند.

 نوع پدالی یا چشمی باشد. های بهداشتی، ترجیحاً ازشیر آب روشویی، سرویس 

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

 

 یورزش باشگاه

 نان در صورت مساعد بودن شرایطنشا و آتش عطیل گردنداین اماکن می بایست به صورت موقت ت

 ذیل ضروری است: صورت بازگشایی رعایت نکاتدری در هوای آزاد ورزش کنند. جو

 ها به ویژه در سالن های بدنسازی بسیار مهم های سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره

 است.

 های بهداشتی می بایست تهویه مناسب داشته باشند.سرویس 

 باشند در سازی که دارای تماس مشترک میهای بدنستمر کلیه وسایل ورزشی در باشگاهگندزدایی م

 ام شود.پایان هر سانس انج

 هداشتی های بها و سرویسنسبت به تأمین سیستم لوله کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت

 اقدام گردد.

  استخر و مراکز ورزشی استفاده شود. اسمی نصف ظرفیتاز حداکثر 

  در مراکز ورزشی ممنوع است.و مواد غذایی سرو غذا 

  شنا، حداقل نیم ساعت زمان در هر شیفت کاری جهت انجام نظافت در اماکن ورزشی و استخرهای

 عمومی و گندزدایی در نظر گرفته شود.

 و همچنین مساحت س با توجه به مساحت اماکن ورزشی تعداد ورزشکاران و شناگران در هر سان

در  نفر( باشد و ظرفیت استخر و اماکن ورزشی 1مترمربع  3استخر و ظرفیت استاندارد ) به ازای 

 .تابلویی نوشته شده و در دید استفاده کنندگان قرار گیرد

 

 خوابگاهو  هگاالزامات بهداشتی استراحت

  تهویه مناسب برای این مکانها پیش بینی شود و درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه

 طبیعی باز گذاشته شود.
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 های مربوطه بطور مرتب و حداقل بعد و دکمه طوح به خصوص داخل آسانسورزدایی منظم تمام سگند

 از هر شیفت کاری انجام شود.

 ها به طور مرتب گندزدایی شود.با تماس زیاد و پردههای کلیه اشیاء و مکان 

 .در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خودداری شود 

  شستشو و گندزدایی شوند.از پتو، حوله و ملحفه شخصی استفاده شود و بعد از تعویض 

 در صورت وجود( وسایل موجود در فضاي آزاد و سبز به صورت روزانه گندزدایی شود( 

  نصب پوسترهای آموزشی در مورد ضرورت رعایت بهداشت فردی و بهداشت تنفسی و روشهای

 بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

  برای رعایت بهداشت فردی هنگام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرددستمال کاغذی. 

 .صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست به میزان کافی در دسترس باشد 

 .محلی جداگانه جهت نگهداری افراد دارای عالمت و یا مشکوک در نظر گرفته شود 

 ضروری سایر اقدامات .6

 های کنترل کرونا ویروس در مکانهدف پیشگیری و  موازین بهداشتی بانظارت بر کنترل  تشدید

ها، رختکن، هداشتی، حمامهای بها، نمازخانه ها، غذاخوری، سرویسعمومی نظیر آسانسورها، آبدارخانه 

 نظر گرفتن رعایت موارد زیر باید انجام شود:  گاه.... درخوابگاه/ استراحت

 کار در افراد دست اندر کارکنان، خصوصاً نظارت بر استفاده مداوم از وسایل حفاظت فردی برای

 تهیه، طبخ و سرو مواد غذایی.

 ها، .... و عالوه بر ها، سولههای تهویه ساختمانها، سالنحصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم

 .بودن تهویه طبیعی طمینان از روشنآن نیز ا

  ای یا واحد تشکیالت بهداشت حرفهدر صورت فقدانHSE  الزم است یکی از کارکنان سازمان مسؤولیت

 نظارت بر اقدامات بهداشتی را بر عهده بگیرد. 

 .پرسنل شاغل در این مکانها از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مناسب استفاده کنند 

 .از تجمع بی مورد افراد در این مکانها خودداری گردد 

 به پزشک ارجاع داده شود و  باشد،میای دارای عالئم خفیف بیماریهای تنفسی کنندهچنانچه مراجعه

 برای افراد دارای عالئم حاد تنفسی عالوه بر ارجاع به پزشک درخواست استعالجی اضطراری گردد.
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 نکات مهم

 های آتش نشانیهای ایاب و ذهاب و ماشیناحتیاطات مورد توجه در سرویس

 های آتش نشانیر سرویس کارکنان و ماشیناحتیاطات سرنشینان د -الف

 1ها یا بعبارتی کاهش تعداد سرنشینان هر خودرو بطوریکه هر سرنشین در فاصله افزایش تعداد سرویس 

 از سرنشین دیگر، قرار گیرد.  یمتر

  ممنوعیت نشستن افراد در صندلی جلو )صندلی کمک راننده( بخصوص در خودروهای سواری و رعایت

 متری تا حد امکان   1ایجاد فاصله 

  نفر نشود.  3بکارگیری تعداد بیشتری وسیله نقلیه بطوریکه تعداد سرنشینان با احتساب راننده بیشتر از 

 ر خودروهای سواری با یک نفر مسافر عدم نشستن افراد در صندلی کمک راننده بخصوص د 

 از متری  1 حداقل بطوریکه هر سرنشین در فاصله درصد ظرفیت اسمی 50با  افزایش تعداد سرویس ها

 سرنشین دیگر، قرار گیرد. 

  نفر در دو کابین با احتساب راننده  3های آتش نشانی پیشرو یک کابین و نفر در ماشین 2حضور حداکثر

 ار در شرایط غیر اضطر

    های آتش نشانی یا ماشینهمه افراد از زمان ورود به سرویس ایاب و ذهاب الزام استفاده از ماسک برای

 از آن تا پس از خروج  

 بپرهیزند. در سرویسمکان از خوردن غذا و میوه حتی اال 

 وارد نشوندبیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان  افراد . 

  و درصورت تماس با هر شیء یا  اشیاء در سرویس خودداری نمایید سطوح و غیرضروری بهاز دست زدن

 سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد.

 

 های ایاب و ذهاب و ماشین های آتش نشانیاحتیاطات رانندگان سرویس -ب

 پرسنل، از ماسک و دستکش و لباس کار مناسب بایست در هنگام رانندگی و سرویس دهی به رانندگان می

 استفاده نمایند.

  حتی االمکان از خوردن غذا در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد. درصورتیکه امکان نداشت

و راننده یا رانندگان در هر زمان در واحد نقلیه غذا صرف می نمایند، می بایست کلیه موازین بهداشت 

  مواد غذایی را رعایت نمایند. فردی و بهداشت 

 ًبندی استفاده شود.از آب آشامیدنی بسته برای نوشیدن آب آشامیدنی ترجیحا 
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    بطوریکه نباید هیچگونه اختالطی بین مواد  انجام شود،مرحله  2انجام نظافت و گندزدایی سطوح در

 شوینده و مواد گندزدا انجام شود. روش اجرا به این ترتیب است: 

  زا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماریجهت

 .نمودن می باشد جدا و شستشو گردد د. همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدانشوینده نظافت گرد

 د، گندزدایی مرتب کلیه سطوحیباشه وسیله دستمال دیگری که آغشته به مواد گندزدا میب سپس 

ه و کمک ها، پنجره، صندلی راننددستی، آیینهه، ترمز: فرمان، دندباشد مانندها در تماس میبا آن که

بار در روز و درصورت حمل مسافر بیمار/ مشکوک به بیماری، پس از  2حداقل و ... راننده، داشبورد 

 (2پیوست -وح مطابق راهنمای ضد عفونی دست وگندزدایی سطانجام شود. )پیاده شدن او از ماشین 

 ی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پوشش شیشه، طرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطتا بر

 .ضروری از کابین خودرو خارج گرددو ملزومات غیر ، آویزهای خودروپرده پنجره

 پر شود.  مرتباًو گردد نصب  هاو سرویسواحد نقلیه  در دست کننده ضدعفونی محلول ظرف 

 یابتال از رانهیشگیپ و یبهداشت اقدامات تیرعادهنده برای هشدار یپوسترها و آموزشی ای،توصیه تابلوهای 

 شود.  نصب رانندگان و در سرویس ها دید معرض در کرونا یماریب به

 دهی کنند. ها به کارکنان سرویساالمکان سرویساز ورود افراد متفرقه ممانعت گردد و حتی 

 دفع بهداشتی  آوری دستمال، دستکش، ماسک و جمع به منظوردار در سرویس دربهای کوچک سطل

 وجود داشته باشد.آنها 

 سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره  و گندزدایی تمیزکردن برای مشترک دستمال از استفاده عدم

تی صندلی، شپالستیکی یا فلزی پدرب ماشین، نشیمن صندلی، دسته های صندلی، پشتی صندلی، قسمت 

یزات ، تجهها، پرده ها و فرمان خودروکمربندهای ایمنی، دیواره و پنجرههای سرویس، قفل گاه پلهمیله تکیه

  و...( خودروهای آتش نشانیموجود در مورد نیاز و 

 هوای تازه  و هنگام انجام مأموریت،دهی به پرسنل خودرو روشن باشد که در زمان سرویس تهویه سیستم

در صورت عدم  و فراهم شود افراد حرارتی آسایش که باشد فعال دمایی در و به داخل خودرو جریان یابد

 جریان هوا در گردش باشد.  همیشه باز گذاشتن در یا پنجرهاستفاده از آن با  امکان

 و ماسک داشتن لزوم جمله از( الزم یاقدامات احتیاط رعایت همراه های ماشین بهسطل زباله هایکیسه 

 شود.  خودداری جداً زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب (دستکش

 های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی به دایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاطدر هنگام گندز

 عمل آید.
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 جلسات آموزشی و هماهنگی در داخل ساختمان 

 ضروری حذف جلسات غیر 

 استفاده نمایند. %70در بدو ورود به سالن جلسه از ماسک، مواد ضدعفونی با پایه الکل  کننده افراد شرکت  

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

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

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

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

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

  شود. حذف و روی میز جلسه وسایل اضافی سالن 

 جلسه  قبل و بعد ازو...  نسالن و کلیه سطوح، دستگاهها، دسته و پشتی صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو

 شوند. گندزدایی

 های یک بار مصرف سرو شود.چای در لیوان 

 به افراد داده شود. های تک نفرهبسته بندی به صورت و مواد خوراکی ، قندآب 

 راکی حتی به صورت بسته بندی شده نظیر شکالت و ... در داخل ظرف دربسته قرار گیرد.هرگونه مواد خو  

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

  ه طوالنی شدن جلسارائه شود تا از  بصورت خالصهجلسات به صورت فشرده و کوتاه برگزار شود و مطالب

 پرهیز شود. 

 بطور کامل رعایت گردد. مربوط به جلساتل در ضمن پروتک 

 

 دستور کار گندزدایی سطوح

 د. نوسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شو 

  محلول گندزدا آغشته شده، انجام پذیرد. ابتدا دستمال را خیس نموده به گندزدایی سطوح با دستمالی که

 سطوح کشیده شود.روس بر و پس از آغشته نمودن به مواد گندزدا و با فشردن آن، آب اضافی آن گرفته 

  مصرف شده برای اثر بخشی مواد گندزدا بر روی سطوح رعایت مدت زمان ماندگاری حسب غلظت گندزدای

 گردد.توصیه می

 که قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی بطری آنها  هاییمحلولغلظت آن برای  ثبت تاریخ ساخت و

 .ستا زامیال
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  های اریزمان توصیه شده برای گندزدایی سطوح در شرایط اضطرار )شیوع بیم: گندزداییزمان انجام کار

  :هاواگیر مانند کرونا ویروس( در شرکت ها و سازمان

 ی به پایان رسیده باشد )این زمان یگندزدااز ساعت رسمی شروع به کار پرسنل دقیقه قبل 30 حداقل

 ( گرددگذاری ماده گندزدا توصیه می ثیرأجهت حداکثر ت

 توجه با) .گردد انجام (پرتردد هایمکان) لزوم درصورت کاری ساعات اواسط در گندزدایی دوم دور 

 تواند باشد(می شرکت هر کاری ساعات به

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

 ردد.   گ

 پالستیکی آماده و نگهداری شود.  در ظرفی دربدار و ترجیحاً محلول تهیه شده برای برای گندزدایی 

  الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا بصورت خودبخودی خشک شده و از خشک

 عمل آید.  ه کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت ب

   بینی دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد گندزدا برروی سطوح پیش 30الی  10مدت زمان  حدود

 شود.  می

   .الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند 

 گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی آماده ها و دستمالها حتما شستهپس از هر بار نظافت ، تی ،

 د.  نباش

  تبایسو وسایل حفاظتی )ماسک و دستکش( و محل نگهداری آنها می کار و گندزدا، لباسمواد شوینده 

 بینی گردد. پیش

 های خود را گندزدایی و ، ابتدا دستنیروهای خدماتی شاغل قبل از ورود به داخل مرکز و شروع فعالیت

روپوش بلند و کاله، چکمه ( استفاده نمایند. از لوازم ایمنی )ماسک، دستکش قابل گندزدایی، لباس کار و یا 

های مخصوص نظافت و دمپایی ها وها، دستمالبایست هنگام شستشوی تیین نیروهای خدماتی میهمچن

 گندزدایی بخش، از لوازم ایمنی مذکور استفاده نمایند.
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 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

 ها و ...( سایتوب مجازی،های از طریق شبکهصورت مجازی )آموزش به 

 پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصله از مسیرهای مجازی امکانصورتی که آموزش در

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

 

  های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 رهای آموزشینصب پوست 

 های آموزشی به گوشی های همراهدر صورت امکان، ارسال پیامک 

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

 ،اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازیانتشار تیزر در صورت امکان ، 

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

 

  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 م ابتال به این ویروسآشنایی با عالئ 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 بر روی سطوح آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 
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  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 

 آموزشی هایفعالیت نمونه

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

 در محل کار 

 های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوستر 

 های در سرویس ها در محل کار خصوصاًحوه صحیح شستشوی دستنصب پوستر یا بنر راهنمای ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی 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 

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

 تنفسی هایبیماری 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 

  غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر 

 نام و غربالگری در سامانه نصب بنر ثبتsalamat.gov.ir  

 های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازیبارگذاری پیام 

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

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 ت هاپیوس

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1ت پیوس

 

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

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

 

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

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

   درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه□

 

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-متر( با فرد مبتال به کووید 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

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

ر فضای بسته د 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 اینجانب ..................  به کد ملی...................... تهعد می

ها را کنم پاسخ کلیه پرسششده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

عهده رگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، بهام و هبا هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نموده

 باشد. اینجانب می

 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( ییدمصرف نیز مورد تأ بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

شود. در حالت عادی توصیه میای زیر فقط در مواجهه با اجساد و بیماران هاده ازهمه لباس: استفمهم توجه

 کند. استفاده از ماسک و دستکش کفایت می

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ای و هوابرد بسیار د، تماسی، قطرههای استاندارده بسته به سطح پیشگیری در عفونتش استفاده PPEنوع 

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید. هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 و متناسب با آنها قرار بگیرد.ها روی صورت و چشم 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 باشیدبا سطوح لمس شده کمی در تماس  -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوست  های مختلفی برای درآوردن ایمن وسایل حفاظت فردیروش

پایان شیفت کاری، تمام  قبل از خارج شدن از محل کار/  غشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش را در آورده و در سطل دروسایل حفاظت فردی 

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

 دستکش (1

 
 خود را بشویید یا از یک ضدعفونی اند، بالفاصله دستانا هنگام درآوردن دستکش آلوده شدهاگر دستان شم

 کننده دست استفاده کنید.
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  با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست خارج

 کنید.

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

  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 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

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

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

 صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 فاصله بشویید و از یک های خود را بالن ماسک، دستان شما آلوده شد، دستحین برداشتاگر در

 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. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

بر کننده عفونیها را بشویید یا از یک ضدبالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست (4

 .استفاده کنید رصدد 70ل الکپایه 
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید. نکات عمومی

گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات  هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 .اجتناب شود سوزیدار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار و آتشبرق

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

 آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر 2

 . 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

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

عنوان مثال است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به بهتر

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

سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده 

 شود.می

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

 گردد.فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میکوچک محدود و در 

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

 های خاصخوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکرنگ، تورم، سخت

 شود.

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

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

 باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 اهش می یابد(.ساعت ک 24پس از گذشت 

ها و استفاده از ماسک امکانات 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.

ن هیپوکلریت سدیم در از گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آ .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

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

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

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

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

 شود.در مراکز درمانی توصیه می گندزدایی سطوح

ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری با 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

ت از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان استفاده نادرس .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 محافظت پیشاستفاده از ماسک،  -

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده های سفیدکننده در محلمحلول -

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سایر مواد شوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

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

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای کردن سفید

واند تگردد و این گاز میشود، تولید میوالت استفاده میکردن تتمیز

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

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

 بشویید.
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شده گردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.مه میصد

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

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

 مشورت گردد.

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

در مکان خنک و دور ها باید کنندهنماید؛ بنابراین سفیدسمی آزاد می

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

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

شده خریداری نموده هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

و  شده را روزانهستفاده کنید محلول رقیقکننده رقیق ااگر از سفید -

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح ها میکنندهشدن سفیدفعالآلی موجب غیر

کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدزآغشته به مواد آلی باید تمی

 عاری از مواد آلی گردد.

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

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

 (PPMمعادل درصد  5 های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیممحلولعمده محلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

قسمت  1شود استفاده از توصیه میدرصد  5از هیپوکلریت سدیم  1:100محلول شده: محلول توصیه

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

، عنوان مثالبه .دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنیدبرای 

هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده  درصد 5/2های حاوی سازی سفیدکنندهبرای آماده

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

، 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی سازی: کلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0کلر قابل دسترس در حدود 

تا  اوتی تهیه خواهند شدهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفکننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب  20را تا باالی مچ به مدت حداقل 

و صابون مایع بشویید و درصورت عدم 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  تماس با افرادی که مریض هستند از

دادن با افراد از روبوسی و دست. خودداری کنید

متر از افراد بیمار  2تا  1دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظحف

 

 وک حتما از ماسک افراد بیمار و مشک

 استفاده نمایند؛

 
 

 دهان  وزدن به چشم، بینی از دست

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

  و سرفه، دهان و بینی خود هنگام عطسه

را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

  اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس

محیط مرطوب تری دارند و باید هوای سریع

 داشته شود؛نگه

 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصرف میوه و خود را سیستم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 دفن اجساد در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله
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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 بهاصل کلی ویروسعنوان یک است ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

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

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

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

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

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

بیمارستانی، سازمان مدیریت پرسنل  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

ها، نامهیینبوده و سایر قوانین، آ ها )حمل متوفی، غسالخانه، تدفین(، وابستگان و همراهان متوفیآرامستان

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

 

  یتماعاج یگذارفاصله

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

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

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

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

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

 زیر رعایت شود: گرفته شود. در این راستا الزم است موارد
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  متر بین  2در نزدیکترین محل به محل تدفین با رعایت فاصله از نمازگزاران )حداقل فاصله متوفی

 متوفی و نمازگزاران و همچنین با رعایت فاصله در ردیف نمازگزاران( نماز خوانده شود.

 خودداری گردد.  "یدا، اماکن متبرکه و منزل برای وداع ویا نمازگزاری اکاز انتقال متوفی به مساجد 

  بهتر است تشیع جنازه با حداقل جمعیت )خانواده و بستگان درجه یک( جهت کم کردن حداکثر

 تماس های تشیع کنندگان صورت پذیرد. 

 کنندگان رعایت یت فاصله حداقل یک متر توسط تشیعصورت انجام تشیع جنازه با حداقل جمعدر

 شود. 

 جایی و تحویل متوفی، خانواده در داخل ماشین حداقل فاصله در هنگام تردد با اتومبیل جهت جاب

 نفر در یک خودرو سواری با راننده( 3)حداکثر ایمن را رعایت کنند.

 شودشوند محدود  یممجموعه پذیرش غسالخانه یا آرامستان که وارد  یپرسنل تعداد . 

  قل فاصله یک متری را حدا خانواده متوفیروبرو شدن با مواجهه و درصورت در هنگام تحویل جسد

 ید.رعایت کن

 .از برگزاری مراسمات ختم به منظور جلوگیری از اجتماعات خودداری شود 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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

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

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

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

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

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

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار
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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 بهصووورت عدم امکان دورکاری، شوودر -1

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کممناسببا شرایط تهویه 

 نمایند.کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می -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"به کار براساس آخرین نسخه  بازگشت

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

 

 کارسالمت محیط و  یکنترل اقدامات

آماده سازی مواد  مشخص نمودن فضای مناسب )در نزدیکی محل فوت( برای گندزدایی جسد وگام اول: 

 گندزدایی قبل از ارسال متوفی به سردخانه اجساد ) در صورت فراهم بودن شرایط(

 فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز از جمله وسایل حفاظت فردی، مواد گندزدا و امثال آن گام دوم:

 (personal protective Equipment) پوشیدن تمام وسایل حفاظت فردی سوم:گام 

  body bagقرار دادن جسد در کیسه مخصوص حمل جسد وگندزدایی محفظه حمل جسد  گام چهارم:
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 گندزدایی ترالی حمل جسد گام پنجم:

 ها ی و رعایت دستورالعمل بهداشت دستدفع تجهیزات فردی استفاده شده به عنوان پسماند عفون گام ششم:

 تحویل جسد به سردخانه گام هفتم:

 انتقال جسد با کیسه  محافظ به نزدیکترین آرامستان مشخص شده گام هشتم:

 حفر قبر متناسب با شرایط منطقه و اقلیم محل  گام نهم:

 غسل،کفن ودفن با رعایت نکات بهداشتی و موازین شرعی گام دهم:

 رای فرآینداج لمرحله او

  در صورت امکان، برای گندزدایی جسد قبل از تحویل آن به سردخانه یا غسالخانه فضای مناسبی در

 محل فوت در نظر گرفته شود.)این فضا شامل، بیمارستان، مراکز بهداشتی ودرمانی، منزل و امثال آن می باشد.(

در صورت مهیا  نبودن فضای مناسب جهت گندزدایی، قرار دادن جسد داخل کیسه حمل وگندزدایی  تبصره:

( ppm  5000درصد ) 5/0آن در  داخل کیسه وسپس سطح بیرونی کیسه حمل با محلول هیپوکلریت سدیم 

 الزامی می باشد.

 شد فضای در نظر گرفته شده برای گندزدایی باید محلی با سیستم تهویه مناسب با 

 (پوشیدن وسایل حفاظت توسط پرسنل عملیاتیPPE) 

 انتقال جسد برای گندزدایی 

  درصد ) 5/0جسد با محلول هیپوکلریت سدیمppm  5000  ( گندزدایی شود.  ) محلول گندزدایی

 در همان روز باید آماده سازی شود.(

 مشخصات مورد برچسب مبنی بر گندزدایی شدن جسد با ذکر  و جسد داخل کیسه حمل قرار گیرد

 نیاز متوفی برروی آن الصاق گردد. 

  یا محلول حاوی کلر با غلظت  درصد 70ترالی حمل جسد می بایست قبل از ترک اتاق انتظار با الکل 

ppm  5000 .گندزدایی شود 

 5/0گندزدایی جسد با محلول هیپوکلریت سدیم  محل( درصدppm  5000  .گندزدایی شود) 

  استفاده شده به عنوان پسماند عفونی و رعایت دستورالعمل بهداشت دست ها دفع تجهیزات فردی

 توسط کارکنانی که گندزدایی جسد را انجام داده اند صورت پذیرد.

 .جسد توسط کارکنان مربوطه به سردخانه تحویل گردد 
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 مرحله دوم اجرای فرآیند

 ( پوشش تجهیزات حفاظت فردی( .جسد توسط وابستگان شناسایی شودPPE برای شناسایی کننده )

 الزامی است.(

  جسد پس از تکمیل فرم مربوطه به کارکنان حمل اجساد در بیمارستان تحویل گردد. )استفاده از

 برای کارکنان حمل اجساد به آرامستان الزامی است.( PPEتجهیزات حفاظت فردی 

 .جسد توسط ماشین حمل اجساد  به آرامستان انتقال یابد 

  گندزدای الکلی برپایه کواتر نر آمونیوم  پس از تحویل جسد به آرامستان با محلولماشین حمل جسد

( که در همان روز آماده سازی شده است گندزدایی شود. )زمان ppm  5000درصد )0/ 5هیپوکلریت سدیم  یا

 دقیقه پس از پایان عملیات( و سپس  شستشو شود.  5ماند محلول 

 مرحله سوم اجرای فرآیند

  شستشو، غسل و تدفین  متوفی با رعایت شرایط بهداشتی طبق موازین شرعی ادیان رسمی فرآیند

 انجام شود. 

 ظت فردی اغسال مجهز به وسایل حفاPPE .باشد 

  5/0جسد با محلول هیپوکلریت سدیم ( درصدppm  5000  که در همان روز آماده سازی شده است )

 گندزدایی شود.

 د.بر طبق موازین شرعی جسد کفن شو 

 آماده سازی کیسه نایلونی برای قرار دادن جسد داخل آن 

  درصد ) 5/0جسد داخل پوشش نایلونی قرار گیرد و بر روی آن با محلول هیپوکلریت سدیمppm  

 (گندزدایی شود.5000

  کلیه مراحل آماده سازی جسد تا قبل از تحویل به خانواده بایستی در محل فوت)شهر/ روستا وامثال

 شودآن( انجام 

 تحویل جسد برای نمازگزاری بر متوفی 

 :حفر قبر برای تدفین متناسب با شرایط منطقه و اقلیم محل 

  متر می باشد. 2در مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی پایین باشد عمق قبر حفر شده حداقل 

 ه تبرای مناطقی که سطح آب های زیر زمینی باال می باشد متناسب با شرایط محلی، حفر صورت گرف

 و محل عایق بندی گردد. به گونه ای که هیچ درز وشکافی برای نفود به طبقات زیرین خاک نداشته باشد

 .داخل قبر قبل از قراردادن متوفی آهک پاشی شود 
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 کننده مجهز به وسایل )فرد دفن قرار دادن متوفی در داخل قبر توسط کارکنان تدفین/ وابستگان

 باشد.( PPEحفاظت فردی 

  قراردادن سنگ لحد خاکریزی کامل داخل قبر انجام گردد بطوریکه خاک روی قبر از سطح پس از

 سانتی متر باالتر باشد. 30زمین مجاور قبر 

 کارشناس "در تمام مراحل غسل و کفن و دفن متوفی نظارت کارشناس یا نماینده بهداشت )ترجیحا 

  بهداشت محیط و در مناطق روستایی بهورز( الزامی می باشد.

  هر گونه تصویر برداری در مراحل غسل و کفن و دفن توسط افراد غیر خانواده متوفی ممنوع می باشد

 و با ادعای خانواده پیگرد قانونی دارد.

 متوفی به شهر یا شهرستان و یا استان وکشوری  غیر از محل فوت انتقال  "توصیه می شود ترجیحا

هت انتقال جسد به محل مورد درخواست  موارد ذیل باید نشود و در صورت متقاضی بودن خانواده ج هداد

 رعایت شود: 

  جسد با برگه تأییدیه بهداشتی مطابق فرم زیر مبنی بر نظارت کارشناسان بهداشت در آماده سازی

 جهت انتقال تحویل راننده آمبوالنس و یا نماینده خانواده متوفی داده شود.

 

 
شود:گواهی می  

نام خانوادگی:                   نام پدر:                  شماره ملی                                          متوفی به نام      

 تاریخ فوت:                   علت  فوت:

نام خانوادگی: با نظارت کارشناس بهداشت محیط به نام و                         تاریخ در   

پی پی ام( گندزدایی و تحویل گردید.. 5000) درصد 5/0م با محلول هیپوکلریت سدی  

 

گیرندهنام ونام خانوادگی تحویل                                       دهنده نام ونام خانودگی تحویل  
امضاءامضاء                                                                                                    
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  گواهی فوت همراه با علت فوت مبنی بر مشکوک یا قطعی کرونا ویروس نیز تحویل راننده آمبوالنس

 و یا نماینده خانواده متوفی داده شود.

 .کابین آمبوالنس حمل متوفی توسط نماینده بهداشت یا آرامستان شهر مبداء پلمب گردد 

  کفن شهر مبداء توسط نماینده قانونی )آرامستان گواهی فوت و تأییدیه بهداشتی مراحل گندزدایی و

 یا بهداشت( شهر مقصد مشاهده شود.

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 یداستفاده کن)در صورت امکان( از سیستم تشخیص چهره  ترجیحاً کارکنان برای ثبت حضور و غیاب 

 ماده سازی رعایت بهداشت فردی از جمله استفاده از تجهیزات حفاظث فردی کامل توسط شاغلین آ

 متوفی در بیمارستان و سردخانه بیمارستان الزامی می باشد.

  رعایت بهداشت فردی از جمله استفاده از تجهیزات حفاظث فردی کامل توسط شاغلین حمل متوفی

 در بیمارستان و سردخانه بیمارستان الزامی می باشد.

 ل توسط شاغلین حمل متوفی رعایت بهداشت فردی از جمله استفاده از تجهیزات حفاظث فردی کام

 در بیمارستان به  آرامستان الزامی می باشد.

  رعایت بهداشت فردی از جمله استفاده از تجهیزات حفاظث فردی کامل توسط شاغلین و غساالن در

 آرامستان الزامی می باشد.

  ه خانوادرعایت بهداشت فردی از جمله استفاده از تجهیزات حفاظث فردی کامل توسط شاغلین/ افراد

 متوفی جهت دفن متوفی الزامی می باشد.

  رعایت بهداشت فردی از جمله استفاده از دستکش و ماسک  توسط خانواده متوفی و تشیع کنندگان

 الزامی می باشد.

  بعد از تشیع و دفن متوفی یا پایان مرحله شرعی بر اساس ادیان الهی، نسبت به شستن و ضدعفونی

 دست اقدام نمایند.

 دادن و روبوسی همدیگر خود داری شود. از دست 

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

 یل و تکفین توسط شاغلین خود داری شود.غساز خوردن غذا در هنگام آماده سازی و ت 

 .از توزیع غذا و خرما در هنگام تشیع و تدفین خود داری شود 

 جمله خرما، حلوا بصورت فله ای و روباز در منزل متوفی خود داری شود. از توزیع مواد غذایی از 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 .کلیه تجهیزات آماده سازی متوفی بعد از پایان کار، شستشو و گندزدایی گردند 

 .کلیه تجهیزات جابجایی و حمل متوفی بعد از جابجایی شستشو و گندزدایی گردند 

 یل، تکفین و تدفین بعد از پایان کار شستشو و گندزدایی گردند.غسکلیه تجهیزات شستشو، ت 

 .آبسرد کن بایستی جمع گردد 

 بهداشت ساختمان .4

 .تهویه مناسب محل آماده سازی متوفی در بیمارستان بایستی فراهم گردد 

 .تهویه مناسب در محل شستشو، تغسیل و تکفین بایستی فراهم گردد 

 محل آماده سازی الزامی می باشد. شستشو و گندزدایی مستمر ساختمان و 

 یل و تکفین الزامی می باشد.غسشستشو و گندزدایی مستمر ساختمان و محل شستشو، ت 

 .آرامستان بایستی دارای آب سالم بهداشتی باشند 

 باشد مطابق ضوابط بهداشتیبایستی  وغسالخانه سیستم جمع آوری و دفع فاضالب آرامستان. 

 سایر اقدامات .5

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

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

 ،از گسترش  دیندارد، با وجودکرونا  روسیو با یمواجهه خاص چیکه ه ییدر کارهاشاغلین  مسئولین

 آگاه باشند یماریب وعیش تیوضع

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

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

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

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

  ند؛ کن یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا شاغلین مواجهه  تیوضع دیبامسئولین

اجهه از مو یریجلوگ یها برا از کنترل افرادحاصل کنند که  نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

کار  یهاروش یتیریو مد یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یاستفاده م

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیا

 

84



 
 معاونت بهداشت           

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

10 

 

 نکات مهم

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

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 ساعت  24باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت  ی کلرههای گندزدامحلول

 کاهش می یابد(.

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

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

 شود.

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

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

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

 . تعویض نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(.

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

 باشند.

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

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

 هیزات ظرفیت تج تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی بعد از پایان کارشسته و به روش مناسب بسته به

 و ماشین آالت خشک گردند.

 اس دوش گرفته و با لباس غیر از لب "شاغلین بعد از گندزدایی به ویژه گندزدایی در سطح بزرگتر حتما

 کار محل را ترک نمایند.

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

 با احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

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

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

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

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

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

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

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

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

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

  مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوحآموزش 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190سامانه معرفی 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

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

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

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

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

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،یی شکایات وزارت بهداشتنه پاسخگونصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

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

 

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

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

حساس خستگی و ضعف     ا□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  (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.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 پرسشم و ثبت نام نمای

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

 

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

 

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

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید را از چهره خود دور نگه هادست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسوووت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسوووایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شوویفت غشوواهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شوودن از محل کار/   یا

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

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

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

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

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

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوووند و فقط با دسووتان دسووتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    نیز درآوردید. فقط قسووومت داخلی    طور همزمان دسوووتکش را آورید، به  همانطور که لباس را درمی

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 سطوح گندزداهای :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسوووب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسوووتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضووودعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسوووترده اسوووت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات )مثل اسووتتوسووکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

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

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها فت، سووالنهنگام گندزدایی و نظا .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 حلدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی مهای گندزمحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

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

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

 شود. فراهم

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

طور گسوووترده در دسوووترس اسوووت و برای کم و به اس(، با هزینهتم

 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 میراحتی با سووایر مواد شوویمیایی واکنش نشووان   به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشووتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسوویب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سووایر مواد شوووینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سووفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سووومی در هنگام شووویمیایی خطرناک شوووود. به 

کننده با مواد شوووینده اسوویدی مانند موادی که وط کردن سووفیدمخل

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

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

کننده برای شووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده از سوووفید 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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

 مشورت گردد.

شده وقتی در معرض نور  کننده رقیقسفید  - شید قرار می ن رد گیخور

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   اری نموده شده خرید 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 بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهن سفید شد فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصوود  5 های سووفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سوودیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

هیپوکلریت سوودیم، از دو برابر بیشووتر از   درصوود 5/2های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصوود هیپوکلریت سوودیم یک محلول  5برای سووفیدکننده حاوی سووازی: کلر قابل دسووترس بعد از رقیق

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد قادیر متفهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با م کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 نظایر آن(دستمال، لباس، دستکش و 

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       

و صوووابون مایع بشوووویید و درصوووورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسوووی و دسوووت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسوووک افراد بیمار و مشوووک

 نمایند؛استفاده 

 
 

 به چشوووم، بینی  از دسوووت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    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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2 

 

 

 قدمهم

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

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

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

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

سددرفه یا متری از طریق  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

به دست شده و نظایر آن. بنابراین    شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک 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

 

 دامنه کاربرد

 بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتیاری   اجرایی وکارکنان مسئولین 

 عموم مراجعان و شهروندان و مشتریان 

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  

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

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

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

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

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

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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3 

 

 

 امکان جداسازی مسیر  ورود و خروج افراد رعایت گردد. صورت در 

       سامانه ای و اینترنتی به منظور ستم  سی ستفاده از  ضور کمتر مردم در بانک ها  ا  برنامه ریزی عدم ح

 گردد.

      افزایش ساعات کاری بانک ها به منظور کم نمودن ترافیک و تراکم حضور مشتریان در بانک دروری

 می باشد.

  سیستم نوبت دهی الکترونیکی الزامی است.استفاده از 

 از یکدیگر و به دور از حداقل یک متر در فواصدددل الزم و ایمن  کنندگان هقرار دادن صدددندلی مراجع

 دروری می باشد.کارکنان 

           صل ایمن صدیان در فوا شتریان با مت صوتی برای برقراری ارتباط م ستم های  سی ستفاده از  وری در  ا

 می باشد.

     ستقیم سی جهت حذف و یا کاهش مواجهات م صندوق داران  یکی از بهترین روش های فنی و مهند

با ارباب رجوع استفاده از موانع فیزیکی شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش      و سایر کارکنان بانک ها 

 مواجهات می باشد.

 ا ویروس کرونا وجود که ممکن است مواجهه بازدحام و شلوغ  پرمحل های کاری  از حضور و توقف در

 اجتناب گردد. داشته باشد

 های تردد و باجه ها برای رعایت نکات بهداشددتی و  اسددتفاده از عالئم و توصددیه های ایمنی در مکان

 .فواصل ایمن جهت عموم مراجعین دروری می باشد

   صله شتری    تیرعا یماریاز بروز ب یریشگ یمتر جهت پ 2تا  1فا صله ایمن بین م ، انگردد )رعایت فا

 به میزان حداقل یک متر(؛ بانککارکنان، شاغلین در 

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

 کارکنان استفاده شود.

                 افزایش تعداد سدددرویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصدددله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان

 صورت پذیرد. 

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

 ورود و خروج الزامی است.

  ،بین کارکنان در حین سرو غذا در )حداقل یک متر( فاصله ایمن در صورت فعال بودن سلف سرویس

 رعایت شود.سلف سرویس 
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4 

 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدن در همهغربالگری شاغلی .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

صددورت تصددادفی و روزانه، تا پایان شدداغلین را بهنماینده کارفرما یا مدیر، بررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سدددایر عالئم تنفسدددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین  نانچه       همه 

سامانه     ساس ارزیابی  شت، فرد از ورود به محل کار   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبرا خانگی وجود دا

صدددورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این  تحصدددیل  یا 

 محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد،  گروه دو ده  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانبه زیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 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
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5 

 

 

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

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم اسدددت پس از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شددداغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

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

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

 قرار گیرد.

 

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردی حفاظت و بهداشت .1

  الزامی می باشددر کلیه واحدهای فعال قسمت های اداری و پشتیبانی رعایت کامل بهداشت فردی 

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

      ست ستن مرتب د ستفاده از مواد            ش ست( و یا ا ستن د ش ستورالعمل  صابون )مطابق د ها با آب و 

 کننده بر پایه الکل؛ددعفونی

   رعایت بهداشددت عمومی و فردی یکایک کارکنان و اسددتفاده از لباس کار و تجهیزات حفاظت فردی

 دستکش و ماسک( الزامی می باشد:)

  شوند. )در         در سالمت  هدایت  شاغلین به مراکز جامع خدمات  سرماخوردگی  شاهده عالیم  صورت م

گردد از فعالیت افرادی که دارای اعالم می "اارتباط با نحوه برخورد با کارکنان مشدکوک به بیماری موکد 

  .ممانعت بعمل آیدعالئم سرماخوردگی و تب هستند تا زمان صحت کامل 

 به استفاده از ماسک و دستکش ؛ کنندگان هتا حد امکان تشویق مراجع 

    شاغلین، ترجیحا ضور و غیاب  ستفاده           "برای ثبت ح شخیص  هره ا ستم ت سی سایی یا  شنا از کارت 

 شود)در صورت وجود(؛

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

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

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛
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 ها با  شم، بینی و دهان قبل از شستن و ددعفونی دست؛عدم تماس دست 

  ؛در هنگام اقامه نماز درورت کامل دارداستفاده از مهر و سجاده شخصی 

 ستعمال دخانیات در حین کار و حتی محوطه بانک ها توسط شاغلین و مشتریان ؛عدم ا 

 .از خوردن و آشامیدن در حین کار توسط کارکنان خودداری شود 

               شاغل در باجه های سنل  سط پر ستکش تو سک و د شخصی از جمله ما سایل حفاظت  ستفاده از و ا

 دریافت و پرداخت الزامی می باشد.

  نماید؛دستکش استفاده  ک،  کمه وماسلباس حفاظتی، باید از نیروی خدماتی در هنگام نظافت 

 ؛)استفاده از خودکار شخصی(دروری است. عدم استفاده از خودکار مشترک برای مراجعین 

  ثبت نام در سددامانه غربالگری وزارت بهداشددت به آدرسsalamat.gov.ir  و ارزیابی روزانه از طریق

 نهاین ساما

 بهداشت مواد غذایی .2

 در صورت فعال بودن رستوران یا سلف سرویس موارد زیر رعایت شود:

   ماکن عمومی از دسدددتورالعمل ابالغی مرتبط تبعیت       کلیه مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی و ا

 نمایند.

  ،د.درهای یکبار مصرف انجام گبندیستهدر ب"فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحاسرو نمک 

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

    ها و شددعب بانک مرکزی بانک ادارات مرکزی در صددورت سددرو غذا در رسددتوران ها و یا بوفه های

 .استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب دروری می باشد

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

      صرف برای میز غذ شش یکبار م ستفاده از پو ستفاده ا الزامی می  اخوری و تعویض آن پس از هر بار ا

 ؛)در صورت وجود(باشد

         عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن سطوح کمد، قفسه و نظایر آن و ترجیحا استفاده

 ؛دروری می باشد از دستمال نظافت یکبار مصرف

 بار استفاده گندزدایی شود؛ وسایل نظافت پس از هر 

 از معرض دست مشتریان برداشته شده و توسط متصدی باجه ارائه گردد. فرم های بانکی 
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  بار  3و روزی دسددتمال کاغذی در کنار دسددتگاه نوبت گیری جهت اسددتفاده مشددتریان    گذاشددتن

 گندزدایی گردد.

  بار گندزدایی گردد. 5کیبورد دستگاه های عابر بانک حداقل روزی 

 .خودکار برای مشتریان جمع آوری گردد 

  کاربن مشترک برای استفاده مشتریان استفاده نگردد و حتی امکان از کاغذ هایی که نیاز به کاربن     از

 جدا ندارد استفاده گردد.

          صورت نیاز امکانات گندزدایی ستفاده نگردد و در  شتریان ا شترک برای م ستاپ م حتی المقدور از ا

 دست در محل وجود داشته باشد.

  و موس رایانه کارکنان گندزدایی گردد.حداقل روزی دوبار میز, کیبورد 

 بهداشت ساختمان .4

 ها و محوطه عمومی داخل بانک ها تهویه مناسب اطاق ها، سالن 

 نظافت مستمر کلیه سطوح و کف 

 ها به تعداد مناسب در محلکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد دد 

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

 آوریخصوص جمعهای دردار پدالی صورت پذیرد و درها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند 

شتی )جمع    سماند رعایت تمامی مالحظات بهدا سه   و دفع پ سماند در کی ستیکی محکم  آوری پ های پال

 در آخر هر شیفت در دستور کار قرار گیرد. بدون درز و نشت(

 سایراقدامات .5

        ستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید )در ست ها با در و د ستقیم د ستن از تماس م جهت کا

ستفاده گردد و     صورت امکان(   صورت امکان از درب های خودکار ا سهولت تردد از جک و   و در  برای 

 آرام بند در ها استفاده نگردد.

 

 نکات مهم

 ها باز گذاشددته شددوند و  ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سددالن

 جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.
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     رف در طول شیفت )به ازاء  ها و استفاده از ماسک یکبار مص   امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

شیفت حداقل   سئول نظافت باید          2هر  شو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل م شست سک( و  ما

 فراهم شود.

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

  مجزا باشدبهداشتی باید های سرویس گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

     ستکش و شید لباس، د صدمه آنرا        در طول مدت نظافت مراقب با صورت  سیب نبیند و در  سک آ ما

 . تعویض نمایید

  تِی را به صدددورت مارپی     مقابل به پایان برسدددانید        غاز و در طرف یا نقطه   آظافت را از یک نقطه     ن(

 حرکت دهید(.

 "سدد ر"شددود باید دارای  ند ها و غیره اسددتفاده میو سددالنها که برای نظافت کف اتاق "هاییتِی" 

 ادافی باشند.

  بایست در آب داغ شسته شود. ها، دستمال نظافت و تِی، میپس از استفاده از پار ه 

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

  شددسددته و به روش مناسددب بسددته به ظرفیت    کارتجهیزات و ماشددین آالت گندزدایی بعد از پایان

 تجهیزات و ماشین آالت خشک گردند.

 .احتیاطات الزم بمنظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی, و حریق بعمل آید 

   صورت امکان سط  بزرگتر دوش گرفته و با لباس   در  شاغلین بعد از گندزدایی به ویژه گندزدایی در 

 .غیر از لباس کار محل را ترک نمایند

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

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

   صورتی که سیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق  آموزش در  صله  از م  هره به  هره با رعایت فا

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

 )موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.( رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:
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 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

  پوسترهای آموزشینصب 

 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 نمایشیled) جهت 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 

 ابتال شناسایی افراد مستعد 

 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

  کرونا شددیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشددی اسددتند یا بنرهای نصددب 

 در محل کار  ویروس

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص  گونگی انتقال بیماری کرونا 
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               صا ست ها در محل کار خصو شوی د شست صحی   ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

  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 یپیشگیر نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

               شماره تلفن شکی به  شت ،درمان و آموزش پز شکایات وزارت بهدا سخگویی  سامانه پا ستر  صب پو ن

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

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

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

 

 ام: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 نداشتهر اخی

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

  ؛ها را مرطوب کنیددست -1

  کنید استفاده مایع صابون از -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست -3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدم  -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  بار مصرف نیز مورد تایید است(با دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک -8

 آب را با همان دستمال ببندیدشیر  -9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -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 ده ب سی، قطره های ا سیار   ای و هوابردد، تما ب

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر  انه را ب 

 

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از  هره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 یت کنیدبهداشت دست را رعا -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شددیفت غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شدددن 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  پ(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

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

 دست استفاده کنید. کنندهونیو از یک 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   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
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با 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 شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

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

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

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و 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 مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 گندزدا و 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 دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کو ک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.نتیالتورها( استفاده میو

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

 گردد.کو ک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

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

های کیخوردگی الستیک و پالستشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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 شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لبا  

 فراهم شود.

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

ان مراقب بهداشددتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

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

 شود.محافظت از  شم 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 سدددرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سدددف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام ود. بهشدددیمیایی خطرناک شددد 

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

121



 
 معاونت بهداشت           

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

21 

 

 

کننده برای از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده  

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

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

 مشورت گردد.

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

سمی آزاد 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

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن بر سددب 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       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

 نگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره ر
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 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

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

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

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

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف 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،  شدددود )برای تِیدقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 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 م  به مدت حداقل 

عدم و صابون مایع بشویید و درصورت 

ه کننددسترسی به آب سالم از مواد ددعفونی

 بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 
 

  تماس با افرادی که مریض هستند از

دادن با از روبوسی و دست. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

 شود(؛  بیمار حف

 

  افراد بیمار و مشکوک حتما از ماسک

 نمایند؛استفاده 

 
 دهان  وزدن به  شم، بینی از دست

 ؛کنیدخودداری

 
 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود

را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را 

 در سطل زباله بیندازید؛

 
 

  اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس

دارند و باید هوای محیط مرطوب تری سریع

 داشته شود؛نگه

  سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید

 را گندزدایی نمایید؛

 
  سیستم ایمنی خود را با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه تقویت نمایید؛

 
 به اطرافیان خود آموزش دهید؛ 
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)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 دولت و شخوانیدفاتر پ درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله

 مهیمراکز ب
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  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 عنوان است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

 هایاسراس دانسرته  گردند. براشریا  آلوده منتقل می  طریق ریز قطرات یا از طریق سررفه یا عطسره و یا لم   

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

الریه، نارسررایی کلیه و مرگ گردد. درصررد مرگ ناشرری از این  به ذاتسررت منجرو در موارد شرردیدتر ممکن ا

 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  1اصررله تواند در فباشررد. 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، شرریرآنت، نردهدسررتگیره در

کناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین     شود شامل اس   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

 دامنه کاربرد

 مهیدولت و مراکز ب شخوانیدفاتر پشاغلین و عموم مراجعین 

ها،  نامه  یینبوده 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 مرتمقررات، دستورالعمل

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

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

شاغلین    سیاری از  هستند و محل های کسب و کار یکی از    19خدماتی در معرض بیماری کووید  واحد هایب

و اماکن تجمع محسرروب شررده که می تواند سرربب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف  سررالمت نیروی کار  

نزم اسررت مقررات وی ه ای از طریق فاصررله گذاری اجتماعی  لذا از اهمیت بانیی برخوردار اسررت مراجعین 

وه بر رعایت اصررول بهداشررتی برای کاهش مواجهات متناسررب با سررطو ارررطرار و درجه اهمیت فعالیت   عال

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 

 :در این راستا نزم است موارد زیر رعایت شود
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  ید.حداقل فاصله یک متری را رعایت کن ارباب رجوعروبرو شدن با مواجهه و درصورت 

  و ایجاد ازدحام صفوفنوبت دهی الکترونیکی برای ممانعت از ایستادن در استفاده از سیستم 

 در فواصل نزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان  قرار دادن صندلی مراجع کنندگان 

   ر دصندوق ها و قسمت ها   برای برقراری ارتباط مشتریان با متصدیان    سیستم های صوتی   استفاده از

 فواصل ایمن

  یکی از بهترین روش های فنی و مهندسررری جهت حذف و یا کاهش مواجهات مسرررتقیم کارکنان با

 شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش مواجهات می باشد. موانع فیزیکیارباب رجوع استفاده از 

  که ممکن است مواجهه با ویروس کرونا وجود  پرازدحام و شلوغ  محل های کاری  از حضور و توقف در

 اجتناب گردد. باشدداشته 

 های تردد و باجه ها برای رعایت نکات بهداشررتی و  اسررتفاده از عالئم و توصرریه های ایمنی در مکان

 .فواصل ایمن جهت عموم مراجعین رروری می باشد

   صله شتریان،     تیرعا یماریاز بروز ب یریشگ یمتر جهت پ 2تا  1فا صله ایمن بین م گردد )رعایت فا

 به میزان حداقل یک متر(؛ مراکز پیشخوانکارکنان، شاغلین در 

         ستای صفوف مرتب و با فاصله حداقل یک متر از همدیگر در صورت شلوغی مدیریت مشتریان در را

کننده گان به اسررتفاده از ماسررک و دسررتکش در هنگام اخذ  هدر مقابل تا حد امکان تشررویق مراجع

 خدمت؛

    شاغلین، ترجیحا ضور و غیاب  ستفاده          از کارت  "برای ثبت ح شخیص چهره ا ستم ت سی سایی یا  شنا

 شود)در صورت وجود(؛

           شود و جهت برقراری ستفاده  شه ای ا شی سر و کار دارند از موانع  بین کارکنانی که با ارباب رجوع 

 ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویددر همه غربالگری شاغلین .1

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

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

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-کووید
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شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  سامانه    برر ساس ارزیابی  خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنانچه برا

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

 محل کار جلوگیری نماید.ورود بیمار به 

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضا  وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

فراهم گردد که حداقل  ایگونهکار برای این افراد بهرایط محیط صررورت عدم امکان دورکاری، شرردر -1

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 فراهم نمایند. کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین -2

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با نزم اسرررت پ  از طی دوران درمان و نقاهت،      19-تمامی شررراغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید      

 "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید  "جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه    
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 بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ورعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی      ابالغی از وزارت 

 گیرد.قرار

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات
 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1
 

   می باشد  در کلیه واحدهای فعال قسمت های اداری و پشتیبانی الزامی  رعایت کامل بهداشت فردی. 

 (2)مطابق پیوست 

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

      ست ستن مرتب د ستفاده از مواد            ش ست( و یا ا ستن د ش ستورالعمل  صابون )مطابق د ها با آب و 

 کننده بر پایه الکل؛ردعفونی

            الزامی استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در دفاتر 

 است؛

               رعایت بهداشرررت عمومی و فردی یکایک کارکنان و کارگران و اسرررتفاده از لباس کار و تجهیزات

 حفاظت فردی )دستکش و ماسک( الزامی می باشد:

  شوند. )در         در سالمت  هدایت  شاغلین به مراکز جامع خدمات  سرماخوردگی  شاهده عالیم  صورت م

گردد از فعالیت افرادی که دارای عالئم اعالم می وک به بیماری با کارکنان مشررکارتباط با نحوه برخورد 

 سرماخوردگی و تب هستند تا زمان صحت کامل ممانعت بعمل آید 

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

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

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و ردعفونی دست؛عدم تماس دست 

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ررورت کامل دارد)در صورت وجود(؛در نمازخانه 

  عدم استعمال دخانیات در حین کار توسط کارکنان و محوطه دفاتر توسط مشتریان 

 .از خوردن و آشامیدن در حین کار توسط کارکنان خودداری شود 

           اسرتفاده از وسرایل حفاظت شرخصری از جمله ماسرک و دسرتکش توسرط پرسرنل شراغل در دفاتر

 پیشخوان الزامی می باشد.

130



 
 معاونت بهداشت           

 در دفاتر پیشخوان دولت و مراکز بیمه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

6 

 

  نماید؛دستکش استفاده  ک وماسلباس حفاظتی، ید از بانیروی خدماتی در هنگام نظافت 

  ،متصرردیان دفاتر پیش خوان تحت هر شرررایطی بدون دسررتکش مناسررب از جابجایی و تحویل  نامه

 اسناد و یا پول نقد خودداری نمایند؛

   متصررردیان دفاتر پیش خوان مسرررتقیم از اخذ وجه خودداری نمایند. جهت این منظور از دسرررتگاه

 صورت کارت به کارت استفاده نمایند؛ا از طریق انتقال وجه به خوان و یکارت

       ندادن وسایل و لوازم التحریر شخصی     استفاده از خودکار شخصی توسط متصدیان و کارکنان و قرار

 برای استفاده عموم و مراجعین

       ستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهداری ست ها با در و د ستقیم د ستن از تماس م ر د )دجهت کا

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

 کننده استفاده شود و یا خودکار مشترک از ژل ردعفونی ، لوازم التحریرمپابعد از استفاده از است 

 

 بهداشت مواد غذایی .2

    سماق شامیدنی    سرو نمک، فلفل،  شکر و آب آ سته ، قند،  صرف  بندیدر ب جام انیکنفره های یکبار م

 گیرد.

  ستفاده        شاغلین خدماتی کلیه صرف ا ستکش یکبار م سک و د در تماس با مواد غذایی موظفند از ما

 نمایند.

 جمع آوری قندان و نمکدان در بین شاغلین 

 .عرره چای و غذا در ظروف یکبار مصرف مناسب صورت پذیرد 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 یوار، پنجره های کاری، دتمیز کردن ابزار و تجهیزات در محیط عدم استفاده از دستمال مشترک برای

 استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف؛"و نظایر آن و ترجیحا

 .در صورت امکان اسناد و مرسونت مشکوک گندزدایی گردند و یا در پوشش مناسب قرار گیرند 

  و مشتریان  شاغلینگندزدایی کلیه تجهیزات و وسایل مورد استفاده 

 تهیه دستمال کاغذی جهت استفاده شاغلین و مشتریان 

 عدم استفاده از نوشت افزار مشترک توسط مشتریان 

 جمع آوری کلیه فرمهای مورد استفاده و نوشت افزار مشترک از دسترس مشتری 
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  شترک  تماس دارای سطوح صی،      و شامل میز  م شخ شی  کمد، کابینت، صندلی، کیبورد و رایانه   گو

 ظایرن پریزها، لوازم التحریر شخصی و   و کلید پوشها،  کف خودپردازها، و کارتخوان دستگاههای  تلفن،

 .گردد گندزدایی آن

 

 بهداشت ساختمان .4

 های سربسته؛های محیطاستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتی تعبیه گردد؛کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در سروی سیستم لوله 

  ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسررب در محیط کار کننده دسررتعفونیظروف حاوی مواد ررردتعبیه

 های بهداشتی؛پرسنل و در سروی 

  های بهداشتی؛تهویه مناسب سروی 

  شوند؛زدایی گند مجزاصورت به )حمام و توالت( های بهداشتیسروی 

 ؛ها در هوا پخش نشوندمیکروب قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا 

  .سطوح دارای تماس مشترک با دستمال، تمیز و خشک شده و سپ  گندزدایی گردد 

  آوری و دفع شود؛طور جداگانه جمعهای بهداشتی بهپسماند سروی 

 صورت موقت؛ها بهکنسردها و آب خوریحذف آب 

 پدالی صررورت پذیرد و کلیه نیروهای های دردار در سررطل ها باید به شرریوه بهداشررتیدفع پسررماند

صوص جمع خدماتی در شتی )جمع   خ سماند رعایت تمامی مالحظات بهدا سماند در  آوری و دفع پ آوری پ

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

 

 د: سطوحی که  در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپ  گندزدایی شون

 پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی(؛  و صندلی ها)نشیمن صندلی، دسته های صندلی 

                                نیمکت ها در فضای باز؛ 

 دیوارها، کف سقف، پنجره ها؛ 

 سطل های زباله؛ 

   کامپیوتر، مانیتورها، موس؛ 

  های بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام(؛سروی 

  ابزارکار 
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 های ، تخت، کمد، کابینت، گوشرری تلفن، دسررتگاه هاشرریرآنت، نرده  پلهترازو، دسررتگیره درها، ها، در

 و نظایر آن؛ وسایل عمومیها، کلید و پریزها، خوان و خودپردازها، کف پوشکارت
 

 نکات مهم

    سپ  از ماده گندزدایی کننده مجا شده را تمیز )ازمواد جامد و مایع آلوده( و  شود و    محل آلوده  ستفاده  ز ا

سه زباله           شک و تمیزو حوله را در کی سطوح را خ سطوح ابتدا با حوله کاغذی  صورت مرطوب بودن  در 

 بیاندازید؛

             در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید؛ 

 دور ریختن دست کش ها در کیسه زباله؛ 

  و از دفع صحیو آن مطمئن شوید؛ بستهکیسه زباله را 

  ها را با آب و صابون بشویید یا ماده رد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز کنید    از اتمام کار بالفاصله دست  بعد

 از تماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداری نمایید؛

 برای تمیز کردن سطوح از هوای فشرده استفاده نکنید؛ 

  مشاوره و راهنمایی دریافت نمایند. 4030سامانه در صورت نیاز به مشاوره از طریق تماس تلفنی با 

 شاغلین دارای بیماری های زمینه ای پ  از تایید توسط پزشک معتمد سازمان به کار گرفته شوند؛ 

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

 شد؛تهویه بهتر هواکش نیز روشن با

 نظر گرفته شود؛گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات نزم به 

 سرراعت  24باید روزانه تهیه و اسررتفاده شررود )کارایی محلول پ  از گذشررت  ی کلرههای گندزدامحلول

 کاهش می یابد(؛

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

 ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم شود؛ 2شیفت حداقل 

 استفاده نمایید؛امکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از 

  ستمال  زباله، سطل سائل نظافت و   ، تِی،هاد سایلی که برای     هایسروی   گندزداییو شتی باید از و بهدا

 ؛مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میمکان

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

 ؛را تعویض نمایید آن
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 دقیقه خی  بماند؛ 10مدت  نزم  است سطوح گندزدایی شده به 

  تِی را به صررورت مارپیح حرکت  مقابل به پایان برسررانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(؛

 "سالن که برای نظافت کف اتاق "هاییتِی ستفاده می ها و  رافی   "سَر "شود باید دارای چند  ها و غیره ا ا

 باشند؛

   ت در آب داغ شسته و سپ  در محلول آب    ها، دستمال نظافت و تِی، می بایس  پ  از استفاده از پارچه

 شده و برای استفاده آماده باشد؛ ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت ژاول به

 همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گرددها بهکنندهکار بردن سفیداز به.  

 نماید؛ بنابراین گیرد گاز سررمی آزاد میینشررده وقتی در معرض نور خورشررید قرار مکننده رقیقسررفید

 ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند؛کنندهسفید

 صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید

 کودکان نگهداری گردد؛

 یل حفاظت فردیوسا

              سک تهیه ستکش و ما شامل د سب  سایل حفاظت فردی منا صورت امکان و ستی برای کارکنان در  بای

 شود.

 .روش صحیو استفاده از وسایل حفاظت فردی را به کارکنان آموزش دهید 

  فردی )ماسک و دستکش( را به اندازه نزم تهیه و به شکل صحیو نگهداری نمایید.وسایل حفاظت 

   ستی ستفاده      بر کارفرما بای صحیو ا سایل حفاظت فردی  و نگهداری شیوه  سط کارکنان نظارت از و  تو

 نماید.

 آموزش بهداشت

  ) آموزش به صورت مجازی ) ازجمله شبکه های مجازی، وب سایت ها 

 ز مسرریرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصررله  در صررورتی که آموزش ا

 حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است.
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   رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

  آموزشی به گوشی های همراهدر صورت امکان، ارسال پیامک های 

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

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

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

 های هدفگروهموضوعات مورد آموزش برای 

 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 وینحوه صح با آشنایی 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 آموزشی هایفعالیت نمونه

   در  ویروس کرونا شیوع  با مقابله جهت در نزم 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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                    سروی  های صا  صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیو  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

 نده دست به شاغلینآموزش نحوه استفاده از محلول ردعفونی کن 

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

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیو استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 نصب پوستر نحوه صحیو پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

  بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب 

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 هت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور ج

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 پیوست ها

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 ...( در )واحد کاری/ سررازمان اینجانب .................................. دارای کد ملی به شررماره............................ شرراغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احسرراس خسررتگی و رررعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نف       □سرررفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (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.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

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

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

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشرریاری، دقت و صررداقت ثبت نمودهپاسررک کلیه پرسررشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب 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

  .ها را بشوئیدمح -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .کنید آبکشی -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  سطو 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 صحیو پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید نگه ها را از چهره خود دوردست -

 با سطوح لم  شده کمی در تماس باشید -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسرررت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسرررایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شرریفت غشرراهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارش شرردن 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.ردعفونی
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            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارش کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(درآورده شده را با دستکش نگهتکش دس 

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

 خارش کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطو خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ردعف

 .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 رار دهید. دربرای بازیافت مجدد قشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ردعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپ  بندهای بانیی و بدون لم  کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دار در ماسک را در یک ظرف زباله 

سای    (4 صله بعد  از درآوردن همه و ست بالفا رد   ل حفاظت فردی، د شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسرررب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسرررتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

موادگندزدا نکات مهم در خصوص  

و رررردعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسرررترده اسرررت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسرررت. الکل اغلب برای گندزدایی سرررطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سررطوح خارجی تجهیزات )مثل اسررتتوسررکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

تواند باعث    می عنوان گندزدا اسرررتفاده مکرر و طوننی از الکل به    .3

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

 خاص شود.

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

ها باز گذاشررته شرروند و جهت تهویه بهتر اسررت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات نزم  ندزدایی مالح گام گ لوگیری از خطر منظور جدر هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 یابد(.ساعت کاهش می 24پ  از گذشت 

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

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

144



 
 معاونت بهداشت           

 در دفاتر پیشخوان دولت و مراکز بیمه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

20 

 

شررسررتشررو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

طور گسرررترده در دسرررترس اسرررت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.انی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز درم

ها غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری  با این حال سررفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سررایر مواد شرریمیایی واکنش نشرران می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

ه از جمله عدم رعایت میزان اسرررتفاده نادرسرررت از سرررفیدکنند .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشررتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب

 گردد.

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

 رروری است:

و دسررتکش و عینک برای بند رررد آب اسررتفاده از ماسررک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سررایر مواد شرروینده خانگی  ها بهکنندهن سررفیدکار برداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سرررمی در هنگام شررریمیایی خطرناک شرررود. به 

کننده با مواد شرروینده اسرریدی مانند موادی که مخلوط کردن سررفید

گردد و این گاز  شرررود، تولید می یکردن توالت اسرررتفاده م  برای تمیز

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

کننده برای شررروینده اسرررتفاده نمایید و قبل از اسرررتفاده از سرررفید 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شررسررته و با یک پزشررک 15گردد بالفاصررله باید به مدت 

 مشورت گردد.

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 مح اگر از  و  شده را روزانه لول رقیقکننده رقیق ا

سررازی قید شررود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسررب تاریک رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  بل از  آغشررر ماده      شرررده و ق با  ندزدایی  گ

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (ppmمعادل درصرررد  5 سرررفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سررردیمهای عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

هیپوکلریت سرردیم، از دو برابر بیشررتر از   درصررد 5/2های حاوی سررازی سررفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصررد هیپوکلریت سرردیم یک محلول  5برای سررفیدکننده حاوی سررازی: کلر قابل دسررترس بعد از رقیق

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسررترسرری  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا بانی مح به مدت حداقل       

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ردعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  که مریض     از با افرادی  ماس  ند  ت هسرررت

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     را با  شانید و د ستمال کاغذی بپو د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سررررماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرررد و خشررک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

  که در تماس مکرر با آن هستید  سطوحی 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصرررف میوه و خود را سرریسررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

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

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

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

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

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتاسددت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن 

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

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

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

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

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

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

  کاربرد دامنه

 و شرکت خصوصی خدمات پست و مشابه ادارات پست

ها،  نامه  یینبوده و سدددایر قوانین، آ )کرونا ویروس(  19-کووید این راهنما جهت پیشدددگیری و کنترل   

 است.ای به قوت خود باقیبا بهداشت محیط و بهداشت حرفه بط های مرتمقررات، دستورالعمل

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

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

شاغلین    سیاری از  شتریان  ب ستی  و م ستند و   19در معرض بیماری کووید  واحد های پ یکی از این اماکن ه

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

ررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر  الزم است مق  لذا از اهمیت باالیی برخوردار است  مردم

صادی و            ضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا رعایت ا

 صنایع در نظر گرفته شود. 

 

151



 
 معاونت بهداشت           

 در مراکز پستی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-با کوویدراهنمای گام دوم مبارزه 

3 

 

 :در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود

   صله شتریان،     تیرعا یماریاز بروز ب یریشگ یمتر جهت پ 2تا  1فا صله ایمن بین م گردد )رعایت فا

 به میزان حداقل یک متر(؛ مراکز پستیکارکنان، شاغلین در 

  و ایجاد ازدحام صفوفاستفاده از سیستم نوبت دهی الکترونیکی برای ممانعت از ایستادن در 

  قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان 

  برای برقراری ارتباط مشتریان با متصدیان در فواصل ایمن سیستم های صوتیاستفاده از 

  ش برای کاهبین پرسددنل باجه ها و ارباب رجو  شددیشدده ای یا پالسددتیکی  موانع فیزیکیاسددتفاده از

 مواجهات.

 تی و های تردد و باجه ها برای رعایت نکات بهداشدد اسددتفاده از عالئم و توصددیه های ایمنی در مکان

 فواصل ایمن جهت عموم مراجعین ضروری می باشد

 همدیگر از متر یک حداقل فاصله با و مرتب صفوف راستای در مشتریان مدیریت 

 دریافت خدمت هنگام در دستکش و ماسک از استفاده به کنندگان همراجع تشویق امکان حد تا. 

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

 کارکنان استفاده شود.

                 افزایش تعداد سدددرویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصدددله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان

 صورت پذیرد. 

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

 ورود خروج الزامی است.

   ستفاده شد و از طریق     ا ست نمی با ستی درب تو درب که نیاز به مراجعه مردم به دفاتر پ از خدمات پ

 مراجعه کارکنان پستی به محل و تحویل بسته صورت می گیرد.

 ، 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 

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم  فرم خود ،به محل کارموظف هسدددتند در بدو ورود شددداغلین  همه -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید
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شاغ    -2 سی روزانه عالئم  سامانه    لین: برر ساس ارزیابی  خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنانچه برا

صددورت مدیر از ورود  خودداری و مدیر را مطلع نماید. در غیر این وجود داشددت، فرد از ورود به محل کار

 بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک   گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانمعتمد، بهزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصددورت عدم امکان دورکاری، شدددر -2

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

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

با الزم اسدددت پس از طی دوران درمان و نقاهت،      19-تمامی شددداغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید      

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

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

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

    ستن ست  مرتب ش ستورالعمل  مطابق) صابون  و آب با هاد ستن    د ست  ش ستفاده  یا و( د  مواد از ا

 الکل؛ پایه بر کنندهضدعفونی

 است؛ الزامی پست اداره در شاغل پرسنل توسط دستکش و ماسک جمله از 

 (ماسک  و دستکش  ،کار لباسفردی ) حفاظت تجهیزات از استفاده  و فردی و عمومی بهداشت  رعایت 

 باشد می الزامی

 ضور  ثبت برای سایی    کارت از "ترجیحا شاغلین،  غیاب و ح ستم    یا شنا شخیص  سی ستف  چهره ت  ادها

 ؛(وجود صورت در)شود

 شود؛ استفاده دستکش یا کاغذی دستمال از آسانسور، هایدکمه با تماس برای 

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

 ؛(کنید استفاده عطسه و سرفه موقع آرنج داخلی قسمت

 خود داری  دست  ضدعفونی  و شستن   از قبل و کار حین در دهان و بینی چشم،  با هادست  تماس از

 ؛گردد

 ؛(وجود صورت در)دارد کامل ضرورت شخصی سجاده و مهر از استفاده هانمازخانه در 

 ؛ مشتریان و کارکنان توسط ها سالن محوطهدر  حتی و کار حین در دخانیات استعمال عدم 

 شود خودداری شاغلین توسط کار حین در آشامیدن و خوردن از. 

 نماید؛ استفاده دستکش و چکمه ماسک، حفاظتی، لباس از باید نظافت هنگام در خدماتی نیروی 

 نمایند؛ خودداری محموله  تحویل و جابجایی از مناسب دستکش بدون شرایطی هر تحت هاچیپست 
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 از یا و خوانکارت دسددتگاه از منظور این جهت. نمایند خودداری وجه اخذ از مسددتقیم هاچیپسددت 

 نمایند؛ استفاده کارت به کارت صورتبه وجه انتقال طریق

 ندنمای استفاده دستکش و چکمه ماسک، حفاظتی، لباس از باید نظافت هنگام در خدماتی نیروهای. 

         ستفاده از خودکار شخصی توسط متصدیان و شخصی     ا سایل و لوازم التحریر  کارکنان و قرارندادن و

 برای استفاده عموم و مراجعین

 بهداشت مواد غذایی .2

 در صورت فعال بودن رستوران یا سلف سرویس موارد زیر رعایت شود:

         ماکن عمومی از دسدددتورالعمل ابالغی مرتبط تبعیت کلیه مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی و ا

 نمایند.

 ،های یکبار مصرف انجام گردد.بندیدر بسته"فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا سرو نمک 

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

     استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب   پست در صورت سرو غذا در رستوران ها و یا بوفه های ادارات

 ضروری می باشد.

  از ساالد بسته بندی شده دارای مجوز استفاده شود. دد بایاز ساالدر صورت استفاده 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 شددود باید پس از هر بار اسددتفاده چنانچه از پوشددش یکبار مصددرف برای میز غذاخوری اسددتفاده می

 تعویض گردد؛

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

ایل وس ها، کلید و پریزها، ، کف پوشخوانهای کارتگوشی تلفن، دستگاه  ، تخت، کمد، کابینت، هاپله

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

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

 راهروها

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

 های کاری، دیوار، پنجره عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن ابزار و تجهیزات در محیط

 و نظایر آن و ترجیحا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف؛

 وک گندزدایی گردند و یا در پوشش مناسب قرار گیرند.در صورت امکان محموله های پستی مشک 
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 درهنگام تحویل محموله های پستی از دریافت امضاء توسط قلم الکترونیک خودداری شود.

 

 بهداشت ساختمان .4

 های دردار پدالی و کلیه پرسددنل مسدددول در خصددو  ها به شددیوه بهداشددتی در سددطلدفع پسددماند

های مالحظات بهداشددتی )جمع آوری پسددماند در کیسدده   آوری و دفع پسددماند رعایت تمامیجمع

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

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

 د.شو گندزدایی مرتبآسانسور بطور داشته باشد و  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

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

 ها به صورت موقت.کنسردها و آب خوریحذف آب 

 های سربسته؛های محیطاستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 بهداشتی تعبیه گردد؛های کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در سرویسسیستم لوله 

  ضد صد  70الکل  ها با پایه نگهدارندهکننده دست عفونیتعبیه ظروف حاوی مواد  سب   در به تعداد منا

 های بهداشتی؛در محیط کار پرسنل و در سرویس

 های بهداشتی؛تهویه مناسب سرویس 

 شوند؛زدایی گند مجزاصورت به )حمام و توالت( های بهداشتیسرویس 

 ؛ها در هوا پخش نشوندسیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب قبل از کشیدن 

  .سطوح دارای تماس مشترک با دستمال، تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد 

 آوری و دفع شود؛طور جداگانه جمعهای بهداشتی بهپسماند سرویس 

 صورت موقت؛ها بهکنسردها و آب خوریحذف آب 

 های دردار پدالی صددورت پذیرد و کلیه نیروهای باید به شددیوه بهداشددتی در سددطل  هادفع پسددماند

شتی )جمع  خصو  جمع خدماتی در سماند رعایت تمامی مالحظات بهدا سماند   آوری و دفع پ آوری پ

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

 سایر اقدامات .5

  ستن ستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید )در     جهت کا ست ها با در و د ستقیم د  از تماس م

  صورت امکان( یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند در ها استفاده نگردد.
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          ساحتمان و ادارات سپس وارد  شده و  ستی ابتدا گندزدایی  سته ها و محموله های پ سطح خارجی ب

 پست گردد.

 نکات مهم

 ها باز گذاشددته شددوند و  ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سددالن

 جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

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

 کاهش می یابد(.

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

شیفت حداقل   سدول نظافت           2هر  سنل م شو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پر ست ش سک( و  ما

 باید فراهم شود.

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصو  فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

     ستکش و شید لباس، د صدمه آنرا        در طول مدت نظافت مراقب با صورت  سیب نبیند و در  سک آ ما

 . تعویض نمایید

  تِی را به صدددورت مارپی     مقابل به پایان برسدددانید        غاز و در طرف یا نقطه   آظافت را از یک نقطه     ن(

 .حرکت دهید(

 "سدد ر"شددود باید دارای چند ها و غیره اسددتفاده میها و سددالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی" 

 اضافی باشند.

  د.شو با مواد شستشو تمیزها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در آب داغ پس از استفاده از پارچه 

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

     تجهیزات و ماشددین آالت گندزدایی بعد از پایان کارشددسددته و به روش مناسددب بسددته به ظرفیت

 تجهیزات و ماشین آالت خشک گردند.

 دوش گرفته و با لباس غیر از  "شددداغلین بعد از گندزدایی به ویژه گندزدایی در سدددطح بزرگتر حتما

 لباس کار محل را ترک نمایند.

 آموزش بهداشت

 موزشی مناسبروش های آ

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

 

  مختلف:رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات 

 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 

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

 

 :موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 از وسایل حفاظت فردی آشنایی با زمان و نحوه استفاده 

 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 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 فاصله گذاری اجتماعی آموزش 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی
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   ستند یا بنرهای  نصب  ویروس کرونا شیو   با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی  ا

 در محل کار 

  خصو  چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوستر های هشدار دهنده در 

                صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

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

 شتی بر روی سایت و شبکه های مجازیبارگذاری پیام های بهدا 

       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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 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، اطال  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

  .کنیدها را مرطوب دست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدم  -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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162



 
 معاونت بهداشت           

 در مراکز پستی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-با کوویدراهنمای گام دوم مبارزه 

14 

 

 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  

ای و د، تماسی، قطره های استاندار ده بسته به سطح پیشگیری در عفونت   ش استفاده  وسایل حفاظت فردی نو  

شیدن و درآوردن هر نو  از این     هوابرد  صحیح پو ست. روش  سیار متنو  ا سایل باید به افراد آموزش داده  ب و

 شود.

 روپوش .1

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

 .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 

 .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 م  بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی م  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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 شدهتوصیهمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  

لوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای بدون آ وسددایل حفاظت فردیهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

شده مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د شدن    ارد. در اینجا یک مثال آورده  ست. قبل از خارج  ، تمام ادارها

سایل حفاظت  شده     ف و ستفاده  سک اگر ا سک را بعد از ترک    ردی، به جز ما ست، درآورید. ما اداره و قبل از ا

 از صورت خود خارج کنید. ورود به منزل،

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به وسایل حفاظت فردی

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.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 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

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

 دست استفاده کنید.کننده ونیو از یک ضدعف

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ضدعفونی   ه شده است، فورا د  هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوداگر 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. طوریهبروپوش را وارونه 

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

  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 بالن ما صله ب فا

 کنید.کننده دست استفاده ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      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.

صله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (6 شویید یا از یک ضد  2بالفا 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 مطمدن 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 خصو  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

 خا  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 خصو  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 میکاهشاجتناب گردد زیرا کارایی آن را 

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 مواد  صدددورت لزوم اتوا ب
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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 بای  شک       15د به مدت 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.

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

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

د شددود و سددازی قیتازه 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  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  باید دور از نور خور

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

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

  کلر قابل دسترس

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

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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   در صددد  2.5های حاوی سددازی سددفیدکننده ادهمثال ، برای آم

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

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

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

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

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30س ز قه توصددد ها،  شدددود)برای تِیدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفو ، 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 دسددترسددی  

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصدددد ) 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     20 را تا باالی م  به مدت حداقل      

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به 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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  مقدمه

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

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

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

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

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

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

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

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

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

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

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

 

  کاربرد دامنه

 یمبلمان شهر و سبز یها، فضاپارک

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

یکی از اماکن تجمع  این اماکن جزءهسددتند و  19در معرض بیماری کووید  و مارجعینبسددیاری از شدداغلین 

سالمت        سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ  شده که می تواند  سوب  اهمیت باالیی از  احاد جامعهمح

شتی          صول بهدا صله گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت ا ست مقررات ویژه ای از طریق فا ست الزم ا برخوردار ا

 برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

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

  صورتی شترک از جمله  اتوبوس و مین    که از در  ستفاده می  سرویس های ایاب و ذهاب م ی بوس ا

ست       ضروری ا شینان، رعایت گردد       شود  سرن صندلی  صله  حداقل یک متر بین  صف   حفظ فا )از ن

شود(    ستفاده  ساب راننده تعداد         ظرفیت خودرو ا شود با احت ستفاده می  سواری ا و اگر از خودروی 

 سرنشین از سه نفر نباید بیشتر باشد )صندلی کنار راننده باید بدون سر نشین باشد.(

   کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسددتفاده حداکیری از تلفن، شددبکه های اجتماعی و ویدئو

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

  اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله  دست دادن 

       ،و هر جایی که کارکنان     آبدارخانه    ، رختکن، سدددالن اجتماعات  اجتناب از تجمع کارکنان در اتاق کار

 می توانند تجمع نمایند.

    صندلی صله حداقل یک متر بین میز و  سالن غذا خوری ها رعایت فا سلف      ی  ستفاده از  صورت ا در 

 )در صورت وجود(سرویس مشترک 

  مراجعین ب( 

 درصورت وجود( مکان های تجمعی نظیر آکواریوم، شهربازی و نظایر آن تعطیل نمودن ( 

         مراکز فوق تا اطالع ثانوی، ملغی    در و انجام ورزش های همگانی    تمام بازدیدهای دسدددته جمعی

 گردد.

 

 ، 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 

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

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

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

صورتی      شت. در  صورت روزانه ادامه خواهد دا مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به 

نه وزار             ما بایسدددت عالئم فرد در سدددا باشدددد، می  به آدرس    که شددداغل دارای عالمت  هداشدددت  ت ب

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

سامانه فوق فرد عالمتدار         سی به  ستر صورت عدم د شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در  فعالیت 
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صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی      شود. در  سالمت ارجاع داده می  جهت ارزیابی به مراکز خدمات جامع 

 مراحلای این شدداغلین وجود داشددت ارائه گواهی پزشددک معالا به کارفرما الزامی اسددت. این افراد باید بر

 مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ضه  19-ویدکو بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 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

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

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

 

177



 
 معاونت بهداشت           

 پارک ها و مبلمان شهریدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

5 

 

 19-سابقه کوویدبازتوانی در شاغلین با  .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 اغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت ش

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 بهداشت فردی .1

 نمایندپرهیز با یکدیگر  دست دادن ازارکنان ک. 

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

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

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

 گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در. 

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

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

 و نظایر آن استفاده شود. های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 

   دستمال وجود نداشت از   که )در صورتی عطسه یا سرفه کردن    هنگام یکبار مصرف از دستمال  استفاده

 گردد(قسمت داخلی آرنا موقع سرفه و عطسه استفاده 

 ها با چشم، بینی و دهان عدم تماس دست 

 

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

 باشد.های پارک ممنوع می عرضه مواد غذایی روباز در بوفه 

 باید دارای پروانه ساخت باشندشده در بوفه  کلیه مواد غذایی عرضه . 

 خودداری شود. 19بوفه تا پایان بیماری کووید ازپخت وپز در 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  ،سبیح،  کلیه مهرها سجاده و نظایر آن از نمازخانه     ت شترک از جمله چادر،  سایل م های کتب ادعیه و و

 آوری گردد.صورت موقت جمعپارک به

178



 
 معاونت بهداشت           

 پارک ها و مبلمان شهریدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

6 

 

 اران حداقل یک متر در نماز خانه باشد.گزنماز بین فاصله 

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

 صورت وجود رختکن و حمام )برای کارگران پارک ( الزم است از وسایل بهداشتی شخصی استفاده         در

 شود.

  سب موجود      سطل شت( به تعداد منا سه زباله محکم )بدون درز و ن های زباله دردار پدالی همراه با کی

 باشد. 

 

 بهداشت ساختمان .4

  های ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسددب در مکانکننده دسددتعفونینصددب ظروف حاوی مواد ضددد

 مناسب.

 ها.سالنگذاشتن در و پنجره ا بازهای سربسته، اتاق پرسنل و یاستفاده از هواکش در محیط 

 ها. های بهداشتی توسط هواکشاطمینان از تهویه مناسب سرویس 

      سته از قبیل سرب ضاهای  سالن ها، کفپلهف ستگیره درها، میز و  ها، ها، دیوار، درها، راهروها، اتاقپوش  د

سایر   ،نرده شیرآالت، نیمکت، صندلی،   سایل عمومی تخت، کلید و پریزها و   و نظایر آن ابتدا با کمک و

شک به    شوینده و تِی تمیز و خ سب    مواد  سط محلول    شده  نظافتصورت منا سپس تو سب  و  های منا

دیده انجام  توسددط متصدددیان آموزش  حداقل سدده بار در روزگندزدایی گردد. عملیات گندزدایی باید 

 شود.

 های بهداشتی اقدام گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتنسبت به تعبیه سیستم لوله 

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد.گردد شیر آب روشویی سرویستوصیه می 

 

  سایر اقدامات .5

سطوح زیر طبق رعایت نکات ایمنی       سپس  سطوح مورد نظر تمیز و  ست در ابتد    گندزدایی روزانه الزم ا

 گردد:

 نیمکت، صندلی و مبلمان شهری 

 حمام( های بهداشتی )دستشویی، توالت وسرویس 

  سایل بازی کودکان ب س  بار در روز چهارحداقل صورت  ه گندزدایی کلیه و صدیان آموزش تو دیده  ط مت

 انجام شود.
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 نکات مهم

  سته سا  ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به ب سب  یفرد حفاظت لیو  در کارگران از محافظت یبرا منا

  .ودشتامین  یتنفس دستگاه ای صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل روسیو برابر

 .صابون و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان قرار داده شود 

 .ماسک به تعداد کافی در اختیار کارکنان قرار داده شود 

 دهید(رسد. )تِی را به صورت مارپیچ حرکت مقابل به پایان  غاز و در طرف یا نقطهآظافت از یک نقطه ن 

 "اضافی  "سَر "شود باید دارای چند  ها و غیره استفاده می ها و سالن که برای نظافت کف اتاق "هاییتِی 

 باشند.

   ستفاده از پارچه ستمال نظافت و تِی، می پس از ا ست در آب   ها، د سپس در محلول      گرمبای سته و  ش

شددده و برای اسددتفاده آماده خشددک ور بماند. بعد از آن در دمای اتاقدقیقه غوطه 30مدت آب ژاول به

 باشد.

 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. طرف حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو

 

  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 ) 

 

 :موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 
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 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 تالشناسایی افراد مستعد اب 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 ماندن در خانه توصیه 

 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 صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح 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 الانتق از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 
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 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 

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

 

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

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

 

 ام:تهسه روز اخیر عالئم زیر را نداشدر  -1

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

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (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.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

  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 دردستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار 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 -

 .آلودگی شدید عوض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا دستکش -

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی     روش 

قبل از خارج شدددن از محل کار/پایان شددیفت کاری،    غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

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

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

 دستکش (1

 
    شم ستان  ستکش  اگر د شده ا هنگام درآوردن د ستان   آلوده  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 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

   د ییحین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشو      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.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

صله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (4 شویید یا از یک ضد  2بالفا 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 

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )میل اسددتتوسددکو  و   

 شود.تیالتورها( استفاده میون

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 کخوردگی الستیک و پالستیشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد ی .6

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

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

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

کار برای نیروهای خدماتی باید  شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس  

 فراهم شود.
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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 ا سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  راحتی ببه

 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

هداشددتی دیدگی کارکنان مراقب بگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(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

ان میال گازهای سدددمی در هنگام عنوشدددیمیایی 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

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

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

 مشورت گردد.

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

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

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

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

سفی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهداثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

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

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

برابر بیشددتر از  هیپوکلریت سدددیم، از دو درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهمیال

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

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

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 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       

و درصدددورت عدم   و صدددابون مایع بشدددویید   

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددکافراد بیمار و مشدددک 

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

   منزل  اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 امداد و نجات درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله
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2 

 

  مقدمه

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

ز طور عمده 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  1صددله تواند در فاترشددحات 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

بوده و  امداد و نجاتکارکنان  برای )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

سایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت 

 خود باقی است.

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

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

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

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

 تا الزم است موارد زیر رعایت شود:اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راس
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3 

 

  2تا  1ای انجام کار فاصله ایمن )بر که صورتی به کار محیط و شرایط تغییر و کار محیط سازی آماده 

ر حضور حداقل یک نفر د "متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. مثال

 نفر با رعایت فاصله ایمن. 2و حداکثر  امداد و نجاتهر ماشین 

 ای هها و ساعتکار در شیفت قسیمریزی به منظور تبه منظور عدم تجمع شاغلین، در صورت امکان برنامه

 های کاری بیشتر به طوری که در هرقابل تغییر انجام شود به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت

 شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

 شرایطی فراهم گردد که شبانه هایی چون استراحتگاهبه منظور کاهش تجمع شاغلین خصوصاً در مکان ،

تعداد افراد در استراحتگاه کاهش یابد و بقیه افراد در منزل آنکال باشند تا در صورت لزوم از منزل به 

 محل مأموریت اعزام گردند. 

  ،ه شود. به عنوان در نظر گرفتبیشتری  یاطیاقدامات احتدرصورت وجود آشپزخانه و پخت و سرو غذا

غذا به گروههای بیشتر تقسیم داشته باشند و برای صرف حضور ی در غذاخورحداقل تعداد افراد  مثال

 شوند.

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

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

 متر( رعایت  1حداقل ) ایمن اصلهف و ممکن زمان حداقل باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصورتی

 گردد.

 ه به تعویق انداخت و دوره های آموزشی و کارگاهیگردد  جتنابا یهای غیر ضرورها و مسافرتموریتمأ از

 شود.

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

 و بین شاغلین با یکدیگر، ارباب رجوع / مراجعین  مشتریان و شاغلین بین و یا جداسازی فاصله افزایش

 گذاری صورت گیرد.   پارتیشنو  جداسازیاقداماتی چون  از استفادهبا  احتمالی

 ،شود و  حذف خروج و ورود انگشت اثر و حسگر جمله از مشترک سطوح برای حضور و غیاب کارکنان

 تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود.

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

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

 .نمایند خودداری کاری
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4 

 

 های عمومی و شلوغ پرهیز  کانحضور در م ازامکان محدود نموده و ل را تا حد خارج از منز هایفعالیت

 کنید.

  ن می توان کارکنا مشکوک ایبه کارکنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یدورکار انجامبا در صورت امکان

 دیگر را مصون داشت. 

 وسط تکه تنگی نفس، سرفه، عطسه و تب دارند باید در خانه بمانند و به محل کار نیایند تا  کارکنانی

که شاغلین چنین در صورتیمراکز جامع مراقب سالمت مورد ارزیابی از نظر بیماری کرونا قرار بگیرند. 

 عالئمی دارند باید به کارفرما اطالع دهند و در خانه بمانند.

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

 

  ، 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  تحصیلبه محل کار/ موظف 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 نه، تا پایان همهصورت تصادفی و روزاشاغلین را به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

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

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 
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5 

 

 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  

 گرفته شود: موارد زیر برای این افراد درنظر

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصددورت عدم امکان دورکاری، شدددر -2

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

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

 19-غلین با سابقه کوویدبازتوانی در شا .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 وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 در محیط کار یکل یها هیتوص .1

 ممکن  وعیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وعیش تیاز گسترش وضع دیبا کنانو کار انیکارفرما

راهنما مورد توجه  نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاقدامات احت ،است

 .دیننما الزامرا  نداقرار نگرفته

 یهامراتب کنترل از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا هاهیتوص نیا 

 کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو ش یتیریمدو  یمهندس

نان ککار از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته. باشدیم

 یفستن دستگاه ای/ و صورت محاف  ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو برابر در

  .شود
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 نند؛ ک یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما

ی ترلکنروشها و احتیاطات از  کنانحاصل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه استفاده یریجلوگ یبرا

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ی،تیریو مد یمهندس

  جزای ادر زمینه  ملزم هستند که به شاغلینکارفرمایان  با ویروس کرونا،شغلی  مواجههبرای جلوگیری از

 آموزش دهند. PPEپیشگیری از آلودگی از جمله 

 طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد که معموالً از  روسیو نیانتشار و انتقال ای هاتوجه به راه با

 یعنم نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه، افراد مشکوک یا مبتال به کرونا عامل  ابه بیماری یکه افراد مبتال 

 اصلی خطرند. 

 یهارهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییوجود دارد محل ها زیسطوح ن قیال انتقال از طرآنجا که احتم از 

، نشیمن صندلی، دسته های خودرو درها، دستگیره موبایلموس،  د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها

صندلی، پشتی صندلی، قفل کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو، تجهیزات 

تواند امکان انتقال یم ...و  ، ابزارهای کاری مشترک بین افرادامداد و نجاتخاص موجود در ماشین های 

 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو یقطرات حاو

 وصخص به موضوع نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر ،مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد 

 و یاسیس ،یفن مالحظات و طیشرا به توجه بالذا . داشت باال سکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا یاقتصاد

 :های ایاب و ذهاب و ماشین های امداد و نجاتاحتیاطات مورد توجه در سرویس

تواند بیماری میشود می 19-کوویدبر اساس مطالعات اپیدمیولوژیست، کرونا ویروسی که باعث ایجاد 

های صندلی و دسته درها، دستگیره تجهیزات، مانند ویروس به آلوده سطوح و محیط با دستها راه تماس را از

ا، ههای نگهدارنده افراد، نرده پلههای آویزان به میلههای داخل اتوبوس/ مینی بوس، دستگیرهصندلی، میله

فرمان و داشبورد، فرمان،کلیدهای کار راننده سرویس و کلیه وسایلی که احتمال تماس به طور عمومی و 

 نیز انتقال دهد. بنابراین )دهند، دیوارهای خودرو و نظایر آنآن تکیه می محلی که افراد به(مشترک وجود دارد 

 یشستشو صابون و آب با را خود صورت و دست مشکوک اشیای یا هر فرد با تماس از پس که  است اهمیت حائز

همچنین با توجه به اینکه که ویروس از یک فرد آلوده حاضر در خودرو ) اتوبوس/ مینی بوس/ سواری( . دهید
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های صورت برای تواند به مدتی در هوا شناور بماند، استفاده از ماسکمیهای بسته نظایر آن در محیطو یا 

 حفاظت در برابر بیماری مهم است.

 کارکنان و ماشین های امداد و نجاتاحتیاطات سرنشینان در سرویس  -الف

 از متری  1 حداقل بطوریکه هر سرنشین در فاصله درصد ظرفیت اسمی 50با  افزایش تعداد سرویس ها

 سرنشین دیگر، قرار گیرد. 

  ممنوعیت نشستن افراد در صندلی جلو )صندلی کمک راننده( بخصوص در خودروهای سواری و رعایت

 سرنشین با احتساب راننده  3و حداکثر  مکانتا حد ا 1 حداقب ایجاد فاصله

  نفر در دو کابین با احتساب  3نفر در ماشین های امداد و نجات پیشرو یک کابین و  2حضور حداکثر

 راننده در شرایط غیر اضطرار 

    امداد و یا ماشین های همه افراد از زمان ورود به سرویس ایاب و ذهاب الزام استفاده از ماسک برای

 از آن تا پس از خروج   نجات

 و در حین انجام مأموریت امداد و نجاتماشین یا  حتی االمکان از خوردن غذا، میوه و ..... در سرویس 

 بپرهیزید.

 وارد نشوندبیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان  افراد . 

 و درصورت تماس با هر شیء  سطوح، اشیاء و ... در سرویس خودداری نمایید از دست زدن غیرضروری به

 یا سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد.

 داد و نجاتمو خودروهای ا احتیاطات رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل -ب

 بایست در هنگام رانندگی و سرویس دهی به پرسنل، از ماسک و دستکش و لباس کار مناسب رانندگان می

 استفاده نمایند. 

 بندی استفاده شود.برای نوشیدن آب آشامیدنی ترجیحاً از آب آشامیدنی بسته 

    واد ممرحله . بطوریکه نباید هیچگونه اختالطی بین مواد شوینده و  2انجام نظافت و گندزدایی سطوح در

 گندزدا انجام شود. روش اجرا به این ترتیب است: 

 جهت زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به  ابتدا

 .نمودن می باشد جدا و شستشو گردد مواد شوینده نظافت گردد. همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدا

 شود، گندزدایی مرتب کلیه سطوحی ه آغشته به مواد گندزدا میه وسیله دستمال دیگری کب سپس

ها، پنجره، صندلی راننده و کمک باشد مانند : فرمان، دنده، ترمز دستی، آیینهها در تماس میکه با آن
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بار در روز و درصورت حمل مسافر بیمار/ مشکوک به بیماری، پس از  2راننده، داشبورد و ..... ، حداقل 

 (2پیوست -او از ماشین ) مطابق راهنمای ضد عفونی دست وگندزدایی سطوح پیاده شدن 

 گردد استفاده خودرو مخصوص پاشاسپری  دستگاه از خودرو، داخل گندزدایی جهت شودمی توصیه. 

  ،تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پوشش شیشه

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد ، آویزخودروهای پرده پنجره

 نصب گردد و مرتباً پر شود.  هاواحد نقلیه و سرویس در دست کننده ضدعفونی محلول ظرف 

 یابتال از رانهیشگیپ و یبهداشت اقدامات تیرعاهشداردهنده برای  یپوسترها و آموزشی ای،توصیه تابلوهای 

 نصب شود.  رانندگان و در سرویس ها دید معرض در کرونا یماریب به

 دهی کنند. ها به کارکنان سرویساالمکان سرویساز ورود افراد متفرقه ممانعت گردد و حتی 

 آوری دستمال، دستکش، ماسک و ... و دفع بهداشتی دار در سرویس به منظور جمعهای کوچک دربسطل

 آنها وجود داشته باشد.

 سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره  تمیزکردن و گندزدایی برای مشترک لدستما از استفاده عدم

صندلی،  پالستیکی یا فلزی پشتیدرب ماشین، نشیمن صندلی، دسته های صندلی، پشتی صندلی، قسمت 

میله تکیه گاه پله های سرویس، قفل کمربندهای ایمنی، دیواره و پنجره ها، پرده ها و فرمان خودرو، 

 تجهیزات مورد نیاز و موجود در خودروهای امداد و نجات و...( 

 دهی به پرسنل و هنگام انجام مأموریت، هوای تازه خودرو روشن باشد که در زمان سرویس تهویه سیستم

در صورت عدم  و فراهم شود افراد حرارتی آسایش که باشد فعال دمایی در و جریان یابدبه داخل خودرو 

 جریان هوا در گردش باشد.  همیشه باز گذاشتن در یا پنجرهاستفاده از آن با  امکان

 دستکش( و ماسک داشتن لزوم جمله از(الزم احتیاطهای رعایت همراه های ماشین بهسطل زباله هایکیسه 

 شود.  خودداری جداً زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب

  در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی به

 عمل آید.

 احتیاطات بهداشتی در جلسات کاری

 حذف جلسات حضوری غیر ضروری  -

ی برگزار حضوری از طریق ویدئو کنفرانس و درصورت عدم امکانرت غیربرگزاری جلسات ضروری به صو -

 با حضور حداقل افراد شرکت کننده برگزاری آنها ویدئو کنفرانس

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

  یکبار مصرف استفاده نمایند.
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ر دیا در جلسه شرکت کنند، افراد خارج از شرکت که بنا به ضرورت باید مالقات حضوری داشته باشند  -

م برای آنها انجا و تب سنجی کنترل شوند عالئم ظاهریاز نظر در اتاق نگهبانی(  ) مثالًبدو ورود به شرکت 

و  %70با پایه الکل  کننده عفونی. همچنین مواد ضدبه عمل آیداز ورود افراد مشکوک به کرونا ممانعت  شود و

 .دستکش یکبار مصرف برای ورود به جلسه در اختیار آنان قرار گیرد

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

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

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

  شود. حذف وسایل اضافی سالن و روی میز جلسه 

 جلسه  قبل و بعد ازو...  نسالن و کلیه سطوح، دستگاهها، دسته و پشتی صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو

 شوند. گندزدایی

 های یک بار مصرف سرو شود.چای در لیوان 

 به افراد داده شود. های تک نفرهبسته بندی به صورت و مواد خوراکی ، قندآب 

 .هرگونه مواد خوراکی حتی به صورت بسته بندی شده نظیر شکالت و ... در داخل ظرف دربسته قرار گیرد  

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

  ه طوالنی شدن جلسارائه شود تا از  بصورت خالصهجلسات به صورت فشرده و کوتاه برگزار شود و مطالب

 پرهیز شود. 

 فردیو حفاظت بهداشت  .2

  ثانیه بشویید. )برای آشنایی با نحوه  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

   مراجعه نمایید( 2شستشوی دستها به پیوست 

 توان از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می

 از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد.

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید 

 که دستمال وجود نداشت از کاغذی استفاده کنید )در صورتیعطسه یا سرفه کردن از دستمال  مهنگا

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

 .از انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

  متر( با افراد خودداری کنید. 2از تماس نزدیک )کمتر از 
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 ،سهم زیادی در کاهش ابتال به بیماری  تغذیه مناسب و کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی خواب کافی

 دارد. 

  تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم

 ویروس( داشته باشید. کرونا ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص

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

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

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

 و از ماسک به صورت صحی  استفاده کنید و در  در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی استراحت کرده

 صورت شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید.

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

  هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت به یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور

 ه نشود.استفاد

  .از خودکار شخصی استفاده شود 

 داقل به ح یادار ونیاتوماس ستمیو استفاده از س یاز انتشار احتمال یریاستفاده از کاغذ به منظور جلوگ

 ه شود. رساند

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

 ممنوع است. 

  صرف م کباری)استفاده از دستکش  بهداشت تیپول و اسکناس و رعا یبه جابانکی از کارت هنگام خرید

فته ی تحویل گرکاغذ یهاشیو فشود کارتخوان استفاده  ی( بهنگام استفاده از دستگاههایدستمال کاغذ ای

 نشود.

 کنید پرهیز پخته نیمه یا خام صورت به حیوانی محصوالت مصرف از. 

 کنید. پرهیز خام حیوانی محصوالت سایر یا شیر گوشت، به دستکش بدون زدن دست از 

 جهت جلوگیری ازضدعفونی کنید.  از قبیل کلید، موبایل و ... کنیداشیائی که در طول روز لمس می( 

 توان از پوشش موبایل با سلفون، شستشو با کف صابون و نظایر آن استفاده نمود(خراب شدن آنها می

 تماس نداشته باشید و وسایل و سطوح عمومی ا ی عمومی نظیر اتوبوس و مترو، تا حد امکان بدر مکانها

اید به دهان، بینی و درصد، ضدعفونی نکرده 70که دستان خود را با آب و صابون یا مواد پایه الکل تا زمانی

عمومی و آلوده به های . ضمن اینکه حتی االمکان برای کاهش میزان تماس با مکاندست نزنید ها،چشم
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های کارکنان یا خودروی شخصی انجام گیرد. )توضیحات بیشتر ویروس، رفت و آمد به محل کار با سرویس

 در این زمینه در قسمت مطابق سرویس کارکنان آمده است(

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

   بار مصرف(از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یک

 .از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید 

  در سامانه غربالگری وزارت بهداشت به آدرسsalamat.gov.ir  ثبت نام نمایید و در صورت پیدا کردن

های الزم را از کارشناسان بهداشت دریافت عالئم بیماری، موارد را در این سامانه ثبت نمایید تا راهنمایی

 نمایند. 

 صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی و بیماری آنفوالنزا شامل سرفه، تنگی نفس و تب در منزل استراحت  در

اجتماعی خودداری کنید و برای محافظت دیگران از ماسک معمولی شغلی و لیتهای از انجام فعاکرده و 

 به روش صحی  استفاده کنید. استفاده 

  تماس بگیرید. 4030در صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شماره 

 فونی انگشت ضروری برای ضدع %70در صورت استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل

 است.

 ره(، ) لباس یکس با توجه به اعزام های فوری پرسنل امداد و نجات، باید یک دست لباس کار مناسب اضافی

 ، روپوش کفش،.. در اختیار هریک از پرسنل شیفت قرار داده شود. FFP2و  N95 شیلد/ عینک، ماسک

 های الزم در خصوص مکانیسمشده و آموزش های واگیردار واکسینهتمام کارکنان بخش در برابر بیماری-

اده ها، استفهای شناخته شده و احتمالی انتقال ویروس، بهداشت فردی از قبیل شستشو و ضدعفونی دست

 از لوازم حفاظت فردی و گندزدایی سطوح و ... را گذرانده باشند. 

  حفاظت فردی از قبیل ماسکتمام کارکنان مسؤول گندزدایی و نظافت و ناظرین عملیات باید به وسایل 

جراحی، دستکش ساق بلند سالم قابل شستشو و گندزدایی، عینک یا شیلد صورت و لباس کار یک سره و 

 کفش مناسب کار مثل چکمه مجهز شوند و ملزم به استفاده حین کار باشند.

 شود. أمینتجهیزات حفاظت فردی از جمله دستکش، ماسک و ژل ضدعفونی بر پایه الکل برای شاغلین ت 

 های ساده پزشکی، ماسکN95  وFFP2 شود. برای شاغلین توصیه می 

  آبدارخانه قرار  و نظافتچی کارکنان برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی وسایل حفاظت

 گیرد.
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 این ابتالی از پیشگیری شاغلین بخصوص رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب و سالمت حف  جهت به 

است وسایل حفاظت فردی شامل لباس کار، دستکش و  موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد

های ایاب رانندگان سرویس کلیه اختیار ( به تعداد کافی در N95نوع )ترجیحاً از مصرف یکبار تنفسی ماسک

  .باشند می آن از استفاده به ملزم االشاره فوق افراد و داده قرار و ذهاب،

 بتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند.افراد م 

  مراجعه نمایید. 3برای آشنایی با نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی به پیوست 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای ، سالن غذاخوریبوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .3

بایست محدود گردد و در  مانند رستوران و سلف سرویس و غذاخوری می های تجمعی استفاده از مکان

 مواردیکه که پخت غذا برای کارکنان اجتناب ناپذیر است رعایت موارد ذیل ضروری است:

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود 

  های یکبار مصرف انجام  بندیبستهسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحا در

 گیرد.

 باشد. عرضه مواد غذایی روباز و فله ای در تمامی مراکز فعال ممنوع می 

  از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی، ترشیجات بصورت روباز

 و بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 د و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران میبایستی فعال باشد.سیستم تهویه کارام 

  ترتیبی اتخاذ شود تا تعداد زیاد پرسنل به یکباره وارد سالنهای غذاخوری نشوند و زمان سرو غذا و

 استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.

 .استعمال دخانیات ممنوع است 

 . رعایت فاصله گذاری یک تا دو متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سلف سرویس الزامی است 

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

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

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

 .میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو گندزدایی شوند 

  ،ابزار و تجهیزات از جمله میز کار، تخته گوشت خرد کنی، چاقو، ساطور، سینی،  لگن، چرخ گوشت

 ندزدایی شوند.ترازو، باسکول و امثال آن می بایست هر بار قبل از استفاده شستشو و گ

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

207



 
 معاونت بهداشت           

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

13 

 

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

  حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشامیدن استفاده

 شود.

 دهی کلیه ظروف طبخ و سرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از سرویس  هایها و محلآشپزخانه

غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظایر آن را با آب سازی موادآماده 

راد دهی به افکِشی نمایند و برای سرویس درجه سانتیگراد بشویید، سپس گندزدایی و آب 75باالی 

 های جایگزین استفاده کنند.رویس جدید از س

  شود تا بتوان پس از هر بار استفاده آنها را تعویض از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده

 نمود.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .4

 ها، تخت، کمد، کابینت، گوشی سطوح دارای تماس مشترک شامل میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله

ل وسای پریزها، کیبورد، موس، ریموتها، کلید و پوشخوان و خودپردازها، کفکارت هایتلفن، دستگاه

 عمومی و نظایر آن تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 

 دستمالها و وسایلی که برای نظافت رستوران و یا راهروها و ...  استفاده می شود تی های زمین شور ،

ستی رود نبایستشو و نظافت سرویسهای بهداشتی بکار میدر هیچ شرایطی با  وسایلی که برای ش

 بصورت مشترک استفاده نمود. 

   تمامی سطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی می بایست به طور مستمر طبق پروتکل های

 موجود گندزدایی گردند.

 دستگیره های امداد و نجات ) پس از برگشت از محل مأموریت( شامل: گندزدایی مرتب داخل ماشین

درب ماشین های امداد و نجات، نشیمن صندلی، دسته های صندلی، پشتی صندلی، قفل کمربندهای 

های امداد ایمنی، کلیدهای پایین و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو، تجهیزات خاص موجود در ماشین

 و نجات

  طوح می بایست کلیه سدر صورت حمل نقل بیمار مبتال یا مشکوک  توسط وسایل نقلیه امداد و نجات

( گندزدایی شوند. توصیه می شود از دستگاه های 4مورد تماس با بیمار مطابق دستورالعمل )پیوست 

 مه پاش جهت گندزدایی استفاده شود.

 ورت صسیم، پیجر و ... برای هر فرد به صورت شخصی و اختصاصی باشد. در غیر اینوسایلی از قبیل بی

 گندزدایی آنها در هنگام رد و بدل بین افراد باید انجام شود. 
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 :اقامتگاه استراحتگاه و ابزار و تجهیزات

  در صورت وجود محل اسکان و اقامت برای افراد شستشو و گندزدایی ملحفه، پتو، و نظایر آن بعد از

 ضروی است.هربار استفاده 

 بار  به ویژه برای تخت های طبقاتی حداقل روزی یکها و محاف  تخت ها گندزدایی مستمر میله

 الزامی می باشد.

  بهداشت ساختمان .5

 ها در کنار سیستم تهویه ساختمان استفاده های سالناز تهویه طبیعی مثل باز گذاشتن درها و پنجره

 شود و از عملکرد صحی  سیستم های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.

  و نظایر آن تمیز و خشک ها، دستگیره درها، دیوار و کف، درب شاملسطوح دارای تماس مشترک

 شده و سپس گندزدایی گردد. 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، راهروها، کننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد

 نظیر آن تعبیه گردد. آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی ،در ورودی و خروجی ساختمانها

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

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

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقت حذف شوند.کنسردها و آب خوریآب 

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در تمام اتاقها الزامی است 

 و حمام نبهداشت رختک

 .کمد لباس برای هر فرد بصورت جداگانه اختصاص داده شود 

 .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

 .گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود 

 .لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن محکم گره زده شود 

  .وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه الزامی است 

 ل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است.سط 

 .از ازدحام افراد در رختکن جلوگیری شود 

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

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوع پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 
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 بهداشت نمازخانه

  از اقامه نماز جماعت و یا تجمع زیاد افراد در اوقات نماز انجام اقامه نماز بصورت فردی و جلوگیری

 شود.

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

 آوری گردد و به صورت شخصی استفاده شود.موقت جمع

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

  سرویس بهداشتی و وضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت شستشو و ضدعفونی دستها و پاها وجود

 داشته باشد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در نمازخانه الزامی است 

  تهویه مناسب برای این مکانها پیش بینی شود و درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه

 شود.طبیعی باز گذاشته 

 باشد.توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه ممنوع می 

 .هرگونه خوردن و آشامیدن در نماز خانه ممنوع است 

 وضوخانه  های بهداشتی وبهداشت سرویس

 .سرویس های بهداشتی باید دارای تهویه مناسب باشد و بطور مرتب گندزدایی شود 

  شستشو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دستگیره، درب، شیر آالت و وسایل موجود سرویسهای بهداشتی

 ( انجام شود.2های گندزدایی )پیوستبصورت روزانه و گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمل

  تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک توسط روز در بار دو حداقل بایدسرویس های بهداشتی 

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

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

 شسته ، گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی  ها و دستمالها حتماًپس از هر بار نظافت ، تی

 آماده باشد.  

 ها به صورت مجزا در وضوخانه ، سرویس بهداشتی و حمام استفاده شوند. وسایل نظافت مانند تی

ای بایست برها و وسایل نظافت به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود. این وسایل میهمچنین تی

 نظافت سایر قسمتهای ساختمان استفاده نشود

 فی در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی نصب برگه راهنمای شستشوی صحی  دستها به تعداد کا

 است.
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  وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. استفاده از صابون

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد.

 .برای خشک کردن دستها از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی استفاده شود 

  بایستی مرتباً داخل سرویسهای بهداشتی قرار داده شود و سطل ها میسطل زباله پدالی درب دار در

 خالی شده و گندزدایی گردند.

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوع پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 

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

 باشگاه ورزشی

 اماکن می بایست به صورت موقت تعطیل گردند در صورت بازگشایی رعایت نکات ذیل ضروری است:این 

 ها به ویژه در سالن های بدنسازی بسیار مهم است.های سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتی می بایست تهویه مناسب داشته باشند.و سرویس

 ایان هر باشند در پسایل ورزشی در باشگاه های بدن سازی که دارای تماس مشترک میگندزدایی مستمر کلیه و

 (2سانس انجام شود. )طبق دستورالعمل پیوست 

 اقدام  های بهداشتیها و سرویسنسبت به تأمین سیستم لوله کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت

 گردد.

  ساعت زمان در هر شیفت کاری جهت انجام نظافت عمومی و در اماکن ورزشی و استخرهای شنا، حداقل نیم

 گندزدایی در نظر گرفته شود.

  نفر(  ۱مترمربع  ۳تعداد ورزشکاران در هر سانس با توجه به مساحت اماکن ورزشی  و ظرفیت استاندارد ) به ازای

 .ن قرار گیردباشد و ظرفیت استخر و اماکن ورزشی در تابلویی نوشته شده و در دید استفاده کنندگا

 هالزامات بهداشتی استراحتگا

  تهویه مناسب برای این مکانها پیش بینی شود و درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه

 طبیعی باز گذاشته شود.

  گند زدایی منظم تمام سطوح به خصوص داخل آسانسور و دکمه های مربوطه بطور مرتب و حداقل

 انجام شود. بعد از هر شیفت کاری

 .کلیه اشیاء و مکان های با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود 

 .در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خودداری شود 

 .از پتو، حوله و ملحفه شخصی استفاده شود و بعد از تعویض شستشو و گندزدایی شوند 

 رت روزانه گندزدایی شود)در صورت وجود(وسایل موجود در فضای آزاد و سبز به صو 
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  نصب پوسترهای آموزشی در مورد ضرورت رعایت بهداشت فردی و بهداشت تنفسی و روشهای

 بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

 دستمال کاغذی برای رعایت بهداشت فردی هنگام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرد 

 .صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست به میزان کافی در دسترس باشد 

 .محلی جداگانه جهت نگهداری افراد دارای عالمت و یا مشکوک در نظر گرفته شود 

 پسماند مدیریت

 معج نیروهای کلیه و پذیرد صورت پدالی دار در های سطل در و بهداشتی شیوه به باید پسماندها دفع 

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

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

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

 مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و شوند یآور جمع  یپدال دار درب یها سطل و محکم

 صورت پذیرد. نظافت

 از دیگر های مکان وسایل از بهداشتی های سرویس گندزدایی و نظافت لوسای ها، دستمال سطل 

 جدا باشند. آبخوری جمله

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

موقت، کارکنان و پرسنل درگیر با پسماند باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند و آموزش 

 های الزم در مورد نحوه صحی  استفاده از وسایل حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.

 و قرار دادن آنها در کیسه های بزرگ تر و مقاوم و سپس پالستیکی ها در کیسه های بسته بندی زباله

آلودگی حاصل از حمل زباله را در فضاهای داخلی به مراتب  ،انتقال آنها به خارج از فضاهای داخلی

 .دهدکاهش می

  ثال م باشد؛ بعنواناز داخل امکنه، توجه به عدم آلودگی دیگر فضاها بسیار مهم می پسمانددر انتقال

 .تواند موجب آلودگی رستوران شودتولیدی در آشپزخانه از داخل محیط رستوران، می پسماندانتقال 

  باید به دور از حشرات ، جوندگان و گربه ها بوده، در معرض دید نباشد و پس  پسماندنگهداری موقت

 ود؛ توسط شهرداری، این مکان به دقت شستشو  و گندزدایی داده ش پسمانداز انتقال 

  کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده جهت حمل بیمار مبتال به کرونا ویروس می بایست مطابق با

 پروتکل برخورد با بیماران کرونایی باشد. 
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 سایر اقدامات .6

 نظارت بر کنترل موازین بهداشتی با هدف پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در مکانهای عمومی  تشدید

آبدارخانه ها، نمازخانه ها، غذاخوری، سرویس های بهداشتی، حمام ها، رختکن، خوابگاه نظیر آسانسورها، 

 و در نظر گرفتن رعایت موارد زیر باید انجام شود:  / استراحتگاه/ مهمانسراها

  نظارت بر استفاده مداوم از وسایل حفاظت فردی برای کارکنان، خصوصا افراد دست اندر کار در

 مواد غذایی.تهیه، طبخ و سرو 

  حصول اطمینان از عملکرد صحی  سیستم های تهویه ساختمانها، سالن ها، سوله ها، .... و عالوه

 بر آن نیز اطمینان از روشن بودن تهویه طبیعی.

 .پرسنل شاغل در این مکانها از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مناسب استفاده کنند 

 داری گردد.از تجمع بی مورد افراد در این مکانها خود 

 ای دارای عالئم خفیف بیماریهای تنفسی هست به پزشک ارجاع داده شود و چنانچه مراجعه کننده

 برای افراد دارای عالئم حاد تنفسی عالوه بر ارجاع به پزشک درخواست استعالجی اضطراری گردد.

 

 نکات مهم

  دستور کار گندزدایی سطوح

  .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

  گندزدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، انجام پذیرد. ابتدا دستمال را

 خیس نموده و با فشردن آن، آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده شود.

 بخشی مواد گند زدا بر روی  رعایت مدت زمان ماندگاری حسب غلظت گندزدای مصرف شده برای اثر

 سطوح توصیه می گردد.

 که قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی بطری  محلولهاییغلظت آن برای  ثبت تاریخ ساخت و

 .ستا آنها الزامی

  زمان توصیه شده برای گندزدایی سطوح در شرایط اضطرار )شیوع بیماریگندزداییزمان انجام کار  :-

  :رونا ویروس ( در شرکت ها و سازمان هاهای واگیر مانند ک

ی به پایان رسیده باشد )این زمان یدقیقه قبل از ساعت رسمی شروع به کار پرسنل  گندزدا30 حداقل -

 گردد ( ثیر گذاری ماده گند زدا توصیه میأجهت حداکثر ت

213



 
 معاونت بهداشت           

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

19 

 

 به توجه با) .گردد انجام (پرتردد مکانهای) لزوم صورت در کاری ساعات اواسط در گندزدایی دوم دور -

 تواند باشد(می شرکت هر کاری ساعات

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

 انجام گردد.   

 پالستیکی آماده و نگهداری شود.  در ظرفی دربدار و ترجیحاً تهیه شده برای برای گندزدایی محلول 

 طوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا بصورت خودبخودی خشک شده و از الزم است ر

 خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید.  

   .الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند 

 گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی ، پس از هر بار نظافت، تی ها و دستمالها حتما شسته

 آماده باشد.  

   مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی ) ماسک و دستکش ( و محل نگهداری آنها می بایست

 پیش بینی گردد. 

 های خود را گندزدایی ، ابتدا دستنیروهای خدماتی شاغل قبل از ورود به داخل مرکز و شروع فعالیت

م ایمنی )ماسک، دستکش قابل گندزدایی، لباس کار و یا روپوش بلند و کاله، چکمه ( استفاده و از لواز

های ها و دمپاییها، دستمالنمایند. همچنین نیروهای خدماتی می بایست هنگام شستشوی تی

 مخصوص نظافت و گندزدایی بخش، از لوازم ایمنی مذکور استفاده نمایند.

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

 ال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.احتم

 درصد 70دستور کار ضد عفونی دست با الکل 

  سی سی 730درصد )طبی( ، در یک ظرف یک لیتری تقریبا 96درصد از الکل  70برای تهیه الکل 

سی سی آب مقطر را به آن اضافه می کنیم )تقریبا سه حجم  270درصد را ریخته و مقدار 96الکل 

 الکل به اضافه یک حجم آب مقطر و یا جوشیده شده سرد شده(.

 نیا ریدر غ دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ی،ضدعفونانجام  یالکل ماده قابل اشتعال است برا 

 .شود یممکن است باعث آتش سوزصورت غلظت اتانول در هوا 

  به صورت مفصل آورده شده است. 3راهنمای کامل گندزداهای سطوح در پیوست 

 .در حین گند زدایی احتیاط های الزم در خصوص خطر برق گرفتگی و حریق را داشته باشید 
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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 

 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 
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 )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

  نده دست به شاغلینمحلول ضدعفونی کناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی یبنرها نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

 ثبت نام و غربالگری در سامانه  نصب بنرsalamat.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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 : 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 ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 سطل زباله درب دار بیندازیددر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  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 

 

 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 روی مچ را کامل بپوشاندتا 

 

 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 -

 ید عوض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شددستکش -

 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 

کاری،  شددیفتپایان  غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شدددن از محل کار/   یا

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

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

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

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

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

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

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

 روپوش و دستکش (5

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

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

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

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

 .استفاده 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 

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

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

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.تیالتورها( استفاده میون

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

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

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

های پالستیکخوردگی الستیک و شدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

ه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزان  

 فراهم شود.
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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.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

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

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

کارکنان مراقب بهداشددتی  دیدگیگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد. و

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام رناک شدددود. بهشدددیمیایی خط 

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 تفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسددد 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    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 شددسددته و با یک پزشددک 15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 گردد. مشورت

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

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

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

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

سفید اثربخشی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهآن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (ppmمعادل 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

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

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

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

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شدددود )برای تِیوصدددیه می دقیقه ت  30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد دسترسگندزدایی در  غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  خود  هایقبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

با  دادناز روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  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

 سطل زباله بیندازید؛در 

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 یادار یهاطیمح درگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله

230



 
 معاونت بهداشت           

 در محیط های اداری 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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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهیک اصل کلی ویروسعنوان است ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

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

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

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به ذاتست منجرموارد شدیدتر ممکن ا

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

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

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

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

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

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

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

 

 کاربرد دامنه

ها، خانههای کاری )وزارتبرای محیط )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

ها، مقررات، دستورالعملنامهیینبوده و سایر قوانین، آ نظایر آن( وخدمات عمومی ها و شرکتادارات، نهادها، 

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرت

 

 گذاری اجتماعیفاصله

که بسیاری از اجتماعی است. از آنجاگذاری های 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 مییکی از اماکن تجمع محسوب

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول ای از طریق فاصلهات ویژهاست مقرراز اهمیت باالیی برخورداراست الزم

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

 گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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          تلفن، شتتتبکه های اجتماعی و ویدئو      کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استتتتفاده حداک ری از

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

   صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر ست در صله ) حداقل زمان ممکن و  ،ا متر( رعایت  2حداک ر فا

 گردد.

 اجتناب از تجمع در محل کار 

     سرویس ایاب و ستفاده از  صله ایمن        50ذهاب باا شین موجود به منظور رعایت فا سرن صد ظرفیت   در

 )افزایش تعداد سرویس ها( الزامی می باشدسرنشینان  متری 1حداقل 

  رعایت فاصله ایمن بین کارکنان در حین سرو غذا در سلف سرویس 

  قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان 

 حداقل یک متر های صوتی برای برقراری ارتباط مشتریان با متصدیان در فواصل ایمناستفاده از سیستم 

      شه ای شی سر و کار دارند از موانع  ستیکی  بین کارکنانی که با ارباب رجوع  شود و جهت   یا پال ستفاده   ا

 شود.برقراری ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده 

  ضور و غیاب شخیص چهره      ترجیحاً کارکنان برای ثبت ح ستم ت سی صورت  )در خوان کارکنانکارت /از 

 ؛استفاده کنیدامکان( 

   ندادن وسایل و لوازم التحریر برای استفاده    توسط متصدیان و کارکنان و قرار   خودکار شخصی  استفاده از

 ؛عموم و مراجعین

   نگهدارید )در  حالت نیمه بازو دستتتگیره ها آنها را به  درجهت کاستتتن از تماس مستتتقیم دستتت ها با

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

 با استتتتفاده از ایو  ن،یبه صتتتورت آنال اجتناب از فروش بلیط کاغذی و در نظر گرفتن اقدامات جایگزین 

 موبایل و اپلیکیشن ها

  کارت  پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها با اجتناب از دریافت و 

   سوم و انجام دورکاری جهت کاهش تراکم کارکنان در محیط تا حد امکان کاهش تعداد کارکنان به یک 

 های اداری

 .کاهش ساعت کاری کارکنان در مواقعی که منجر به تولید صف برای ارباب رجوع نگردد 
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 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی  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.irهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه مورد ارزیابی قرار د

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

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

 پذیر آسیبهای مراقبت از گروه .2

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

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 صورت پذیرد. صورت دورکاریگیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1
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فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصتتورت عدم امکان دورکاری، شتتدر -2

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

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 فرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند.کار -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-ن با احتمال ابتال به کوویدراهنمای بازگشت به کار شاغلی"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

    کننده بر پایه الکل، به صورت مکرر  ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی   شستن مرتب دست

استتتفاده از ستترویس  به خصتتوب بعد از دستتت زدن به ستتطوح و اشتتیاء،  قبل از ستترو غذا و بعد از    

 )طبق پیوست( بهداشتی

 یکدیگر  و بغل کردن ، رو بوسی کردندست دادن پرهیز از  

  دست ها با چشم، دهان و بینیعدم تماس 

 یاختصاص بوردیاستفاده از خودکار، قلم، موس وک 

   شت انگ اثر سیستم   از استفاده  صورت  در)جهت ثبت حضور و غیاب   چهره تشخیص  سیستم  استفاده از 

 (است ضروری انگشت ضدعفونی برایدرصد  70 الکل محتوی ظرف یک وجود

    ست با  دکمه ستقیم د سور، ل   های عدم تماس م سان شی تلفن،    پتا پآ صفحه کلید کامپیوتر، گو ، تبلت، 

ستفاده یا         ستمال کاغذی یا دستکش یا کلید و نظایر آن ا ستفاده از د ستگیره در و نظایر آن)ا موبایل و د

 دست بعد از تماس( ضدعفونیشستشو و 

  حل کار خود که کلیه پرستتنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وستتایل حفاظت فردی م

ست های خود را      شد را در رختکن تعویض نموده و د شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می با

 با آب و صابون بشویند.

    ,ستراحت ستفاده شود و بعد از      در صورت وجود محلی برای ا جابجایی یا از پتو، حوله و ملحفه شخصی ا

 شستشو و گندزدایی شوند. ،تعویض فرد استفاده کننده

235



 
 معاونت بهداشت           

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

6 

 

   که دستمال وجود نداشت از قسمت    صورتی )درعطسه یا سرفه کردن    هنگامکاغذی از دستمال  استفاده

 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

  عدم استتتفاده از دستتتمال مشتتترک برای تمیز کردن میز و صتتندلی و ستتایر وستتایل )ترجیحا هر یک از

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

  عدم استعمال دخانیات 

 ها به طور مرتبن ناخندکوتاه کر 

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

  ییغذاموادبهداشت سالن غذاخوری و  .2

  االمکان محدود گردد.استفاده از این گونه مکان ها حتی 

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

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

  حتی االمکان از ظروف یکبار مصتترف در رستتتوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشتتامیدن استتتفاده

 شود.

 ستفاده    موظفند مراکز این در غذا سرو  هایمحل و هاآشپزخانه  وجود رتصو  در از ظروف یکبار مصرف ا

  نمایند 

      صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دستها قبل از غذا خوردن موجود

 باشد

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

    و از قند و نمک بسته بندی تک نفره استفاده    وسایل مشترک مانند نمک پاش و قندان جمع آوری شود

 شود

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

  پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای کارت بهداشت باشند 

    حفاظت فردی و بهداشتی در تمام مدت حضور و فعالیت در سالن غذاخوری و     استفاده پرسنل از وسایل

 رستوران 

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

  کوتاه بودن ناخن در کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است 
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 شقاب، ک   نگهدار شامل ب سه ها/کابینت     ی کلیه ظروف و تجهیزات  سیخ کباب در داخل قف سه، قابلمه، ،  ا

 های در دار 

  اجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی 

  عدم ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

  محدود کردن  سرو غذاهایی که حرارت نمی بینند 

 تنفسی مخصوصا در آبدارخانه و در تماس     بیماریهای به مشکوک  و بیمار پرسنل  فعالیت ادامه از ممانعت

 با مواد غذایی 

 .از روکش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده گردد و بعد از هر بار استفاده تعریض گردد 

 .فاصله افراد در سالن غذا خوری حداقل یک متر باشد 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افراد( کلیه سطوح که احتمال     راننده وسیله نقلیه باید قبل از

محل نشستن مسافر، میله های افقی و عمودی داخل     دستگیره، در،  ،فرمان لمس آنها وجود دارد )مانند

 خودرو و صندلی ها( را گندزدایی کند.

    ،ا، دیوارها، پنجره ها، مانیتور قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ه فرمان، محل نشیمن، پشتی صندلی

 های خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

  راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر استتاس دستتتورالعمل های صتتادره از

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

   پنجره های خودرو در حال حرکت صورت تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با بازگذاشتن

 گیرد

 شتی  شیوه  به باید پسماندها  دفع  معج نیروهای کلیه و پذیرد صورت  پدالی دار در های سطل  در و بهدا

 های کیستته در پستتماند آوری جمع شتتامل بهداشتتتی مالحظات تمامی رعایت پستتماند دفع و آوری

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

 در نظافت مسئول  افراد توسط  شیفت  هر آخر محکم در پالستیکی  های کیسه در  زباله های سطل  تخلیه 

 .گردد گندزدائی و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسایل و گرفته صورت مربوطه بخش

 ارباب و رجوع یها شخوانیخدمت،  پ یزهایسطوح م ییگندزدا 

  نظیر میزهای خدمت، میز و صتتندلی های ستتلف   مشتتترک تماس دارای ستتطوحگندزدایی نظافت و

 ها  دستگیره سرویس، رستوران ، راه پله ها ،
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    دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده     ها، سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب

ستگاه      هاپله شی تلفن، د سور، تخت، کمد، کابینت، گو سان زها، پریها، کلید و خوان،کف پوشهای کارت، آ

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومی

  گندزدایی وسایل نظافت پس از هر بار استفاده 

 های بارگیری گندزدایی گردددر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت 

  ستگاه شیفت تجهیزات و د ست در  های کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در  کنند الزم ا

 طور مرتب گندزدایی گردد.طول هر شیفت کار به 

  از ریختن یا پاشیدن محلول های گندزدا روی پوست، تجهیزات حساس، برقدار، ناسازگار و سیستم

 های با قابلبت انفجار و آتش سوزی خودداری شود. 

 بهداشت ساختمان  .4

 کار های اتاق و هاسالن های پنجره و درها گذاشتن باز و هواکش از استفاده  

 صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریآب یا بال استفاده نمودن حذف 

 وجود سطل های دربدار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه محل ها 

  غیرهآسانسورها و قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های مشخص مانند ورودی ها، کنار 

 و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود. در 

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود 

 .کلیه اشیاء و مکان های با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود 

 مشترک از تردد غیر ضروری خوداری شود. در صورت دارا بودن راهرو 

      صورت اقماری کار می شاغلینی که به  سکونی و اقامتگاهی  کنند باید قبل از مراجعت گندزدایی کمپ م

 شاغلین انجام گردد.

  گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه 

 آن محکمو گره زدن  قرار دادن لباس های کار آلوده در یک کیسه نایلونی 

           گندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس های بهداشتی، دستگیره درب، شیر آالت، وسایل موجود

 در سرویسهای بهداشتی روزانه و با تکرار

          صابون معمولی جامد ستفاده از  شتی. )ا سرویس های بهدا صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در  وجود 

 غیربهداشتی می باشد(.
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     قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی. سطلها می بایستی مرتبا خالی شده

 و گندزدایی گردند.

 های بهداشتی، از نوع پدالی پایی و یا چشمی در صورت امکان نصب  شیر آب روشویی سرویس 

  حمام و توالت(  های بهداشتیسرویسگندزدایی مجزای( 

  آئروستتل و قطرات پخش از تا شتتود گذاشتتته درپوش آن  ،تانک توالت فرنگی شفال کشتتیدن هنگام 

 شود جلوگیری

 ویژه احتیاط با باید توالت چاه کردن تخلیه یا کردن تمیز قطرات، شدن  رها و پاشیدن  از جلوگیری برای 

 .انجام شود ای

 یها سه یک در نظافت مصرف  بار کی لیوسا  نیهمچن و شده  استفاده  یها یکاغذ دستمال  یآور جمع 

  نظافت مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار در یها سطل و محکم یکیپالست

   سازی ستمال  سطل  جدا سائل  ها، د شتی  های سرویس  گندزدایی و نظافت و سایل  از بهدا  های مکان و

 دیگر

 سایر اقدامات .5

   شغلی احتمالی بیش از حد معمول را انجام دهد تا کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های 

 لطمه ای به کار وارد نشود.

  برنامه و استتتتراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتوب و مشتتتخص و البته انعطاف پذیر

 باشد تا بدین وسیله نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.

  ه که برنامه ریزی انجام شده مفید بوده است آن را با دیگر محیط های کاری مجاور یا مشابه    در صورتیک

 به اشتراک بگذارید.

   ا رمناستتتب   یکنترل و اقدامات   کنند  یابی ارزرا  کرونا  روسیوبا  را  کارکنان  خطر مواجهه   دی با  انی کارفرما

 یهاروشتت یتیریو مد یمهندستت یاز کنترلها یقیتلف یممکن استتت اقدامات کنترل نمایند. انتخاب و اجرا

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا

 باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شتتغلی احتمالی بیش از حد معمول را انجام دهد تا  مدیران

 لطمه ای به کار وارد نشود.

       شت حرفه ای را برای کارکنان مجموعه شی ایمنی و بهدا ستی خط م شش خود که  کارفرما بای تحت پو

 باشد در محیط کار تهیه و بکار گیرد. می  شاغلینامر سالمت و ایمنی  بهتعهد و الزام کارفرما  نشان از
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      پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و حاوی توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم

 را در محل کار نصب کنید. 

 فاظت فردی مناسب شامل دستکش و ماسک تهیه شود.بایستی برای کارکنان وسایل ح 

 .وسایل حفاظت فردی )ماسک و دستکش( را به اندازه الزم تهیه و به شکل صحیح نگهداری نمایید 

   ستی ستفاده      بر کارفرما بای صحیح ا سایل حفاظت فردی  و نگهداری شیوه  سط کارکنان نظارت  از و تو

 نماید.

  استعالجی کارکنان مبتال یا مشکوکبا انجام دور کاری یا مرخصی ، خطر کنترلحذف یا 

 یکنفرانس و درصورت عدم امکان برگزار دئویو قیاز طر یرحضوریبه صورت غ  یجلسات ضرور   یبرگزار 

 کننده.آنها با حضور حداقل افراد شرکت یکنفرانس برگزار دئویو

    ،و  %70الکل  هیبا پا یمواد ضتتدعفونافراد شتترکت کننده در بدو ورود به ستتالن جلستته از ماستتک

 . ندیمصرف استفاده نما کباریدستکش 

  سه در اخت  یمصرف برا  کباریدرصد و دستکش    70الکل  هیبا پا کنندهگندزدایی مواد  اریورود به جل

 .ردیقرار گ مدعوین

  شتتده و  دهیمتر از هم چ 2-1ها به فاصتتله  یکه صتتندل یمناستتب بطور شیانتخاب ستتالن با گنجا

 داشته باشد.  انیدر سالن جر یحرارت شیآسا طیتازه با در نظر گرفتن شرا یمترمکعب هوا 12حداقل 

 گردش هوا در سالن جلسات باز گذاشته شود. جادیا یدرب و پنجره ها برا 

  جلسه حذف شود. زیم یسالن و رو یاضاف لیوسا 

  شت      هیسالن و کل د از و... قبل و بع کروفونیماوس، م بورد،یک ،یصندل  یسطوح، دستگاهها، دسته و پ

 شوند. ییجلسه گندزدا

 بار مصرف سرو شود. کی هایوانیدر ل یچا 

 تک نفره به افراد داده شود. هاییبه صورت بسته بند یآب، قند و مواد خوراک 

 شکالت و ... در داخل ظرف دربسته قرار    ریشده نظ  یبه صورت بسته بند   یحت یهرگونه مواد خوراک

 . ردیگ

 استفاده شود و رد و بدل کاغذ حذف شود.  یاز خودکار و کاغذ شخص 

  ن شد  یبه صورت فشرده و کوتاه برگزار شود و مطالب بصورت خالصه ارائه شود تا از طوالن        جلسات

 شود. زیجلسه پره
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 ا دار و مواد ناسازگار و بگندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 احتمال 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 از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صورتی که

 بالمانع است. توسط دو طرف حداقل یک متر و استفاده از ماسک

 )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 

 موزشی در گروه های مجازی مربوطهارسال پیام های آ ،در صورت امکان 

 در فضای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیled) جهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی 

بنر، پوستر و )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند  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 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 روس بر روی سطوحآموزش مدت زمان ماندگاری وی 

  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 
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 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 خصوب چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 

 عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح 

  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردیوه صحیح پوشیدن، نصب پوستر نح 

 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 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهنصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

در  19 -ها و راهنماهای شغلی و محیطی پیشگیری و کنترل بیماری کوویدالزم به ذکر است کلیه دستورالعمل

 س زیر در دسترس همگان می باشد.  سایت مرکز سالمت محیط و کار به آدر

                                         /rhttp://markazsalamat.behdasht.gov.i 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1 پیوست

 دارای کد ملی به شتتتماره............................ شتتتاغلدر )واحد کاری/ ستتتازمان ...(اینجانب .................................. 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احستتاس خستتتگی و ضتتعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □ستترفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

صله کمتر از      -2 )کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فا

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضاتاریخ                                                         نام و نام خانوادگی      
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 آب را با همان دستمال ببندیدشیر  -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار   ای و هوابردد، تما ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 روپوش .1

 
  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود. را از گردن تا زانوها، بازوها راتنه 

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید. اتصاالت ایمنی 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 رعایت کنیدبهداشت دست را  -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوستتتت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وستتتایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شتتیفت غشتتاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شتتدن از محل کار/   یا

صورت نیاز، از ماسک و دستکش دار دور انداخته شود. دربآورده و در سطل درتمام وسایل حفاظت فردی در

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

         مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

   حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید       اگر دست شما در

 دست استفاده کنید. کنندهونیو از یک ضدعف
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 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ضدعفونی   هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د   هایتاناگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها هنگام ر

 نداشته باشد.

 مس کنید.ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لروپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شتتوند و فقط با دستتتان دستتتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دستتتتکش را نیز درآوردید. فقط قستتتمت داخلی     آورید، به  میهمانطور که لباس را در

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .فاده کنیداستدرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناستتتب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استتتتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. مواد 1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوب موادگندزدا  

و ضتتتدعفونی 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 گستتتترده استتتت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر استتتت. الکل اغلب برای گندزدایی ستتتطوح کوچک       

به  یال   ) پل دوز،    عنوان م ال درپوش الستتتتیکی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی ستتطوح خارجی تجهیزات )م ل استتتتوستتکوپ و   

 شود.ورها( استفاده میونتیالت

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می استتتتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

 هایخوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاب شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، ستتالن .4

ها باز گذاشتتته شتتوند و جهت تهویه بهتر استتت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد یا معم .6

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک    هاامکانات الزم برای  و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شتتستتتشتتو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.
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گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت ستتدیم در از  .1 نکات مهم در خصوب سفیدکننده

وس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است بین بردن باکتری، قارچ و ویر

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و ستتتفیدکننده      .2

طور گستتتترده در دستتتترس استتتت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشتتاهای مخاطی، پوستتت و مجاری  ستتفیدکنندهبا این حال  .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با ستتایر مواد شتتیمیایی واکنش نشتتان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

استتتتفاده نادرستتتت از ستتتفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  قرقی

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتتتی گندزدا کاهش دهد و باعث آستتیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضتتد آب و دستتتکش و عینک برای  استتتفاده از ماستتک، پیش  -

 شود.چشم در برابرپاشیدن توصیه می محافظت از

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب ستتترد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن ستتتف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

مواد شتتوینده خانگی  همراه ستتایرها بهکنندهکار بردن ستتفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال گازهای ستتتمی در هنگام شتتتیمیایی خطرناک شتتتود. به 

کننده با مواد شتتوینده استتیدی مانند موادی که مخلوط کردن ستتفید

 زگردد و این گا شتتتود، تولید می کردن توالت استتتتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صتتتورت لزوم اب

کننده برای شتتتوینده استتتتفاده نمایید و قبل از استتتتفاده از ستتتفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به ستتتطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  ستتتفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ
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د رکننده به چشم وا ردد. اگر سفید از تماس با چشم باید خودداری گ  -

دقیقه با آب شتتستتته و با یک پزشتتک 15گردد بالفاصتتله 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 

 ترس کودکان قرار داده شوند.دور از نور خورشید و دور از دس

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

ستتازی قید شتتود و تهیه نموده و بر روی آن برچستتب تاریخ رقیق تازه

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       آغشتتت با  ندزدایی  بل از گ شتتتده و ق

 عاری از مواد آلی گردد.کننده سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (ppmمعادل درصتتتد  5 ستتتدیمهای ستتتفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سبت         سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .سفیدکننده به آب را تنظیم کنید برای د

هیپوکلریت ستتدیم، از دو برابر بیشتتتر از   درصتتد 5/2های حاوی ستتازی ستتفیدکننده ، برای آمادهم ال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

ریت ستتدیم یک محلول درصتتد هیپوکل 5برای ستتفیدکننده حاوی ستتازی: کلر قابل دستتترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شتتتود )برای ت یدقیقه توصتتتیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

ایعات دیگر م کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا  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(

 سرد واحد آب 99واحد گندزدا  1

 

254



 

 

 : 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 صتتتابون مایع بشتتتویید و درصتتتورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هستتتت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوستتتی و دستتتت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماستتتک افراد بیمار و مشتتتک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشتتتم، بینی  از دستتتت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 زباله بیندازید؛در سطل 

                                                                      
 

    اگر عالئم ستتترماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای ستترد و خشتتک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصتترف میوه و خود را ستتیستتتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 مقدمه

( عفونت سیستم تنفسی است که توسط دسته  COVID_19) 2019بیماری ناشی از کروناویروس 

ایجاد می شود و تظاهرات کلینیکی آن از عالئم شبیه سرماخوردگی  SARS-COV-2ای از کروناویروس ها 

 خفیف تا پنومونی ویرال شدید همراه با دیسترس تنفسی حاد، متفاوت است.

در کشییور،  احتمال ابتالی شییاغلینی که در محیط های کاری  19-با توجه به شیییوب بیماری کووید

وجود دارد. نظر به میزان باالی سیییرایت بیماری و وجود     متفاوت ارائه خدمت می نمایند نیز به این بیماری         

عالیم غیراختصیییادیییی در اکالر مبتالیان، رویکرد دوری از محیط کار حتی با وجود عالیم غیراختصیییادیییی 

سیییرماخوردگی،  مورد توجه بوده اسیییت و تعداد افرادی که با احتمال ابتال در دوران اپیدمی بیماری، در           

ابل توجه است. از آنجا که از یک سو، این بیماری می تواند عوارض جدی و مخل استعالجی به سر می برند، ق

عملکرد ایجاد کند و از سوی دیگر، برای همه این افراد امکان انجام تست های تشخیصی قطعی وجود ندارد،     

ر ط کار دوبا احتمال ابتال، از محی ی کهشییرایط بازگشییت به کار آنها، اهمیت وییه ای پیدا می کند. لفا افراد 

جهت بازگشت به کار  مورد ارزیابی تخصصی  قرار  در دورت نیاز،بوده اند، پس از سپری شدن  دوره بیماری 

گیرند. این ارزیابی می بایسییت هم جنبه ایمینان از پایان سییرایت پفیری بیماری به سییایر شییاغلین و   می 

سی عوارض بیماری )که عملکرد      شود و هم برر شامل  شاغل را تحت تاثیر قرار می دهد و یا  مراجعین وی را 

 شاغل را نسبت به مواجهات محیط کار آسیب پفیرتر می نماید(. 

ست، این راهنما بر     19-با وجود ایالعات اندکی که تاکنون در زمینه بیماری کووید شر گردیده ا منت

ساس شواهد فعلی از رفتار ویروس و سیر بیماری، جهت یکسان سازی روند بازگشت به          ه کار تدوین گردیدا

تا عالوه بر کمک به مراقبت از سییالمت شییاغلین، در کنترل این عفونت در محیط کار و در نهایت جامعه به  

 وظیفه خود عمل نماییم. 

 دامنه کاربرد

شاغلین  با احتمال ابتال به بیماری  کووید     شمول کلیه  شد که از محیط کار   19این راهنما م می با

گفراندن دوره درمان و نقاهت، جهت بازگشت به کار، نیازمند بررسی شرایط سالمتی و      دور بوده اند و پس از

 ارزیابی های تخصصی می باشند.
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 تعاریف

 مشکوک مورد

 لوژیکاتیو عامل با که تب بدون یا با نفس تنگی با همراه گلودرد یا لرز یا خشک  سرفه  حال شرح  با فرد -

 نباشد توجیه قابل دیگری

 :که شدتی( هر تنفسی )با عالئم یا و تب دارای بیمار -

 19 بیماری قطعی/محتمل مورد با 1نزدیک تماس سابقه-COVID ,شروب از قبل روز 14 عرض در 

 باشد داشته را بیماری عالئم

 درمانی – بهداشتی کارکنان 

 موارد محتمل

 :که است مشکوکی مورد

 نظیر باشد می 19- کووید بیماری کننده مطرح شدت به رادیولوژیست نظر از که رادیولوژیک تظاهرات با -

یا  ریه scan CT در پربفرال نواحی انفیلتراسیییون خصییودییا یرفه دو یا یک لوبولر مولتی انفیلتراسیییون -

 (Clinically confirmedریه ) scan CT در glass ground و ددری قفسه رادیوگرافی

 یرغ شییکل به و داشییته نامناسییب بالینی پاسیی  ، مناسییب های درمان علیرغم که پنومونی به مبتال فرد  -

 Clinicallyشییده اسییت )  تر وخیم و حادتر بیمار بالینی وضییعیت انتظاری غیرقابل و سییرعت معمول

confirmed). 

- Result Inconclusive: آزمایش نتیجه PCR گزارش قطعی منفی یا مالبت به عنوان نیست معلوم فرد 

 است. نشده

 ورد قطعیم

شی از عفون  فرد با تایید  - شگاهی ویروس نا شانه های   عالئمدرف نظر از وجود  19 -ت  کوویدآزمای و ن

 بالینی و ارتباط نزدیک

 

  :تماس نزدیک چنین تعریف می شود

ستانی  - ستانی به بیمار محتمل/قطع    ) تماس بیمار ستقیم خدمت بالینی کادر بیمار -کووید یشامل ارائه م

19) 

 شده باشد  19-کوویدبه  مبتالتماس با عضو دیگری از تیم درمانی که خود   -

 نموده است  19-کوویدفردی از افراد خانواده از بیمار مشکوک/محتمل/قطعی  مراقبت مستقیم -
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ر فضییای بسییته ی د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شییامل هر تماس شیییلی -

 (متر 2دقیقه در فادله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 یک وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد  -

 بیماری درمان و تشییخی  چارت تبصییره: موارد مشییکوک، محتمل، قطعی و تماس نزدیک براسییاس فلو -

سطوح ارائه خدمات  19 -کووید ستری )  و سرپایی  در  سخه پنجم ب شم فرودین ماه     ،ن تعریف ( 1399ش

 شده و دردورت ابالغ نسخه جدید و تیییر تعاریف شامل این راهنما نیز می شود.

 افراد مجاز به بررسی بازگشت به کار شاغلین

در کشییور و ماهیت بیماری، افراد زیر مجاز به بررسییی شییاغل با    19-با توجه به گسییتردگی بیماری کووید

 می باشند:از نظر بازگشت به کار  19-احتمال ابتال به کووید

 متخص  یب کار -

 متخص  عفونی -

 متخص  داخلی -

 فوق تخص  ریه -

سالمت           - ستورالعمل انجام معاینات  ساس د شیلی بر ا سالمت  شک عمومی دارای مجوز انجام معاینات  پز

 شیلی

 ساعته( 24یا  16پزشکان عمومی مراکز خدمات جامع سالمت منتخب ) -

 

صره    شده،    کلیه :1تب شکان مجاز ذکر  دی نیز    خشفعال در ب پز صو دورت تمایل میتوانند در زمینه   خ در 

 اظهارنظر کنند.  19-بازگشت به کار شاغلین از نظر سرایت پفیری کووید

   

صره   سیب به ارگانهای هدف در        : 2تب شد و آ شک معاینه کننده متخص  یب کار نمی با دورتی که پز در 

تعیین تناسب شیلی و ارزیابی تاثیر مواجهات   بیمار وجود دارد، الزم است مشاوره با متخص  یب کار جهت    

محیط کار بر شاغل، انجام گردد. در دورتی که متخص  یب کار در دسترس نباشد پزشکان عمومی دارای        

مجوز معاینات سییالمت شیییلی می توانند ارزیابی این افراد را انجام دهند. لیسییت متخصییصییین یب کار و    

 ت های بهداشت دانشگاه مربویه در دسترس می باشد.پزشکان عمومی دارای مجوز از سایت معاون

 

، ارزیابی مواجهات محیط کار و نظریه کارشناس بهداشت    2در بررسی افراد مورد اشاره در تبصره     :3تبصره  

 حرفه ای در خصوص نوب و میزان مواجهات مورد توجه قرار گیرد. 
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صره   گواهی در مشییاغلی که مواجهات شیییمیایی وجود ندارد مانند کارکنان اداری، دفتری و نظایر آن، : 4تب

شیلی و ارزیابی مواجهات محیط        سب  شت به کار )بدون نیاز به تنا شکان مجاز فوق الفکر، جهت بازگ کلیه پز

 کار(، قابل قبول است.

 

 روش کار

 ارزیابی مواجهات محیط کار .1

شنایی و شناخت مواجهات وی در محیط کار،     پزشک می بایست ضمن      آگاهی از روند فعالیت شیلی فرد و آ

اقدام به بررسی وضعیت بازگشت به کار فرد نماید. در همین راستا  کسب ایالب کامل از شرح وظایف شاغل،        

 نامهشرایط وییه محیط کار و مواجهات شیلی با استفاده از گزارش اندازه گیری مواجهات محیط کار و شناس      

 شیل یا استعالم از کارشناس بهداشت حرفه ای مربویه و یا بازدید مستقیم از واحد کاری،  ضروری است.

، ارزیابی مواجهات تنفسیییی، حاللها، هپاتوتوکسییییک ها و 19-با توجه به ارگان های هدف در بیماری کووید

 ار دارند.نفروتوکسیک ها و کاردیوتوکسیمک ها، در اولویت بررسی مواجهات شیلی قر

 

 19-بی وضعیت ابتالی فرد به کوویدارزیا .2

سیر بالینی فرد در بیماری کووید        ست  شت به کار بیمار، می بای ضعیت بازگ شخ    19-به منظور تعیین و م

 شده و موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

 درمان بیمار به دورت سرپایی دورت گرفته است یا به دورت بستری؟ -

قبل  PCRزمان بستری،تاری  بستری مشخ  گردد. آسیب سایر ارگان ها و وضعیت  در موارد بستری : مدت  -

 از ترخی  چگونه بوده است؟

در موارد سرپایی: زمان شروب و بهبود عالئم را مشخ  گردد. سیر عالئم چگونه بوده است؟ بیماری چند روز       -

انجام شده است؟ در پایان   برای تشخی    PCRیول کشیده است؟ تنگی نفس جزء عالئم وی بوده یا خیر؟   

 منفی دارد یا خیر؟     PCRدرمان 

 

 ارزیابی وضعیت  سالمت جسمی فرد .3

و وضییعیت فعلی  19-شییرح حال و معاینه فیزیکی کامل فرد، در ارزیابی عالئم و نشییانه های بیماری کووید 

سی     شد. با توجه به امکان درگیری ارگان  هایی از قبیل  سی، قلبی   شاغل دارای اهمیت وییه می با  -ستم تنف

دالحدید پزشک، الزم می      دورت  عروقی، کلیوی و یا کبدی در این بیماری، ارزیابی جامع این ارگان ها، در 

 باشد.
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 ارزیابی سیستم تنفسی .4

دالحدید         دورت نیاز و با  ضعیت ریه در معاینه فیزیکی، در  سی و ارزیابی و سی وجود عالئم تنف عالوه بر برر

 پاراکلینیک مرتبط هم دورت پفیرد.پزشک باید ارزیابی های 

 

 پالس اکسیمتری .5

سیین خون )       شباب اک دد ا سیب ریوی در بیماری کووید O2satدر شد. این   19-( یکی از معیار های آ می با

 باشد نرمال و کمتر از آن، نیاز به بررسی بیشتر دارد. %93مقدار اگر باالی 

 

6. Six-minute walk test (6MWT) 
ستفاده می شود. روش انجام آن بر اساس معیار های         شباب اکسیین حین فعالیت ا جهت ارزیابی افت دردد ا

ATS (American Thoracic society) .می باشد 

 

 ارزیابی قلبی عروقی .7

شت به کار وی اهمیت           ضعیت بازگ ستم قلبی عروقی فرد در تعیین و سی شرح حال و معاینه فیزیکی کامل 

ییه در افرادی که ماهیت کاری آنها به نحوی اسیییت که فعالیت فیزیکی متوسیییط به باال نیاز زیادی دارد به و

شامل موارد        دورت نیاز به ایالب از عملکرد قلبی عروقی  سب مورد و در  ست. ارزیابی های پاراکلینیک برح ا

 زیر می شود:

 ( ، اکوکاردیوگرافی و تست ورزش EKGنوار قلب )  سطح خونی تروپونین،

 

 یابی کلیویارز .8

، کلیه ها می باشیید و در دییورت تشییخی  پزشییک و یا وجود    19-یکی از ارگان های هدف بیماری کووید

 مواجهات نفروتوکسیک در محیط کار الزم است فعالیت کلیوی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 ارزیابی عملکرد کبدی .9

کسیک در محیط کار با تشخی  پزشک در دورت آسیب کبدی در زمان بیماری و یا وجود مواجهات هپاتوتو

 انجام می گردد.
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 تطابق با الگوریتم بازگشت به کار
 

شت به       ست بازگ دورت لزوم پاراکلینیک، الزم ا شرح حال، معاینه فیزیکی و در  پس از ارزیابی کامل بیمار با 

کار فرد براساس الگوریتم ذیل مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه در فرم مربویه )فرم بازگشت به کار شاغلین با  

وه براین الزم اسیییت فرم خوداظهاری  (  ثبت و به کارفرما بازخورد گردد. عال      COVID19احتمال ابتال به   

 عالئم نیز توسط شاغل تکمیل و امضا گردد.

فلوچارت "دوره های قرنطینه بیماران بستری و سرپایی ذکر شده در الگوریتم، بر اساس آخرین نسخه -تبصره

شخی  و درمان بیماری   ستری )      COVID19ت سرپایی و ب سطوح ارائه خدمات  ستورالعمل    در  ضمیمه د

می باشد. بدیهی است در دورت تیییر  "(1399ششم فرودین ماه  ،نسخه پنجم ،رونا ویروس جدیدکشوری ک

 پروتکل کشوری، این الگوریتم نیز به روز رسانی و ایالب رسانی می گردد. 

 

 تعیین بازگشت به کار

س           ضر به علت احتمال  شود بیمار در حال حا شخ   شده، چنانچه م سی های انجام  ساس نتایج برر رایت بر ا

 پفیری امکان بازگشت به کار را ندارد، پزشک می بایست زمان ارزیابی مجدد وی را تعیین نماید.
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 COVID-19فرم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به 

 نام و نام خانوادگی:                                     سن:                                      کد ملی:  

 نام کارخانه/کارگاه/سازمان:                                   عنوان شیلی:

 شرح حال و معاینه فیزیکی:

 

 

 

 

 

 پاراکلینیک: 

 نظریه پزشک:

 منع حضور در محل کار ندارد. 19-از نظر سرایت پفیری بیماری کووید 

عدم امکان حضور در محل کار و بررسی مجدد  ........ روز بعد 

         ارجاب به متخص  یب کار / پزشک عمومی دارای مجوز )در دورت عدم دسترسی به متخص  یب کار( به علت

 جهت ارزیابی تناسب شیلی درگیری ارگان های هدف )تنفسی، کلیه، قلب، کبد(

 

 تاری                                                                                                                               مهر و امضای پزشک 

                                                                                                                        

 نظریه تناسب شیلی متخص  یب کار/پزشک عمومی دارای مجوز در دورت وجود آسیب ارگان هدف:

 بالمانع 

 : مشروط به 

 عدم دالحیت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ای پزشک متخص  یب کار /پزشک دارای مجوز معاینات سالمت شیلیمهر و امض

 تاری                                                                                
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 COVID19 فرم خوداظهاری بازگشت به کار شاغلین با سابقه ابتال به

 نام و نام خانوادگی:                                     سن:                                      کد ملی:   

 نام کارخانه/کارگاه/سازمان:                                   عنوان شیلی:

 :لطفا به پرسشهای زیر با نهایت دقت پاسخ دهید

 است؟روند درمان به چه دورت بوده  (1

 )تاری  بستری:                  تاری  ترخی :                  (                                       بستری  

)تاری  شروب عالئم:            چند روز پس از شروب عالئم، احساس بهبودی                                        سرپایی 

 داشته اید؟     (

 

 روز اخیر کدام عالمت زیر را همچنان در خود احساس کرده اید؟در سه  (2

ضعف          □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه     □لرز    □تب      □ ستگی و  ساس خ درد یا □اح

 هیچکدام□احساس سنگینی قفسه سینه  

 آخرین روزی که مصرف استامینوفن یا ناپروکسن داشته اید را ذکر کنید. (3

 

 سابقه کدام یک از بیماریهای زیر را دارید؟ عالمت بزنید (4

سریان(    دخیمیب□ ضاء  پیوند□)انواب  رتون خوراکی یا تزریقی )پردنیزولون، هیدروکورتیزون، درمان با کوتحت □ اع

سمی یا  □ماه اخیر 6یا پرتودرمانی در  شیمی درمانی □ایدز □ بتامتازون، دگزامتازون....( خودایمنی بیماریهای روماتی

) سییکته قلبی، آریتمی، تنگی عروق  قلبی عروقی بیماری□پرفشییاری خون□کولیت روده تحت درمان□تحت درمان

زم/  بیماری تنفسی مانند آسم /برونشیت مزمن/ آمفی   □نارسایی کبد یا کلیه □دیابت□کرونر و بیماری ایسکمیک قلب(  

 امهیچکد□سایر بیماری ها: .............................. 

 

اینجانب ..................به کد ملی...................... با آگاهی از اینکه پاسخ نادرست به هریک از پرسشهای فوق     

باعث خطر جدی سالمتی برای خود و سایر افراد جامعه خواهد بود، گواهی می کنم پاسخ کلیه پرسشها را 

 سخ نادرست به عهده اینجانب خواهد بود.با هوشیاری و دقت و صداقت ثبت نموده ام و عواقب پا

 امضا                                          تاریخ                                نام و نام خانوادگی                   
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)نسییخه   COVID-19الگوریتم بازگشییت به کار شییاغلین با احتمال ابتال )قطعی، محتمل، مشییکوک( به  

مخصوص پزشک( 

گذشته است؟ بالینی یا ترخیص روز از بهبود 14  

 خیر بله

سابقه بستری 

 داشته 

بیمار سرپایی بوده 

 است

 روز دوره 14باید 

نقاهت پس از 

را طی کند ترخیص   

آیا 14 روز از شروع عالئم 

؟گذشته است  

 خیر بله

بعد از گذشت 14 

روز از شروع 

 عالئم 

 بهبودآیا بیمار 

  یافته است؟* بالینی

 بله

 خیر

درمان، ایزوله،  ادامه

 ویزیت مجدد

در صورت تکمیل دوره درمان و 

ابتدای الگوریتم  ، بهبهبود بالینی

 مراجعه شود

نیاز به ارزیابی ارگان 

هدف براساس صالحدید 

 پزشک

بازگشت به کار و در 

صورت درگیری ارگان 

های هدف، ارجاع به 

متخصص طب کار** 

جهت ارزیابی تناسب 

 شغلی 

بهبود بالینی، قطع شدن تب به مدت سه روز )بدون استفاده از تب بر(، و رفع شکایات تنفسی است ) به منظور از *

 فه مکرر، تنفس سطحی نداشته باشد(عنوان مثال بیمار دیسترس تنفسی، تنفس تند، سر

** در صورت عدم دسترسی به متخصص طب کار، به پزشک عمومی دارای مجوز معاینات سالمت شغلی ارجاع 

 گردد.
 

 بازگشت به کار
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پس از یی مراحل تشخی  و    COVID-19احتمال ابتال به با هدف ارزیابی سالمت شاغلین با    این راهنما

است.  شایان ذکر است راهنماهای عمومی و اختصادی در خصوص    تهیه شدهدرمان، از نظر بازگشت به کار 

COVID-19  در محیط کار و وسییایل حفاظت فردی در سییایت مرکز سییالمت محیط و کار به آدرس   در

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/ .در دسترس می باشد 

 

 

 

 منابع:

شخی  و درمان بیماری   - ستری       COVID -19فلو چارت ت سرپایی و ب سطوح ارائه خدمات  در 

 (1399ششم فرودین ماه  ،نسخه پنجم ،ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید)

 برای کارکنان مراکز بهداشتی درمانی nCOV-2019 راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت  -

 1397دستورالعمل نحوه انجام معاینات سالمت شیلی مصوب  -
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 معاونت بهداشت           

 در  تیم خبرنگاری و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

2 

 

  مقدمه

های انتقال این نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه کننده بیماریهای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

ز طور عمده اهای تنفسی بهیک اصل کلی ویروسعنوان است ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به ذاتست منجرموارد شدیدتر ممکن ا

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

ه انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلی با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1فاصله تواند در باشد. این ویروس میترشحات بینی و دهان در محیط می

ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله ها، میز و صندلی، شیرآالت، نردهدرب

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت شود شامل مشترک استفاده می

 آب و صابون شستشو گردد.  است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

 کاربرد دامنه

 و تدارکات، رانندگان فیلمبردار و عکاس،، خبرنگار، سردبیر تیم خبرنگاری متشکل از  ... 

 ... مهمانان برنامه، شهروندان مورد مصاحبه و 

ها، مقررات، نامهبوده و سایر قوانین، آیین )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

 است.ای به قوت خود باقیهای مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهدستورالعمل

 

  یاجتماع یگذار فاصله

که بسیاری گذاری اجتماعی است. از آنجاهای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصلهیکی از راه

های کسب و کار هستند و محل 19از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرض بیماری کووید 

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:
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   سطح  در حضوری  گزارش پیشگیری از ابتال به بیماری در زمان تهیه  جهترا  متری 1حداقل فاصله 

 شود. رعایت شهر

 دگردمخصوصا در محیط بسته خودداری  ضروری غیر خبری های نشست در از شرکت . 

 ست    که به اجبار صورتی  در ش سته برگزار  خبری ن سالن های بزرگ و با     در محیط های ب شود، در 

 برگزار شود. متر 2فاصله حداقل  تعداد افراد محدود و با رعایت

 .مصاحبه از افراد را یک نفر انجام دهد و از تجمع افراد در کادر دوربین ممانعت به عمل آید 

 به و ارگانی هر برای مهم اخبار تهیه جهت مادر، خبرگزاری عنوان به خبرگزاری باشگگگاه یک انتخاب 

 .بیماری انتشار و تجمع از جلوگیری جهت دیگر های خبرگزاری با اخبار گذاشتن اشتراک

 کووید شیوع که به خصوص شهرهایی دیگر های شهر بهخبر،  و گزارش تهیه جهت خبرنگار از اعزام-

  استفاده شود. شهر همان خبرنگارهای از و خودداری شود است، شده محرز آنها در 19

 گردد. پرهیز تجمع و شهر سطح در خبرنگاران ضروری غیر اعزام از 

 های این کارکنان حتما باید تعداد سرنشین بوس جهت جابجاییو مینیصورت استفاده از اتوبوس در

متری بین سرنشینان  1رفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و حداقل فاصله ظدرصد  50وسایل نقلیه کمتر از 

نفر  3مورد استفاده از خودروی سواری با احتساب راننده نباید سرنشین وسیله نقلیه از رعایت شود. در

 د.نبیشتر باش

  شود )مانند   تهیه مجازی صورت  به...  و مسئوالن  از ها گزارش و ه هامصاحب  اخبار، در صورت امکان

 .ویدئو کنفرانس، تلفنی و ...(

 کاهش یابد. ممکن حداقل به خبرگزاری های تیم در همکار افراد تعداد 

  برای ثبت حضور و غیاب  ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید 

 یابد. کاهش حضوری کار ساعات امکان صورت در 

   از حضگگور و توقف در محل های کاری پر ازدحام و شگگلو  که احتمال مواجهه با ویروس کرونا وجود

 دارد اجتناب گردد.

 در صگگورت لزوم، وسگگایل حفاظت   خودداری شگگود. زنده حیوانات فروش بازارهای زا گزارش از تهیه

 فردی مناسب اعم از ماسک و دستکش استفاده گردد.

 .از تجمع و توقف افراد برای مدت زمان طوالنی در محل نگهبانی جلوگیری شود 

 م گیرد.ارتباط نگهبان با افراد از طریق پنجره کوچک که به همین منظور طراحی شده انجا 
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 با رعایت کامل بهداشگگت فردی و اسگگتفاده از تجهیزات حفاظت فردی  عمومی و شگگلو  های مکان در 

 حضور یابند.

  متری افراد رعایت شود. 1اجتناب گردد و حداقل فاصله  سرویس ایاب و ذهاباز حداکثر ظرفیت در 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-کوویدگیری غربالگری 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

 :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 
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 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصگگورت عدم امکان دورکاری، شگگدر -2

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 نمایند.کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می -3

 19-شاغلین با سابقه کووید بازتوانی در .3

با الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  19-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

ابالغی  "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

 گیرد.رارق د و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرن

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 کردن با یکدیگر پرهیز کنید. روبوسی و دادن دست از 

 ست  مرتب، بطور شویید  20به مدت  صابون  و آب با صحیح  روش به ها را د و  ها محلول از یا ثانیه ب

 (.2شمارهنمایید؛)پیوست  استفاده ضدعفونی های ژل

 کنید خودداری ها دست شستن و ضدعفونی از قبل خود های چشم و گوش دهان، بینی، لمس از. 

 طلس  در بالفاصله  را شده  استفاده  دستمال  و بپوشانید  عطسه  و سرفه  هنگام را در خود بینی و دهان 

 وجود دسگگتمال صگگورتیکه در. بشگگویید صگگابون و آب با را ها دسگگت سگگریعا و بیندازید دار درب زباله

 .کنید استفاده عطسه و سرفه موقع آرنج داخلی قسمت از نداشت

 (.3شمارهتوسط همه افراد استفاده شود؛ )پیوست  دستکش و ماسک شامل فردی حفاظت وسایل 

 و در صگگورت لزوم از  دسگگتکش ماسگگک، حفاظتی، لباس از باید نظافت هنگام در خدماتی نیروهای

 نمایند. استفاده چکمه

 شتی  با  ی خدماتیهانیرو سبت به رعایت تمامی مالحظات بهدا سه های     ن سماند در کی جمع آوری پ

  اقدام نمایند.پالستیکی محکم بدون درز و نشت در آخر هر شیفت 
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        استفاده شده را در جیب و کیف   از دست زدن به ماسک در هنگام استفاده خودداری شود. ) ماسک

 (بیاندازیدخود قرار ندهید، ماسک را در نایلون گذاشته و در سطل زباله درب دار 

  .وسایل و سطوح مشترک در مکان های عمومی و شلو  را لمس نکنید 

 شود. استفاده کاغذی دستمال از آسانسور، هایدکمه با تماس برای 

  اجتناب گردد....  و لیوان ملحفه، مانند هنگام کشیکاز استفاده وسایل استراحت مشترک در 

 استفاده شود. شخصی سجاده و مهر از نمازخانه در 

   اقامه نماز به صگگورت فردی صگگورت گیرد و از اقامه نماز جماعت و یا تجمع زیاد افراد در اوقات نماز

 جلوگیری گردد.

  شگگتن خواب کافی، تغذیه خوب، نکات بهداشگگتی از جمله تمیز و گندزدایی کردن سگگطوح آلوده، دا

 نوشیدن مایعات کافی، کاهش اضطراب و ... را رعایت نمایید.

         ستعد نمودن افراد در ابتال ستم ایمنی بدن و م سی ضعیف  ستعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر ت از ا

 به ویروس خودداری نمایید.

 صرف  م کباریستفاده از دستکش   )ا بهداشت رعایت و استفاده نمایید  پول و اسکناس   یاز کارت به جا

 صورت گیرد.کارتخوان  یها هنگام استفاده از دستگاهه ( بیدستمال کاغذ ای

  توسط کارفرما در اختیار کارکنان قرار   مناسب  ماسک  و دستکش  جمله از الزم فردی وسایل حفاظت

 گیرد.

 غذایی بهداشت مواد  .2

  آشامیدن استفاده شود.از ظروف یکبار مصرف برای خوردن و در غذاخوری ها 

 های یکبار مصرف انجام گیرد. بندی سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 

 .مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه توزیع نشود 

 .از خوردن و آشامیدن در نمازخانه خودداری گردد 

 آماده تا حد امکان اجتناب و از  نیمه یهای عمومی و همچنین خوردن غذاهااز خوردن غذا در محیط

 صورت کامال پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

 حذف گردد. صورت موقت ها بهکنسردها و آب خوریآب 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  ی استفاده شود.اختصاص و کیبورداز خودکار، قلم، موس 
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   ،کلید و پریز ، و ... که بسیار توسط افراد لمس سطوح مشترک مانند دستگیره های در، تلفن، کیبورد

 (4 شماره می شود، گندزدایی شود؛ )پیوست

          از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل استفاده نشود. )ترجیحا هر یک از

 (.نمایندکارکنان از دستمال نظافت شخصی یا دستمال یکبار مصرف استفاده 

 بار استفاده گندزدایی شود. وسایل نظافت پس از هر 

 ن و ... استفاده شود.ودر صورت امکان از حداقل تجهیزات کاری مانند دوربین و میکروف 

  در صگگورت امکان در زمان فعالیت از کاور نایلونی برای تجهیزات خود اسگگتفاده نمایید و در پایان کار

 دار انداخته شود. در سطل زباله درب

 شود.گندزدایی را در زمان شروع و پایان کار ه تمام تجهیزات مورد استفاد 

 اداری و الکترونیکی به جای کاغذ استفاده گردد.  اتوماسیون از سیستم 

  استفاده شود. برای ماسک و دستکش ها زباله دربدار به خصوصسطل های در محل کار از 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه و  ها با پایه نگهدارنده آن، به تعداد کننده ی د منا

 راهروها نصب شود.

          وسایل و دستگاه هایی که بصورت مشترک استفاده می شود بایستی بعد از هر بار استفاده گندزدایی

 گردد.

 بهداشت ساختمان .4

 .محوطه نمازخانه به صورت روزانه گندزدایی شود 

     شتن درها و پنجره ستفاده از هواکش ، باز گذا ساختمان اداری  به منظور    های اتاق ها، نمازخانه وا

 انجام تهویه ضروری است. 

 .سطل زباله درب دار و دارای کیسه زباله در محل نگهبانی )ورودی ساختمان( قرار گیرد 

           سط افراد لمس می سیار تو ستگیره درب ها، کلید و پریز، نرده،  و ... که ب شترک مانند د سطوح م

 (4 شماره شود، گندزدایی شود؛ )پیوست

  .سرویس های بهداشتی واحدهای کاری باید دارای تهویه مناسب بوده و بطور مرتب گندزدایی شود 

  .وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است 

 .اماکن و میز های کار بایستی روزانه گند زدایی گردد 

 سایر اقدامات .5

 نی دست تعبیه شود.در ورودی ساختمان وسایل شستشو و ضدعفو 
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 ستفاده  مورد خودروهای سط  ا سته ها و     گردد گندزدایی روزانه خبرنگاری تیم تو شیمن، د ) محل ن

 پنجره ها، مانیتورها ( مربند ایمنی، چرا  ها، کنترل ها،پشتی صندلی، قفل ک

  و یا نیمه باز گذاشته شود. پنجره های وسایل نقلیه را در هنگام تردد برای تهویه مناسب هوا، باز 

  رانندگان وسگگگایل نقلیه، از سگگگوار کردن افراد عالمت دار )سگگگرفه، گلو درد، تنگی نفس، تب و...( در

 وسایل نقلیه خودداری گردد.

 

 نکات مهم

 سرماخوردگی به محل کار مراجعه نکنید و مسوول مربوطه را با خبر نمایید.  عالیم مشاهده صورت در

ستراحت  در منزل سک  از صحیح  روش به و کرده ا ستفاده  ما  عالیم، به شدن  شدید  صورت  در و ا

 .گردد مراجعه درمانی مراکز

  شیدن و ریختن محلول های سازگار و با     از پا سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد نا گندزدا روی 

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  تماس بگیرید.  4030در صورت نیاز به مشاوره و صحبت با روانشناس با شماره 

  تماس بگیرید.  190در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی با شماره 

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با  هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 شود.احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب 

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق از مسیرهای مجازی امکانآموزش در صورتی که

 بالمانع است. حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف: هایرسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 
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 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، امکانصورت در 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

ه مانند بنر، پوستر و ... در )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(ما موجود میهای دیگر همین راهنبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 ین راهنما(سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در ا 

 های آموزشینمونه فعالیت

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریهب برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های سرویسها در محل کار خصوصا نر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دستنصب پوستر یا ب

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 

 های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج آموزش توصیه 
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 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2تماس نزدیک )فاصله کمتر از  سابقه  -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندبه روش زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  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(بار مصرف نیز مورد تاییدبا دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددستمال را در سطل زباله درب -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست 

شود. در          مهم توجه صیه می  صرفا تو ضور در مکان های ایزوله  ستفاده ازهمه لباس عای زیر فقط برای ح : ا

 حالت عادی استفاده از ماسک و دستکش کفایت می کند. 

 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 
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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 بپوشاندتا روی مچ را کامل 

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 اشت دست را رعایت کنیدبهد -
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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.ضدعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

         مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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   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

 .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
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      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 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 

    دسگگگتکش را نیز درآوردید. فقط قسگگگمت 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 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 

 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 ضگگگدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل ال الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70کل ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف 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   

 .شودونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می 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 گندزدایی و نظافت، سگگالنهنگام  .4

ها باز گذاشگگته شگگوند و جهت تهویه بهتر اسگگت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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اتی باید شگگسگگتشگگو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدم  

 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    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  با این حال سگگفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این واکنش نشگگان میراحتی با سگگایر مواد شگگیمیایی  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسگگگتفاده نادرسگگگت از سگگگفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشگگتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق   برای  .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضگگد آب و دسگگتکش و عینک برای  اسگگتفاده از ماسگگک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

با آب سگگگ      - نده  یدکن یه     سگگگف عث تجز با رد مخلوط گردد )آب گرم 

 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

در هنگام  عنوان مثال گازهای سگگگمیشگگگیمیایی خطرناک شگگگود. به 

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
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کننده برای شگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده از سگگگفید 

 کامال با آب بشویید. گندزدایی،

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.

شده وقتی کننده رقیقسفید  - شید قرار می  ن رد گیدر معرض 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  ولیدهایی که اخیرا ت 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

سگگازی قید شگگود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسگگب تاریخ رقیق

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالب غیرآلی موج

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

 داری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگه
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصگگد  5 های سگگفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سگگدیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول 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 آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2استفاده کنید )یعنی  سفیدکننده

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 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،  شگگگود )برای ت یدقیقه توصگگگیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 لباس، دستکش و نظایر آن( دستمال،

کردن مدفوع، استفرا ، 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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23 

 

 : 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 کننداز مواد ضدعفونی دسترسی به آب سالم    

 بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 

  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(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشگگگکوک حتما از ماسگگگک

 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؛

                                                                      

    اگر عالئم سگگگرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 هوای سگگرد و خشگگک انتقال  ها درویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

    سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید

 را گندزدایی نمایید؛

 
  سگگیسگگتم ایمنی خود را با مصگگرف میوه و

 سبزیجات تازه تقویت نمایید؛

 
 به اطرافیان خود آموزش دهید

 

291



 

 

 

 

  

 

 

 معاونت بهداشت

1399فروردین  -اولنسخه   

160/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 ی مطبوعاتیهاکیوسک در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله

292



 
 معاونت بهداشت           

  ی مطبوعاتیهاکیوسکدر  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

 3 ...................................................................................................................................................... یبازتوان و مراقبت ،یگرغربال

 3 .......................................................................................................... 19-دیکوو یریگهمه در نیشاغل یغربالگر .1

 3 ................................................................................................................................ ریپذبیآس یهاگروه از مراقبت .2

 4 ................................................................................................................. 19-دیکوو سابقه با نیشاغل در یبازتوان .3

 4 ......................................................................................................................................... کار و طیمح سالمت یکنترل اقدامات

 4 .......................................................................................................................................... یفرد حفاظت و بهداشت .1

 5 .................................................................................................................................................... ییغذامواد بهداشت .2

 5 ........................................................................................................................................... زاتیتجه و ابزار بهداشت .3

 6 ...................................................................................................................................................... ساختمان بهداشت .4

 6 .............................................................................................................................................................................. بهداشت آموزش

 9 ........................................................................................... لیتحص/ کار به بازگشت جهت فرد یخوداظهار فرم: 1 وستیپ

 10 ........................................................................................................................... هادست یشستشو درست روش: 2 وستیپ

 12 ..................................................................................................... یفرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش: 3 وستیپ

 12 ............................................................................................... شدههیتوص( PPE)  یفرد حفاظت لیوسا دنیپوش مراحل

 14 ............................................................................................... شدههیتوص( PPE)  یفرد حفاظت لیوسا درآوردن مراحل

 17 ................................................................................................................................................... سطوح یگندزداها: 4 وستیپ

 20 ....................................................................................................... میسد تیپوکلریه مصرف و غلظت یراهنما -1 جدول

 20 ...................................................................................................................................... گندزدا مواد هیته یراهنما -2 جدول

 21 ............................................................................................................. روسیو کرونا از یریشگیپ در مهم نکات: 5 وستیپ

 

 

 

 

 

 

293



 
 معاونت بهداشت           

  ی مطبوعاتیهاکیوسکدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 

2 
 

  مقدمه

های انتقال این نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه کننده بیماریهای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهخص نشدهطور دقیق مشویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

در  و تواند بروز نمایداین 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 ذاتموارد شدیدتر ممکن است منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

ه انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلی با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1تواند در فاصله . این ویروس میباشدترشحات بینی و دهان در محیط می

ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله ها، میز و صندلی، شیرآالت، نردهدرب

شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت ترک استفاده میمش

 آب و صابون شستشو گردد.  است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  کاربرد دامنه

متصدیان کیوسک های مطبوعاتی و    )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل  

بط با بهداشت محیط و بهداشت   های مرتها، مقررات، دستورالعمل نامهیینبوده و سایر قوانین، آ مشتریان آنها  

 است.ای به قوت خود باقیحرفه

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که گذاری اجتماعی اسللت. از آنجاقطع زنجیره تماس رعایت فاصللله های کاهش مواجهه ویکی از راه

های هسللتند و محل 19بسللیاری از شللاغلین صللنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرر بیماری کووید 

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت شده که میکسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب

ست الزم نیروی کار از اهم ست مقررات ویژه یت باالیی برخوردارا صله ا گذاری اجتماعی عالوه بر ای از طریق فا

صادی و            ضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا رعایت ا

 صنایع درنظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  تجمع افراد ممنوع می باشدبه دلیل مجالت در محوطه اطراف کیوسک ها نمایش روزنامه ها و. 
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3 
 

 ازدحام و شلوغی اجتناب گردد. در صورت امکان جهت  از توقف مشتریان در جلوی کیوسک و ایجاد

رعایت حداقل فاصله یک متر توسط مشتریان از خطوط خط کشی شده در جلوی کیوسک استفاده 

 نمایند.

   بور به مواجهه چهره به چهره باشند، مواجهه با حفظ حداقل فاصله یک   درصورتی که متصدیان مج

 متر و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

  .حایل نایلونی جلوی پنجره بین متصدی و مشتری نصب شود 

          اطالع رسانی روش های غیر حضوری درخواست ها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور

 ا به صورت اینترنتی، تلفنی صورت گیرد.فیزیکی و انجام درخواست ه

 

 ، 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 

را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی  فرم خوداظهاری 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

ری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی گیصورت تصادفی و روزانه، تا پایان همهشاغلین را به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این وجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تحصیل

 ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.صورت کارفرما/ مدیر از 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه  19-کووید بیماری به ابتال درمعرر که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 وقیعر –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 
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 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 بهدورکاری، شللصللورت عدم امکان در -1

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 نمایند.از مرخصی برای شاغلین فراهم کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده  -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

  خودداری گردد. همکارانو  مشتریاناز دست دادن و روبوسی کردن با 

   ثانیه  20به مدت  صابون و آب با صحیح روش به را اه دستوی شستش مرتب، بطورمتصدی کیوسک ها

 .د ننمای استفاده کننده دست ضدعفونی های و ژل ها محلول از یا( انجام دهد و 1)پیوست شماره 

 کنید خودداری ها دست شستن و ضدعفونی از قبل خود های چشم و گوش دهان، بینی، لمس از. 

 متصدی کیوسک الزامی است.فاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط است 

         از دست زدن به ماسک در هنگام استفاده خودداری شود. ) ماسک استفاده شده را در جیب و کیف خود

 قرار ندهید، ماسک را در نایلون گذاشته و در سطل زباله در دار بیاندازید(
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 سه  و سرفه  نگامه را در خود بینی و دهان شانید  عط ستمال  و بپو ستفاده  د صله  را شده  ا  لسط  در بالفا

 از نداشت  وجود دستمال  صورتیکه  در. بشویید  صابون  و آب با را ها دست  سریعا  و بیندازید دار در زباله

 .کنید استفاده عطسه و سرفه موقع آرنج داخلی قسمت

   در کیسه های پالستیکی محکم بدون درز و رعایت تمامی مالحظات بهداشتی شامل جمع آوری پسماند

 نشت در آخر هر شیفت کاری انجام شود.

 لمس نکنید.  وسایل و سطوحی که افراد مختلف با آن تماس داشته اند را 

 استفاده شود. شخصی سجاده و مهر از جهت اقامه نماز در کیوسک 

  گردد.خودداری اکیدا از استعمال دخانیات 

 ستفاده نمایید  سکناس  پول و ا یاز کارت به جا ستفاده از دستکش    بهداشت رعایت و ا  ایف مصر  کباری)ا

 صورت گیرد.کارتخوان  یها هنگام استفاده از دستگاهه ( بیدستمال کاغذ

  ؛دستکش استفاده نمایند ک وماسلباس حفاظتی، از  و گندزدایی می بایستدر هنگام نظافت 

     احت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید استر در منزل درصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی

 یم به مراکز درمانی مراجعه کنید.و درصورت شدید شدن عال

  غذاییموادبهداشت  .2

  باشد.کارت بهداشت می بایست دارای   متصدی ،مواد خوراکی عرضهدر صورت 

 عرضه و فروش مواد غذایی فاقد بسته بندی ممنوع است؛ 

 بار مصرف برای خوردن و آشامیدن استفاده شود.در صورت امکان از ظروف یک 

 .ترجبحا از آب آشامیدنی بسته بندی شده استفاده شود 

 دار به محل کار برده و ظرف آن را در منزل بشویید.  ترجیحا غذای خود را در ظروف در 

   ر کبامواد غذایی در قفسه ها و یخچال ها موظفند از دستکش ی  در هنگام قراردادن  متصدیان کیوسک ها

 .مصرف استفاده نمایند

  باشدعرضه مواد غذایی آماده مصرف روباز در تمامی کیوسک ها ممنوع می.  

 .تا اطالع ثانوی از عرضه آشامیدنی غیر بسته بندی مانند چای, نسکافه و نظایر آن ممنوع می باشد 

 .عرضه هر گونه مواد دخانی بهر شکل ممنوع می باشد 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 اجتناب گردد. سطوح قفسه، ویترین، یخچال و نظایر آن نظافتاستفاده دستمال مشترک برای  از 
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 .وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود 

    شامل دیوار و کف، در ستگاه      سطوح  شیرآالت، کمد، د صندلی،  ستگیره در، میز و  خوان و های کارت، د

 ال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. با دستم پوش، کلید و پریزخودپردازها، کف

 .از استفاده وسایل مشترک مانند خودکار، فندک اجتناب گردد 

        ستمر شو و گندزدایی م ست سک ها    ابزار ش ستفاده در کیو  انجام )ابتدا و انتهای کار( و تجهیزات مورد ا

 گیرد.

  ،یری از تماس مداوم یک شللیشلله سللراسللری بر روی مجالت و روزنامه ها جهت جلوگدر صللورت امکان

 با آن ها قرار گیرد. دست مشتریان

 بهداشت ساختمان .4

 ردیانجام گ وسکیک یباز گذاشتن پنجره ها ایبا استفاده از هواکش و  هیتهو. 

 تعبیه گردد.در کیوسک  کننده دستعفونیظرف حاوی مواد ضد 

  ها منظور گردد.تکش برای ماسک و دس و به خصوصدار در محل کار جهت زباله ها  درزباله  سطل 

  سماند سطل    دفع پ شتی در  شیوه بهدا شتی  و با دار پدالی  های درها باید به  رعایت تمامی مالحظات بهدا

 انجام گیرد.های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( آوری پسماند در کیسه)جمع

 اد ناسللازگار و با دار و موگندزدا روی سللطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشللیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق از مسیرهای مجازی امکانآموزش در صورتی که

 بالمانع است. ستفاده از ماسک توسط دو طرفحداقل یک متر و ا

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروهپیام ، ارسالصورت امکاندر 
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 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

مانند بنر، پوستر و ... در  ه)نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 گاری ویروس بر روی سطوحآموزش مدت زمان ماند 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030سامانه و  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشینمونه فعالیت

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریهب برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های سرویسها در محل کار خصوصا نر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دستب نصب پوستر یا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 

 و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه آموزش توصیه 
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 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردین، نصب پوستر نحوه صحیح پوشید 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 

 190شماره تلفن   رمان و آموزش پزشکی بهد ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

حال تحصللیل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شللماره............................ شللاغل  

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:هسه روز اخیر عالئم زیر را نداشتدر  -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 ممراقبت مستقی -

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 سلللامانه    کنم فرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می شلللده از طرف کار را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشللیاری، دقت و صللداقت ثبت نمودهپاسللک کلیه پرسللشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسک نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                                       تاریک           نام و نام خانوادگی                      
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  را خوب به هم بمالید هاکف 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

 ازیددار بیندسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.ه افراد آموزش دادهوسایل باید ب 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 

 استخوان بینی وصل کنید. باند انعطاف پذیر را روی 

 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:فظت از خود و محدودهای کار ایمن برای محااستفاده 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 عور کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسلللت     لفی برای درآوردن ایمن وسلللایل حفاظت فردی   های مخت روش 

کاری،  پایان شللیفت غشللاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شللدن 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 ید بعد از ترک محل کار استفاده شود.جد

 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 دیگر را بگیرید سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د ست   با ا ستکش اول را از د و 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

 
 جی عینک یا سپر صورت آلوده است. سطح خار 

   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 س    اگر و ستفاده مجدد ا شخص ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ت، در مخزن م

 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.

  ست   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس    ینباز 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.  –اسک آلوده است قسمت جلوی م 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

  قرار دهید. داردرب را در یک ظرف زبالهماسک 

 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 شللوند و فقط با دسللتان دسللتکش دار

 ج روپوش را لمس کنید.خار

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دسلللتکش را نیز درآوردید. فقط قسلللمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 .دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسلللب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسلللتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 یی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 ن. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژ3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضلللدعفونی 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 گسلللترده اسلللت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسلللت. الکل اغلب برای گندزدایی سلللطوح کوچک       

به  یال   عنوان م) پل دوز،    ثال درپوش السلللتیکی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سللطوح خارجی تجهیزات )مثل اسللتتوسللکو  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 ر و طوالنی از الکل به  اسلللتفاده مکر  .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، سللالن .4

ها باز گذاشللته شللوند و جهت تهویه بهتر اسللت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

گا  .5 به    در هن ظات الزم  ندزدایی مالح منظور جلوگیری از خطر م گ

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   ها امکانات الزم برای  و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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شللسللتشللو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سللدیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

س از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است بین بردن باکتری، قارچ و ویرو

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سلللفیدکننده      .2

طور گسلللترده در دسلللترس اسلللت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشللاهای مخاطی، پوسللت و مجاری  با این حال سللفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سللایر مواد شللیمیایی واکنش نشللان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسلللتفاده نادرسلللت از سلللفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی یهسازی توص  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشللتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسللیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضللد آب و دسللتکش و عینک برای  اسللتفاده از ماسللک، پیش  -

 شود.ابرپاشیدن توصیه میمحافظت از چشم در بر

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سلللرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سلللف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ده خانگی همراه سللایر مواد شللوین ها بهکنندهکار بردن سللفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سلللمی در هنگام شلللیمیایی خطرناک شلللود. به 

کننده با مواد شللوینده اسللیدی مانند موادی که مخلوط کردن سللفید

گردد و این گاز  شلللود، تولید می کردن توالت اسلللتفاده می  برای تمیز

ند می حت گردد. در      توا یا جرا عث مرگ  تدا از مواد  با صلللورت لزوم اب
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کننده برای شلللوینده اسلللتفاده نمایید و قبل از اسلللتفاده از سلللفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سلللطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سلللفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا فیداز تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر س   -

دقیقه با آب شللسللته و با یک پزشللک 15گردد بالفاصللله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرر نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 قرار داده شوند. دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان

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

سللازی قید شللود و ه و بر روی آن برچسللب تاریک رقیقتازه تهیه نمود

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       آغشللل با  ندزدایی  بل از گ شلللده و ق

 اد آلی گردد.کننده عاری از موسفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (ppm معادلدرصلللد  5 های سلللفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سلللدیمعمده 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 ت          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .نظیم کنیدبرای د

هیپوکلریت سللدیم، از دو برابر بیشللتر از   درصللد 5/2های حاوی سللازی سللفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصللد هیپوکلریت سللدیم یک محلول  5برای سللفیدکننده حاوی سللازی: کلر قابل دسللترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددقیقه توصیه میبیشتر یا مساوی ده دمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شلللود )برای ت یدقیقه توصلللیه 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(غوطهبدن قبل از گندزدایی یا 

 

 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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 از کرونا ویروس: نکات مهم در پیشگیری 5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

قل         تا باالی مچ به مدت حدا با آب و     20را  یه  ثان

ه ترسی ب صابون مایع بشویید و درصورت عدم دس     

 کننده بر پایه الکل    آب سلللالم از مواد ضلللدعفونی

 استفاده نمایید؛

 

  ند       از که مریض هسلللت با افرادی  ماس  ت

دادن با افراد سللتاز روبوسللی و د. خودداری کنید

متر از افراد بیمار   2تا   1دیگر بپرهیزید )فاصلللله    

     شود(؛ ظحف

 

 وک حتما از ماسلللک افراد بیمار و مشلللک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشلللم، بینی  از دسلللت 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 سلللرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سللرد و خشللک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 ندزدایی نمایید؛را گ

 
  با مصللرف میوه و خود را سللیسللتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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163/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

مراکز معاینه فنی  در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله

 خودرو) سبک و سنگین( و وسایل نقلیه موتوری
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  مقدمه

های انتقال این نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه کننده بیماریهای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

ز طور عمده اهای تنفسی بهیک اصل کلی ویروسعنوان است ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به ذاتست منجرموارد شدیدتر ممکن ا

  است.طور دقیق مشخص نشدهبه

ه انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلی با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1فاصله تواند در باشد. این ویروس میترشحات بینی و دهان در محیط می

ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله ها، میز و صندلی، شیرآالت، نردهدرب

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت شود شامل مشترک استفاده می

 آب و صابون شستشو گردد.  است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  کاربرد دامنه

مراکز معاینه ط کار کارکنان در محی )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

 (WHO)های سازمان جهانی بهداشت اساس توصیهو بر )سبک و سنگین( و وسایل نقلیه موتوریفنی خودرو 

ها، مقررات، نامهیینو سایر قوانین، آ تدوین گردیده است (CDC)کنترل و پیشگیری از عفونت  و مرکز

 است.ای به قوت خود باقیحرفهبط با بهداشت محیط و بهداشت های مرتدستورالعمل

در زمینه  واکنشیزی الزم را برای رکند تا بتوانند برنامهاین صنایع کمک میاین سند به کارفرمایان و شاغلین 

ر تهای الزم در هنگام شیوع گستردهبرای ایجاد آمادگی مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن به عمل آورند و

 است. های الزم را ارائه نمودهامعه، توصیهدر ج 19-بیماری کووید

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که گذاری اجتماعی است. از آنجاهای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصلهیکی از راه

های کسب هستند و محل 19بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرض بیماری کووید 

ی ی حفظ سالمت نیروتواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفشده که میو کار یکی از اماکن تجمع محسوب
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گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت ای از طریق فاصلهاست مقررات ویژهکار از اهمیت باالیی برخورداراست الزم

اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع درنظر 

 ایت شود:گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رع

  های جایگزین در هر شغل/وظیفه تعیین شده و افراد در دو الی سه گروه به عنوان تیم مراکز،مشاغل حیاتی

  تقسیم بندی شوند.

 به منظور پیشااگیری از  افزایش ساااعات کار مراکز معاینه فنی خودرو یا انجام امور بصااورت شاابانه روزی

 . تجمع مراجعین

 ( 2تا  1آماده سازی محیط کار و تغییر شرایط و محیط کار به صورتی که برای انجام کار فاصله ایمن  )متر

 و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. 

 ای هها و ساعتریزی به منظور تقسیم کار در شیفتبه منظور عدم تجمع شاغلین، در صورت امکان برنامه

ر های کاری بیشتر به طوری که در ه تغییر انجام شود به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت قابل

 شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

  مراجعین در سالن ها، انجام گردد، بدون حضور االمکان فرایند معاینه فنی خودروحتی . 

 کاهش زمان حضور افراد و حذف ازدحامرای ستاد مرکزی نوبت دهی خودرو و ب نوبت دهی با وجود سایت، 

 اینترنتی اجباری گردد.  از طریق نوبت دهی دریافت برگه معاینه فنی،

  برای حذف دریافت فیزیکی مدارک و اطالعات در ایستگاه پذیرش خودرو، کلیه اطالعات مورد نیاز از طریق

 سایت نوبت دهی گرفته شود. 

 رنتی هزینه معاینه فنی در سایت نوبت دهی ستاد مرکزی نوبت دهی با توجه به وجود امکان پرداخت اینت

 ق دستگاه های کارت خوان که مکرراًخودروها، هزینه معاینه فنی حتی المقدور بصورت اینترنتی یا از طری

گندزدایی می شوند، ( 4شماره  پیوست )مناسب  گندزدایپس از هر بار کارت کشیدن با استفاده از مواد 

 پرداخت گردد.  

  ،ه شود. به عنوان در نظر گرفتبیشتری  یاطیاقدامات احتدرصورت وجود آشپزخانه و پخت و سرو غذا

داشته باشند و برای صرف غذا به گروههای بیشتر تقسیم حضور ی حداقل تعداد افراد در غذاخور مثال

ده پرداخت ش افرادبه  یبه صورت نقدبیاورند و هزینه ناهار  از منزلرا ناهار توانند شوند یا اینکه افراد می

  .شود یغذا خوددارسرو و از 

 ویدئو کنفرانس و اجتماعی هایشبکه تلفن، از حداکثری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش 

 کنند.برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می
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 متر( رعایت گردد. 1) فاصله حداقل و ممکن زمان حداقل باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصورتی 

 ه موزشی و کارگاهی به تعویق انداختهای آو دورهگردد  جتنابضروری اهای غیرها و مسافرتموریتمأ از

 شود.

 ودش اجتناب تجمع نمایندرخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند آبدا کار، اتاق در تجمع از. 

 و بین شاغلین با یکدیگر، ارباب رجوع / مراجعین احتمالی  با  مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش

 گذاری صورت گیرد.   اقداماتی چون جداسازی و پارتیشن از استفاده

 ،شود و  حذف خروج و ورود انگشت اثر و حسگر جمله از مشترک سطوح برای حضور و غیاب کارکنان

 تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود.

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهگونه به استراحت هایزمان 

 زمان در موردبی تردد از و باشند وظیفه انجام مشغول خود هایقسمت در فقط قسمت هر شاغلین کلیه 

 .نمایند خودداری کاری

 های عمومی و شلوغ پرهیز امکان محدود نموده و از حضور در مکاناز منزل را تا حد های خارج فعالیت

 کنید.

  توان کارکنان دیگر را مصون می مشکوک ایبه کارکنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یدورکار انجامبا

 داشت. 

 که یکار نیایند تا زمان کارکنانی که تنگی نفس، سرفه، عطسه و تب دارند باید در خانه بمانند و به محل

مرکز جامع مراقب سالمت نسبت به ارزیابی سالمت ایشان بررسی نماید و اعالم بالمانع بودن اشتغال 

 که شاغلین چنین عالئمی دارند باید به کارفرما اطالع دهند و در خانه بمانند.در صورتی نماید.

 تجمع افراد جلوگیری شود.ای برنامه ریزی شود که از گونه به استراحت هایزمان  

 

 ، 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 ا پایان همهصورت تصادفی و روزانه، تشاغلین را به
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خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این وجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تحصیل

 کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.صورت 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه  19-کووید بیماری به ابتال درمعرض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفتهشیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصااورت عدم امکان دورکاری، شاادر -2

حیطی ه مر بتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. -3

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

و نقاهت، جهت  با الزم است پس از طی دوران درمان 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

319



 
 معاونت بهداشت           

در مراکز معاینه فنی خودرو )سبک و سنگین( و وسایل  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 نقلیه موتوری

6 

 

  سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

تا زمان رفع خطر شیوع ویروس تامل نموده و   اکرون سویرو در صورت برخورداری از عالئم هشدار دهنده  

 در هنگام تماس با مراجعین بیمار / مشکوک به ویروس کرونا انجام دهید:   "ااقدامات زیر را خصوص

  ثانیه بشویید. )برای آشنایی با نحوه  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

 مراجعه نمایید(   2شستشوی دستها به پیوست 

 از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل  تواندر صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می

 از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد.

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید 

 كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی صورتی كاغذی استفاده كنید )درعطسه يا سرفه كردن از دستمال  هنگام

 آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده كنید(.

 یا رفهس مشتری بیمار/ مشکوک به بیماری از ماسک استفاده نمی کرد، از او بخواهید هنگام  در صورتیکه 

   .بپوشاند دستمال با را خود بینی و دهان عطسه،

 نمایید. از انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب 

 .كوتاه بودن ناخن از ضروريات رعايت بهداشت فردی می باشد 

  متر( با افراد خودداری کنید. 2از تماس نزدیک )کمتر از 

 ،سهم زیادی در کاهش ابتال به بیماری  تغذیه مناسب و کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی خواب کافی

 دارد. 

  غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع

 ویروس( داشته باشید. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا

 پرهیز کنید.با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

  های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتناب کرده و از از خوردن غذا در محیط

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

  در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت صحیح استفاده کنید و در

 صورت شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید.

  اغذی استفاده نمایید.از دستمال کو نظایر آن های آسانسور، دکمهکلیدها، پریزها، برای تماس با 
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  ،هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت به در صورتیکه از آسانسور استفاده می شود

 یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور استفاده نشود.

  .از خودکار شخصی استفاده شود 

 داقل به ح یادار ونیاتوماس ستمیسو استفاده از  یاز انتشار احتمال یریاستفاده از کاغذ به منظور جلوگ

 ه شود. رساند

  استعمال دخانیات به دلیل تأثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس

 ممنوع است. 

  صرف م کباری)استفاده از دستکش  بهداشت تیپول و اسکناس و رعا یبه جابانکی از کارت هنگام خرید

فته ی تحویل گرکاغذ یهاشیو فشود کارتخوان استفاده  ی( بهنگام استفاده از دستگاههایدستمال کاغذ ای

 نشود.

 کنید پرهیز پخته نیمه یا خام صورت به حیوانی محصوالت مصرف از. 

 کنید. پرهیز خام حیوانی محصوالت سایر یا شیر گوشت، به دستکش بدون زدن دست از 

 جهت جلوگیری ازضدعفونی کنید.  از قبیل کلید، موبایل و ... کنیداشیائی که در طول روز لمس می( 

 توان از پوشش موبایل با سلفون، شستشو با کف صابون و نظایر آن استفاده نمود(خراب شدن آنها می

 تماس نداشته باشید و وسایل و سطوح عمومی ا در مکانهای عمومی نظیر اتوبوس و مترو، تا حد امکان ب

اید به دهان، بینی و درصد، ضدعفونی نکرده 70خود را با آب و صابون یا مواد پایه الکل  که دستانتا زمانی

های عمومی و آلوده به . ضمن اینکه حتی االمکان برای کاهش میزان تماس با مکاندست نزنید ها،چشم

ر ات بیشتهای کارکنان یا خودروی شخصی انجام گیرد. )توضیحویروس، رفت و آمد به محل کار با سرویس

 در این زمینه در قسمت مطابق سرویس کارکنان آمده است(

  عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحاً هر یک از کارکنان

   بار مصرف(از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یک

 حیوانات بپرهیزید. از تماس محافظت نشده با 

  در سامانه غربالگری وزارت بهداشت به آدرسsalamat.gov.ir  ثبت نام نمایید و در صورت پیدا کردن

های الزم را از کارشناسان بهداشت دریافت عالئم بیماری، موارد را در این سامانه ثبت نمایید تا راهنمایی

 نمایند. 
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 ری آنفوالنزا شامل سرفه، تنگی نفس و تب در منزل استراحت صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی و بیما در

اجتماعی خودداری کنید و برای محافظت دیگران از ماسک معمولی شغلی و از انجام فعالیتهای کرده و 

 به روش صحیح استفاده کنید. استفاده 

 د.تماس بگیری 4030صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شماره در 

 برای ضدعفونی انگشت  درصد 70 صورت استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکلدر

 ضروری است.

 .تجهیزات حفاظت فردی از جمله دستکش، ماسک و ژل ضدعفونی بر پایه الکل برای شاغلین تأمین شود 

 آبدارخانه قرار  و نظافتچی کارکنان برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی وسایل حفاظت

 گیرد.

 این ابتالی از پیشگیری شاغلین بخصوص رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب و سالمت حفظ جهت به 

است وسایل حفاظت فردی شامل لباس کار، دستکش و  موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد

 و داده قرار های ایاب و ذهاب،رانندگان سرویس کلیه اختیار به تعداد کافی در  مصرف یکبار تنفسی ماسک

  .باشند می آن از استفاده به ملزم االشاره فوق افراد

     ه با افراد بیمار/ مشکوک ب استفاده از وسایل حفاظت فردی برای به حداقل رسانیدن تماس بین کارکنان

 .بیماری

 ی.نقلیه موتوره فنی خودرو و وسایل نظافت و گندزدایی محیطهای کاری مراکز معاین 

 های زباله در دار و دفع بهداشتی آنها آوری دستمال، دستکش، ماسک و ... در سطلجمع 

 اعالم ممنوعیت استفاده از دخانیات در محیط های کار مراکز معاینه فنی خودرو و وسایل نقلیه موتوری  

 از یک هر ترجیحاً) وسااایل سااایر و صااندلی و میز کردن تمیز برای مشااترک دسااتمال از اسااتفاده عدم 

  (مصرف یکبار نظافت دستمال از استفاده یا و نمایند استفاده شخصی نظافت کارکنان از دستمال

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2

مکانهای تجمعی مانند رسااتوران و ساالف ساارویس و غذاخوری میبایساات محدود گردد و در اسااتفاده از 

 مواردیکه که پخت غذا برای کارکنان اجتناب ناپذیر است رعایت موارد ذیل ضروری است:

 بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود و قبل. 

      شامیدنی ترجیحا شکر و آب آ سماق، قند،  سته  سرو نمک، فلفل،  صرف انجام   بندیدر ب های یکبار م

 گیرد.
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 باشد. عرضه مواد غذایی روباز و فله ای در تمامی مراکز فعال ممنوع می 

      از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی، ترشیجات بصورت روباز

 و بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

  میبایستی فعال باشد. رستورانسیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و 

         سرو غذا و شوند و زمان  سالنهای غذاخوری ن سنل به یکباره وارد  شود تا تعداد زیاد پر ترتیبی اتخاذ 

 استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.

  دخانیات ممنوع است.استعمال 

 . رعایت فاصله گذاری یک تا دو متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سلف سرویس الزامی است 

 .مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

 .کلیه مواد غذایی پخته شده با درجه حرارت مناسب بین شاغلین توزیع گردد 

 ورت بسته بندی دارای پروانه ساخت توزیع گردد.ساالد و سایر مخلفات به ص 

 شستشو گندزدايی شوند. میوه و سبزيجات مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت 

 خچال و فریزر های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود.ی 

 .سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

  ستوران  حتی صرف در ر ستفاده   االمکان از ظروف یکبار م شامیدن ا ها و غذاخوری ها برای خوردن و آ

 شود.

  شپزخانه سرویس     ها و محلآ صورت وجود( موظفند پس از  سرو غذا )در  دهی کلیه ظروف طبخ های 

ن را با غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشااقاب و پارآ آب و نظایر آسااازی موادو آماده 

سپس گندزدایی و آب     75آب باالی  شویید،  سانتیگراد ب سرویس   درجه  شی نمایند و برای  ه دهی بکِ

 های جایگزین استفاده کنند.افراد جدید از سرویس 

  شود تا بتوان پس از هر بار استفاده آنها را تعویض از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده

 نمود.

 جهیزاتبهداشت ابزار و ت .3

 ها، تخت، کمد، کابینت، گوشی سطوح دارای تماس مشترک شامل میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله

کارت  تلفن، دساااتگاه  ید و   پوشخوان و خودپردازها، کف های   پریزها، کیبورد، موس، ریموت ها، کل

 وسایل عمومی و نظایر آن تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 
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 ، دستمالها و وسایلی که برای نظافت رستوران و یا راهروها و ...  استفاده می شود  تی های زمین شور

شتی بکار می            سهای بهدا سروی شو و نظافت  ست ش سایلی که برای  شرایطی با  و ستی  رود نبایدر هیچ 

 بصورت مشترک استفاده نمود. 

   روتکل های تمامی سااطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی می بایساات به طور مسااتمر طبق پ

 موجود گندزدایی گردند.

 کارکنان مراکز معاینه فنی خودرو )ساابک و ساانگین( و وسااایل های گندزدایی مرتب داخل ماشااین

کارکنان مراکز معاینه فنی خودرو )سااابک و : دساااتگیره درب ماشاااین های شاااامل نقلیه موتوری 

، نشاایمن صااندلی، دسااته های صااندلی، پشااتی صااندلی، قفل  ساانگین( و وسااایل نقلیه موتوری 

خاص موجود در               مان خودرو، تجهیزات  ها، فر باالبر پنجره  پایین و  های  ید های ایمنی، کل ند کمرب

 ک و سنگین( و وسایل نقلیه موتوری.کارکنان مراکز معاینه فنی خودرو )سبماشین های 

  جام نمی گیرد، موارد زیر رعایت گردد:  بصورت مکانیزه و سیستمی ان کاردر ایستگاه هایی که 

    مراجعین بیمار/مشاااکوک به انجام تب سااانجی در بدو ورود مشاااتریان به مراکز و ممانعت از ورود

 . بیماری

      ست مدارک و اطالعات مورد نیاز شاره گردید بهتر ا ستگاه پذیرش خودرو، همانگونه که در باال ا در ای

 کات خودمراقبتی فوق الذکر، کامالًرت نقدی نباشااد و نبصااورت کاغذی نبوده، دریافت هزینه بصااو 

 رعایت گردد.  

         در ایستگاه بررسی ظاهری خودرو، متصدی تست خودرو قبل از اینکه برای انجام تست سوار خودرو

شااود و بعد از اتمام تساات ( هنگام خروج از خودرو) می بایساات کلیه قساامتهای ماشااین شااامل:   

ص        شتی  صندلی و پ ستگیره درب ، ستی، کلیدها و اهرم ها، آئینه و هر  د ندلی راننده، فرمان، ترمز د

، (ضاامیمه )جایی از ماشااین که با آنها در تماس قرار می گیرد را با مواد ضاادعفونی کننده مناسااب 

ضمن اینکه حتما  سایل حفاظت فردی   "گندزدایی نماید،  سک    )مجهز به و ستکش، ما  (لباس کار، د

 باشد . 

  شدن وسایل حفاظت فردی به ویروس، می بایست متصدی پس از هربار نشستن بدلیل احتمال آلوده

 تعویض نماید. پشت رول ماشین، لباس کار و دستکش های خود را

 مدیریت پسماند
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 سماندها  دفع شتی  شیوه  به باید پ  نیروهای کلیه و پذیرد صورت  پدالی دار در های سطل  در و بهدا

 های کیسه در پسماند آوری جمع شامل بهداشتی مالحظات تمامی رعایت پسماند دفع و آوری جمع

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

  یکیپالست یها سهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکاغذ دستمال 

 توسااط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و شااوند یآور جمع  یپدال دار درب یها سااطل و محکم

 صورت پذیرد. نظافت مسئول

  ستمال  سطل سایل  ها، د شتی  های سرویس  گندزدایی و نظافت و سایل  از بهدا  از دیگر های مکان و

 جمله آبخوری جدا باشند.

  کلیه مراحل مدیریت پساااماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری               در

پسااماند باید از وسااایل حفاظت فردی مناسااب اسااتفاده کنند و موقت، کارکنان و پرساانل درگیر با 

 آموزش های الزم در مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.

   سته بندی سماندها ب ستیکی     پ سه های پال سه های بزرگ تر و مقاوم و  در کی و قرار دادن آنها در کی

ضاهای   صل از حمل   ،داخلی سپس انتقال آنها به خارج از ف سماند آلودگی حا ضاهای داخلی   پ را در ف

 .دهدبه مراتب کاهش می

  باشد؛ بعنوان مثال از داخل امکنه، توجه به عدم آلودگی دیگر فضاها بسیار مهم می   پشماند در انتقال 

 .تواند موجب آلودگی رستوران شودانتقال زباله تولیدی در آشپزخانه از داخل محیط رستوران، می

  باید به دور از حشاارات ، جوندگان و گربه ها بوده، در معرض دید نباشااد و  پسااماندنگهداری موقت

 پس از انتقال زباله توسط شهرداری، این مکان به دقت شستشو  و گندزدایی داده شود؛ 

  بهداشت ساختمان .4

  اده ساختمان استفها در کنار سیستم تهویه  های سالن از تهویه طبیعی مثل باز گذاشتن درها و پنجره

 شود و از عملکرد صحیح سیستم های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.

  گرددیم هیتوص یبا فشار منفاستفاده از سیستم تهویه . 

     شامل دیوار و کف، درب شترک  شک    سطوح دارای تماس م ستگیره درها، و نظایر آن تمیز و خ ها، د

 شده و سپس گندزدایی گردد. 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها،  کننده د ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد. ،در ورودی و خروجی ساختمانها

  گردد. صبن های تنفسی به تعداد کافی در محل از انتقال بیماری پیشگیرینحوه تابلوهای آموزشی 
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 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقت حذف شوند.کنسردها و آب خوریآب 

 می است.وجود سطل زباله پدالی درب دار در تمام اتاقها الزا 

 و حمام نبهداشت رختک

 .کمد لباس برای هر فرد بصورت جداگانه اختصاص داده شود 

 .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

 .گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود 

  قرار داده شده و درب آن محکم گره زده شود.لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی 

  .وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه الزامی است 

 .سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است 

 .از ازدحام افراد در رختکن جلوگیری شود 

 ری است.در رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضرو 

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوع پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 

 بهداشت نمازخانه

  متر باشد. 1ار تجمع زیاد افراد در نماز خانه جلوگیری شود و فاصله هر حداقل 

     سجاده و نظایر آن از نمازخانه شترک از جمله چادر،  سایل م صورت  ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و و

 آوری گردد و به صورت شخصی استفاده شود.موقت جمع

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

             ستها و پاها وجود ضدعفونی د شو و  ست ش ضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت  شتی و و سرویس بهدا

 داشته باشد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در نمازخانه الزامی است 

  برای این مکانها پیش بینی شاااود و درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه مناساااب

 تهویه طبیعی باز گذاشته شود.

 باشد.توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه ممنوع می 

 .هرگونه خوردن و آشامیدن در نماز خانه ممنوع است 

 وضوخانه  های بهداشتی وبهداشت سرویس
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 .سرویس های بهداشتی باید دارای تهویه مناسب باشد و بطور مرتب گندزدایی شود 

          شاساتشاو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دساتگیره، درب، شایر آالت و وساایل موجود سارویساهای

 ( انجام شود.2های گندزدایی )پیوستبهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمل

    شت سط  روز در بار دو حداقل بایدی سرویس های بهدا  تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک تو

 .شود گندزدایی و تمیز عینک(  /صورت محافظ و ماسک چکمه، دستکش، )گان، فردی

 دستکش استفاده نمایند. نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و 

 شسته ، گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی       دستمالها حتماً ها و پس از هر بار نظافت ، تی

 آماده باشد.  

  سایل نظافت مانند تی شوند.          و ستفاده  شتی و حمام ا سرویس بهدا ضوخانه ،  صورت مجزا در و ها به 

ای بایست بر ها و وسایل نظافت به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود. این وسایل می       همچنین تی

 سمتهای ساختمان استفاده نشودنظافت سایر ق

             نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها به تعداد کافی در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی

 است.

          وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. استفاده از صابون

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد.

 خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی استفاده شود. برای خشک کردن دستها از 

       بایستی مرتباً  سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی قرار داده شود و سطل ها می

 خالی شده و گندزدایی گردند.

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوع پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 

 ها در هوا پخش نشوندنگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فر. 

 

 نکات مهم

های انتقال این کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمسطریق 

 تواند بروز نماید و درمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میاز یک طیف مالیم تا شدید با عالئ این بیماری
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اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. به ذاتموارد شدیدتر ممکن است منجر

در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بستگی به نوع کار انجام شده و ریسک مواجهه  شاغلینمحافظت از 

  .با آن از جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط کار دارد

 در محیط کار یکل یهاهیتوص

 ممکن  وعیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وعیش تیاز گسترش وضع دیبا کنانو کار انیکارفرما

راهنما مورد  نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاقدامات احت ،است

 .دنینما الزامرا  نداتوجه قرار نگرفته

 یهااز جمله استفاده از کنترل مراتب کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا هاهیتوص نیا 

 کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو ش یتیریمدو  یمهندس

 از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته. باشدیم

 ای/ و صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو برابر درکنان کار

  .شود یتنفس دستگاه

 نند؛ ک یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارزرا  کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما

ی نترلکروشها و احتیاطات از  کنانحاصل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه استفاده یریجلوگ یبرا

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ،یتیریو مد یمهندس

  جزای ادر زمینه  ملزم هستند که به شاغلینکارفرمایان  با ویروس کرونا،شغلی  مواجههبرای جلوگیری از

 آموزش دهند. PPEپیشگیری از آلودگی از جمله 

 که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد  روسیو نیانتشار و انتقال ای هاتوجه به راه با

 یمعن نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه، افراد مشکوک یا مبتال به کرونا عامل  ابه بیماری یکه افراد مبتال 

 اصلی خطرند. 

 یهارهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییوجود دارد محل ها زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از 

ته لی، دسها ، نشیمن صندها، دستگیره درب ماشینموبایلموس،  د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها

های صندلی، پشتی صندلی، قفل کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو، 

 ینیب ایبه دهان و  روسیو یتواند امکان انتقال قطرات حاویم ...و  ابزارهای کاری مشترک بین افراد

 کند.  جادیرا ا گریافراد د
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 وصخص به موضوع نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر ،مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد 

 و یاسیس ،یفن مالحظات و طیشرا به توجه بالذا . داشت باال سکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا یاقتصاد

  1سرویس ها یا بعبارتی کاهش تعداد سرنشینان هر خودرو بطوریکه هر سرنشین در فاصله افزایش تعداد 

 متر از سرنشین دیگر، قرار گیرد.  2تا 

  1ممنوعیت نشستن افراد در صندلی کمک راننده بخصوص در خودروهای سواری و رعایت ایجاد فاصله 

 متر از یکدیگر 2تا 

   اد از زمان ورود به سرویس ایاب و ذهاب تا پس از خروج  از آن الزام استفاده از ماسک برای همه افر 

 بیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان وارد نشوند.  افراد 

 دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 شود.ال انفجار و آتش سوزی اجتناب احتم

  از دست زدن غیرضروری به سطوح، اشیاء و ... در سرویس خودداری نمایید و درصورت تماس با هر شیء

 .یا سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد

 بایست در هنگام رانندگی و سرویس دهی به پرسنل، از ماسک و دستکش و لباس کار مناسب رانندگان می

 ه نمایند. استفاد

 حتی االمکان از خوردن غذا )صبحانه/ ناهار/ شام( در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد . 

 ًبندی استفاده شود.از آب آشامیدنی بسته برای نوشیدن آب آشامیدنی ترجیحا 

    مرحله . بطوریکه نباید هیچگونه اختالطی بین مواد شوینده و مواد  2انجام نظافت و گندزدایی سطوح در

 گندزدا انجام شود. روش اجرا به این ترتیب است: 

 جهت زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته  ابتدا

نمودن می باشد جدا و  چنین تمامی ملزوماتی که قابل جدابه مواد شوینده نظافت گردد. هم

 .شستشو گردد

 شود، گندزدایی مرتب کلیه ه وسیله دستمال دیگری که آغشته به مواد گندزدا میب سپس

 ها، پنجره، صندلیباشد مانند : فرمان، دنده، ترمز دستی، آیینهها در تماس میسطوحی که با آن

بار در روز و درصورت حمل مسافر بیمار/  2راننده و کمک راننده، داشبورد و ..... ، حداقل 

مشکوک به بیماری، پس از پیاده شدن او از ماشین ) مطابق راهنمای ضد عفونی دست 

 (4پیوست –وگندزدایی سطوح 
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 استفاده خودرو خصوصم پاش مه دستگاه از خودرو، داخل گندزدایی جهت شودمی توصیه 

 .گردد

 ی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پوشش شیشه، طرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطتا بر

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد ، آویزهای خودروپرده پنجره

 نصب گردد و مرتباً پر شود.  هاواحد نقلیه و سرویس در دست کننده ضدعفونی محلول ظرف 

 یابتال از رانهیشگیپ و یبهداشت اقدامات تیرعاهشداردهنده برای  یپوسترها و آموزشی ای،توصیه تابلوهای 

 نصب شود.  رانندگان و در سرویس ها دید معرض در کرونا یماریب به

 دهی کنند. سرویسها به کارکنان االمکان سرویساز ورود افراد متفرقه ممانعت گردد و حتی 

 آوری دستمال، دستکش، ماسک و ... و دفع بهداشتی جمع به منظوردار در سرویس های کوچک دربسطل

 وجود داشته باشد.آنها 

 سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره  و گندزدایی تمیزکردن برای مشترک دستمال از استفاده عدم

ی پالستیکی یا فلزی پشتدرب ماشین، نشیمن صندلی، دسته های صندلی، پشتی صندلی، قسمت 

میله تکیه گاه پله های سرویس، قفل کمربندهای ایمنی، دیواره و پنجره ها، پرده ها و فرمان صندلی، 

نان مراکز معاینه فنی خودرو )سبک و سنگین( خودرو، تجهیزات مورد نیاز و موجود در خودروهای کارک

 و وسایل نقلیه موتوری  و...( 

 دستکش و ماسک داشتن لزوم جمله از(الزم احتیاطهای رعایت همراه های ماشین بهسطل زباله هایکیسه) 

 شود.  خودداری جداً زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب

 نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی به  در هنگام گندزدایی و

 عمل آید.

 عالوه بر الزام استفاده از ماسک و  دیبا یموتور هینقل لیخودرو و وسا یفن نهیپرسنل مراکز معا هیکل

 . همراه داشته باشند   زیالکل باشد ن هیبر پا”  حایکننده که ترج یدستکش، مواد ضدعفون

 پرسنل امکان  هیتا کل دینما جادیا یالتیتسه روس،یاز انتقال و یریموظف است جهت جلوگ کارفرما

انعت مم "دایکار به خارج از مرکز اک یمکرر لباس کار خود را داشته باشند و از بردن لباس ها یشستشو

 گردد.

 شود و به کارگران آموزش داده شود که موظف  ینیب شیپ یدرب دار پدال یاست در سالنها ، سطل ها الزم

 . محل ها باشند نیمصرف شده در ا یکاغذ یبه امحاء دستمال ها

  دستور کار گندزدایی سطوح
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  .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

 یس خ گندزدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، انجام پذیرد. ابتدا دستمال را

 نموده و با فشردن آن، آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده شود.

  رعایت مدت زمان ماندگاری حسب غلظت گندزدای مصرف شده برای اثر بخشی مواد گند زدا بر روی

 سطوح توصیه می گردد.

 نها آکه قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی بطری  محلولهاییغلظت آن برای  ثبت تاریخ ساخت و

 .ستا الزامی

  ای ه:  زمان توصیه شده برای گندزدایی سطوح در شرایط اضطرار )شیوع بیماریگندزداییزمان انجام کار

  :واگیر مانند کرونا ویروس ( در شرکت ها و سازمان ها

 ی به پایان رسیده باشد )این زمان یدقیقه قبل از ساعت رسمی شروع به کار پرسنل  گندزدا 30 حداقل

 گردد ( ثیر گذاری ماده گند زدا توصیه میأداکثر تجهت ح

 به توجه با) .گردد انجام (پرتردد مکانهای) لزوم صورت در کاری ساعات اواسط در گندزدایی دوم دور 

 تواند باشد(می شرکت هر کاری ساعات

  دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالطی بین شوینده و گندزدا انجام

 گردد.   

 پالستیکی آماده و نگهداری شود.  در ظرفی دربدار و ترجیحاً محلول تهیه شده برای برای گندزدایی 

 بخودی خشک شده و از خشک الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا بصورت خود

 کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید.  

   دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد گندزدا برروی سطوح پیش بینی می  30الی  10مدت زمان  حدود

 شود.  

   .الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند 

 ر بار نظافت ، تی ها و دستمالها حتما شسته ، گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی آماده پس از ه

 باشد.  

   مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی ) ماسک و دستکش ( و محل نگهداری آنها می بایست

 پیش بینی گردد. 

 های خود را گندزدایی و از ، ابتدا دستتنیروهای خدماتی شاغل قبل از ورود به داخل مرکز و شروع فعالی

لوازم ایمنی )ماسک، دستکش قابل گندزدایی، لباس کار و یا روپوش بلند و کاله، چکمه ( استفاده 
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های ها و دمپاییها، دستمالنمایند. همچنین نیروهای خدماتی می بایست هنگام شستشوی تی

 ر استفاده نمایند.مخصوص نظافت و گندزدایی بخش، از لوازم ایمنی مذکو

 .هنگام گند زدایی به احتیاطات مرتبط با برق گرفتگی و حریق توجه شود 

 درصد 70دستور کار ضد عفونی دست با الکل 

  سی سی  730درصد )طبی( ، در یک ظرف یک لیتری تقریبا  96درصد از الکل  70برای تهیه الکل

به آن اضافه می کنیم )تقریبا سه حجم سی سی آب مقطر را  270درصد را ریخته و مقدار 96الکل 

 الکل به اضافه یک حجم آب مقطر و یا جوشیده شده سرد شده(.

 نیا ریدر غ دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ی،ضدعفونانجام  یالکل ماده قابل اشتعال است برا 

 .شود یصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آتش سوز

 

 آموزش بهداشت

 آموزشی مناسبهای روش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق از مسیرهای مجازی امکانآموزش در صورتی که

 بالمانع است. حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا موضوعات مختلف:های مورد نیاز برای آموزش رسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )ها و تصاویر آموزشی 

ه مانند بنر، پوستر و ... در )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 
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 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشیعالیتنمونه ف

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریهب برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های سرویسها در محل کار خصوصا نر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دستنصب پوستر یا ب

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم بیماری و توصیه ماندن در خانه درنصب پوستر مرتبط با 

 های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج آموزش توصیه 

  کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهپیشگیری از ابتالآموزش اقدامات الزم جهت 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمانگری و نصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهبارگذاری پیام 
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 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور غیر جهت اعالم موارد

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 

 

 

 

 

 

 

334



 
 معاونت بهداشت           

در مراکز معاینه فنی خودرو )سبک و سنگین( و وسایل  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 نقلیه موتوری

21 

 

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 اینجانب .................................. دارای کد ملی به شااماره............................ شاااغل در )واحد کاری/ سااازمان ...( 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2تماس نزدیک )فاصله کمتر از  سابقه  -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                   نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارخشک کنید )استفاده از حوله یکذی با دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ده ش ا سته به  ستاندار ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 روپوش .1

 
  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود. را از گردن تا زانوها، بازوها راتنه 

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 آنها قرار بگیرد. ها و متناسب باروی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسااات     های مختلفی برای درآوردن ایمن وساااایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شاایفت غشاااهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شاادن از محل کار/   یا

صورت نیاز، از ماسک و دستکش دار دور انداخته شود. دربآورده و در سطل درتمام وسایل حفاظت فردی در

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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   سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید       حین درآوردن عینک یا اگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 ر یک ظرف زباله رها کنید.این صورت، د

 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.از گردن و شانهروپوش را 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در شما      حین بردا ستان  سک، د ست   ن ما شد، د شویید و از یک    های خود را بالآلوده  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. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

  الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب    اگر دستان

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شااوند و فقط با دسااتان دسااتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 ورت یک بسته فشرده کنید.صههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دساااتکش را نیز درآوردید. فقط قسااامت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   ها را بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناساااب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اساااتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

پایه الکل دارای    و ضااادعفونی بر 

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گساااترده اسااات و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسااات. الکل اغلب برای گندزدایی ساااطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش الساااتیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

گاهی سااطوح خارجی تجهیزات )مثل اسااتتوسااکوپ و    ترمومترها(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 اساااتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترک، تورم، سختتغییر رنگ

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سااالن .4

ها باز گذاشااته شااوند و جهت تهویه بهتر اساات هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.در گرفتگیبرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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شااسااتشااو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

ساادیم در از گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بین بردن باکتری، قارآ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است 

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سااافیدکننده      .2

طور گساااترده در دساااترس اسااات و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.انی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز درم

ها غشاااهای مخاطی، پوساات و مجاری  با این حال ساافیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سااایر مواد شاایمیایی واکنش نشااان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

ه از جمله عدم رعایت میزان اساااتفاده نادرسااات از سااافیدکنند .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشااتی گندزدا کاهش دهد و باعث آساایب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

و دسااتکش و عینک برای بند ضااد آب اسااتفاده از ماسااک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سااارد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن ساااف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سااایر مواد شااوینده خانگی  ها بهکنندهن ساافیدکار برداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سااامی در هنگام شااایمیایی خطرناک شاااود. به 

کننده با مواد شااوینده اساایدی مانند موادی که مخلوط کردن ساافید

گردد و این گاز  شاااود، تولید می یکردن توالت اساااتفاده م  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صاااورت لزوم اب
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کننده برای شاااوینده اساااتفاده نمایید و قبل از اساااتفاده از سااافید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به ساااطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سااافیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شااسااته و با یک پزشااک 15گردد بالفاصااله 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 مح اگر از  و  شده را روزانه لول رقیقکننده رقیق ا

سااازی قید شااود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسااب 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  بل از  آغشااا ماده      شاااده و ق با  ندزدایی  گ

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (ppmمعادل درصاااد  5 سااافیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سااادیمهای عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

ستیابی  به غلظت  سفیدکننده به آب را تنظیم کنید        برای د سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  عنوان به .منا

هیپوکلریت ساادیم، از دو برابر بیشااتر از   درصااد 5/2های حاوی سااازی ساافیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصااد هیپوکلریت ساادیم یک محلول  5ساافیدکننده حاوی برای سااازی: کلر قابل دسااترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شاااود )برای تِیدقیقه توصااایه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

ردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   کنکته: 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 

 دسترس دارد(ام کلر قابل 

 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 صاااابون مایع بشاااویید و درصاااورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 ید؛استفاده نمای بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسااات با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسااای و دسااات. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماساااک افراد بیمار و مشاااک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشااام، بینی  از دسااات دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

  سه سرفه، دهان و بینی خود   هنگام عط و 

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سااارماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای ساارد و خشااک انتقال ویروس

محیط مرطوب تری دارند و باید هوای سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصاارف میوه و خود را ساایسااتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 هاداروخانهدر  گذاری اجتماعیفاصله
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  مقدمه

های انتقال این نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه کننده بیماریهای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

ز طور عمده اهای تنفسی بهیک اصل کلی ویروسعنوان است ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به ذاتست منجرموارد شدیدتر ممکن ا

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

ه انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلی با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1فاصله تواند در باشد. این ویروس میترشحات بینی و دهان در محیط می

ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله ها، میز و صندلی، شیرآالت، نردهدرب

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت شود شامل مشترک استفاده می

 آب و صابون شستشو گردد.  است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  کاربرد دامنه

ها، نامهیینبوده و سایر قوانین، آ )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتمقررات، دستورالعمل

 داروخانه هامراکز جمعی شامل: 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که بسیاری گذاری اجتماعی است. از آنجافاصلههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت یکی از راه

های کسب و کار هستند و محل 19از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرض بیماری کووید 

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت نیروی کار شده که مییکی از اماکن تجمع محسوب

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول ای از طریق فاصلهاست مقررات ویژهزماز اهمیت باالیی برخورداراست ال

بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع درنظر 

 گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  که فاصله یک متر رعایت شود. بطوریمن از یکدیگر در فواصل الزم و ایصندلی مراجعین قرار دادن 
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   با  شییاغلینیکی از بهترین روش های فنی و مهندسییی جهت حذف و یا کاهش مواجهات مسییتقیم

ستیکی برای کاهش مواجهات       بیماران و مراجعه کنندگان  شه ای یا پال شی ستفاده از موانع فیزیکی  ا

 می باشد.

  مراجعه گردد )رعایت فاصییله ایمن بین  تیرعا یماریب از بروز یریشییگیمتر جهت پ 2تا  1فاصییله

 به میزان حداقل یک متر(؛ کارکنان نسخه پیچ و سایر/  کننده

 در محیط کارمن بین شاغلین رعایت فاصله ای 

  سعی شود از تجمع افراد در داروخانه با افزایش تعداد کارکنان , پذیرش نسخه اینترنتی و ارسال دارو

 کاری جلوگیری شود.و یا افزایش ساعات 

 

  ی، مراقبت و بازتوانیگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی  فرم خوداظهاری 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

ری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی گیصورت تصادفی و روزانه، تا پایان همهشاغلین را به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این وجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تحصیل

 کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید. صورت

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه  19-کووید بیماری به ابتال درمعرض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  
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 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفتهشیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصییورت عدم امکان دورکاری، شییدر -2

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 نمایند.کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می -3

 19-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 به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت

 

 سالمت محیط و کار کنترلی اقدامات

 بهداشت وحفاظت فردی .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

 کننده بر پایه الکل؛ و یا استفاده از مواد ضدعفونی ا با آب و صابونهشستن مرتب دست 

 استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و درصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی  در 

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنید؛

   افراد بیمار، تا زمان رسییییدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در یک مکان جدا از

 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند؛ 190داشته شوند و در صورت نیاز از مرکز تماس  سایرین نگه

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 از سیستم تشخیص چهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛"برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا 

 مایید؛های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده نبرای تماس با دکمه 
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 کننده استفاده شود و یا خودکار مشترک از ژل ضدعفونی لوازم التحریر بعد از استفاده از. 

 مستقیم وجه خودداری نمایند. جهت این منظور از دستگاه  متصدیان صندوق حتی االمکان از دریافت

 گردد.ورت کارت به کارت استفاده کارتخوان و یا از طریق انتقال وجه به ص

   ستفاده ستمال  ا سرفه کردن     هنگامکاغذی از د سه یا  صورتی عط شت از    )در  ستمال وجود ندا که د

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

          سایل )ترجیحا هر یک از سایر و صندلی و  شترک برای تمیز کردن میز و  ستمال م ستفاده از د عدم ا

 استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا 

 ؛قبل از شستن و ضدعفونی خود داری گردد ها با چشم، بینی و دهانتماس دست از 

  استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛ هنگان اقامه نمازدر 

 ر ابتال د دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد عدم استعمال دخانیات به

 به ویروس؛

  بین کارکنانی که با مراجعه کننده سر و کار دارند از موانع شیشه ای استفاده شود و جهت برقراری

 ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.

 کی ارباب پوشاندن دریچه های مقابل متصدیان و صندوقداران با کمک موانع برای ممانعت از نزدی

 رجوع یا تماس مستقیم دست، سر و هر یک از اعضای بدن با وسایلی مثل طلق

 تعبیه میز و صندلی جداگانه ای در گوشه ای از سالن یا محوطه داروخانه جهت رعایت فاصله 

  صی شخ ندادن وسایل و لوازم التحریر توسط متصدیان و کارکنان و قرار خودکار شخصیاستفاده از

 برای استفاده عموم و مراجعین

  و ایجاد ازدحام صفوفاستفاده از سیستم نوبت دهی الکترونیکی برای ممانعت از ایستادن در 

 حمولهماشیاء،کارت بانکی، نسخ بیمه، دارو و سایر جابجایی تحویل و بدون دستکش از  حتی االمکان

 ید.خودداری نمای ها

 ییغذا مواد بهداشت .2

         سته شامیدنی در ب شکر و آب آ سماق، قند،  صرف  بندیسرو نمک، فلفل،  جام انیکنفره های یکبار م

 گردد.

  گردد. نگهداری و مصرفکلیه مواد غذایی در بسته بندی مناسب یک نفره 

 .از مصرف غذای پخته شده سرد خود داری گردد 

 .از نگهداری غذا به صورت روباز خود داری گردد 
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 زاتیتجه و ابزار بهداشت .3

 یکبار مصرف ضروری است. و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی/ ، دستشوییدر رختکن 

    نظیر میزهای خدمت، مبلمان، راه پله ها ،        مشیییترک تماس  یادار سیییطوح گندزدایی نظافت و 

  ، کلید و پریزها، لوازم التحریرراهروها ها، اتاق ،یبهداشت یها سیسرو ،ها  دستگیره

   ندهیشو   مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینبا و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافت مرحله دو 

 . ردیگ انجام ییگندزدا و

 و دستکش،  ماسک،  شامل   یحفاظت فرد لیازوسا  دیبا نظافت هنگام در نظافت مسئول  افراد / فرد 

 .ندینما استفاده ژاول آب یبرابرخوردگ در مقاوم و مناسب کار لباس

 یها سه یک در نظافت مصرف  بار کی لیوسا  نیهمچن و شده  استفاد  یهایکاغذ دستمال  یآور مج 

  نظافت مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار در یها سطل و محکم یکیپالست

  کارکنان و میمق فرد هر یبرا یبهداشت استفاده مورد لوازم هیکل بودن مجزا 

 ساختمان بهداشت .4

 هاهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

  های بهداشتیو سرویس محیط داروخانهتهویه مناسب 

 ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب.  

     :شامل شترک  صندلی،   ها، دیوار و کف، درب سطوح دارای تماس م ستگیره درها، میز و  شیرآالت،   د

ها، ها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گوشییی تلفن، دسییتگاههانرده  پله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومیکلید و پریزها، 

 داروخانهمناسب در ها با پایه نگهدارنده به تعداد کننده دست عفونینصب ظروف حاوی مواد ضد 

 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتنصب سیستم لوله 

 های دردار پدالی و کلیه پرسیینل مسییئول در خصییو  ها به شیییوه بهداشییتی در سییطلدفع پسییماند

های آوری و دفع پسییماند رعایت تمامی مالحظات بهداشییتی )جمع آوری پسییماند در کیسییه  جمع

 ستیکی محکم( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.پال

 ها به صورت موقت.کنسردها و آب خوریحذف آب 

 سایراقدامات .5

  جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید )در

 استفاده نگردد.صورت امکان( یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند در ها 
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 .هنگام گندزدایی به احتیاطات مرتبط با برق گرفتگی و حریق توجه شود 

 

 نکات مهم

 ها باز گذاشته شوند و جهت ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء  هاامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید  2هر شیفت حداقل 

 فراهم شود.

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصو  فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزدایینظافت و  ها و وسائلدستمال، سطل. 

  ماسک آسیب نبیند و در صورت صدمه آنرا  در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . تعویض نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(.

 "فی اضا "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "یهایتِی

 باشند.

  بایست در آب داغ شسته شود. ها، دستمال نظافت و تِی، میپس از استفاده از پارچه 

 . در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید 

 دزدایی به ویژه در سطح بزرگتر دوش گرفته و با لباس غیر از لباس کار محل را ترک شاغلین بعد از گن

 نمایند.

 و  یمهندس یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا

. شدبا یمالزامی  کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در افرادمحافظت از  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش یتیریمد

 ابربر در افراد از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته

  .باشد یتنفس دستگاه ای و صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

  یبایخطر مواجهه را ارز برآورد کنند؛را  کرونا روسیوبا شاغلین مواجهه  تیوضع دیبامسئولین فنی 

 یها برا از کنترل افرادحاصل کنند که  نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یها کنند؛ روش
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 یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یاز مواجهه استفاده م یریجلوگ

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یها روش یتیریو مد یمهندس

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با  هایپاشیدن و ریختن محلول از

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

  چهره به چهره با رعایت فاصله پذیر نبود از طریق از مسیرهای مجازی امکانآموزش در صورتی که

 بالمانع است. حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 های آموزشینصب پوستر 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )و تصاویر آموزشی ها 

ه مانند بنر، پوستر و ... در )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 نحوه انتقال بیماری آشنایی با 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 
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  آموزش نکات بهداشت فردی 

  خانهتوصیه ماندن در 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشینمونه فعالیت

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات کارگیریهب برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 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 یماری و توصیه ماندن در خانه دربنصب پوستر مرتبط با 

 های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج آموزش توصیه 

 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

  های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهپیامبارگذاری 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سازمان ...(/ اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است  نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ از افراد خانوادهفردی  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                                       تاریخ      ی                            نام و نام خانوادگ
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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 دردستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 روپوش .1

 
  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود. را از گردن تا زانوها، بازوها راتنه 

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

  باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که بپوشاندتا روی مچ را کامل 

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسیییت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسیییایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شیییفت غشییاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شییدن از محل کار/   یا

صورت نیاز، از ماسک و دستکش دار دور انداخته شود. دربآورده و در سطل درتمام وسایل حفاظت فردی در

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

         مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز   انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

   حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید       اگر دست شما در

 دست استفاده کنید. کنندهونیو از یک ضدعف
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 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ضدعفونی   هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د   هایتاناگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها هنگام ر

 نداشته باشد.

 مس کنید.ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لروپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شییوند و فقط با دسییتان دسییتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دسیییتکش را نیز درآوردید. فقط قسیییمت داخلی     آورید، به  میهمانطور که لباس را در

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسیییب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسیییتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. 1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصو  موادگندزدا  

و ضیییدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  ویروسالکل برای از بین بردن  .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسیییترده اسیییت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسیییت. الکل اغلب برای گندزدایی سیییطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش السیییتیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سییطوح خارجی تجهیزات )مثل اسییتتوسییکو  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 اسیییتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های کیخوردگی الستیک و پالستشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خا  شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سییالن .4

ها باز گذاشییته شییوند و جهت تهویه بهتر اسییت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 یا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد  .6

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شییسییتشییو و گندزدایی روزانه   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سییدیم 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   10های خانگی )با    سیییفیدکننده  گندزداها و    .2

طور گسیییترده در دسیییترس اسیییت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشییاهای مخاطی، پوسییت و مجاری  با این حال سییفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سییایر مواد شیییمیایی واکنش نشییان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسیییتفاده نادرسیییت از سیییفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

ان مراقب بهداشییتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسیییب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضیید آب و دسییتکش و عینک برای  اسییتفاده از ماسییک، پیش  -

 شود.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 سیییرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سیییف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سییایر مواد شییوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سییفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سیییمی در هنگام ود. بهشییییمیایی خطرناک شییی 

کننده با مواد شییوینده اسیییدی مانند موادی که مخلوط کردن سییفید

گردد و این گاز  شیییود، تولید می کردن توالت اسیییتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صیییورت لزوم اب

کننده برای از سیییفیدشیییوینده اسیییتفاده نمایید و قبل از اسیییتفاده  

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سیییطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سیییفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شییسییته و با یک پزشییک 15گردد بالفاصییله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 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

سییازی قید شییود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسییب 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       آغشییی با  ندزدایی  بل از گ شیییده 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368



 
 معاونت بهداشت           

 هادرداروخانه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

21 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصیید  5 های سییفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سییدیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

از دو برابر بیشییتر از  هیپوکلریت سییدیم، درصیید 5/2های حاوی سییازی سییفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصیید هیپوکلریت سییدیم یک محلول  5برای سییفیدکننده حاوی سییازی: کلر قابل دسییترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت سفید های محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شیییود )برای تِیوصییییه می دقیقه ت  30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد دسترسگندزدایی در  غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

ت عدم  و صیییابون مایع بشیییویید و درصیییور   

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسیییت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسیییی و دسیییت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسیییک افراد بیمار و مشیییک

 نمایند؛ استفاده

 
 

 به چشیییم، بینی  از دسیییت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سیییرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سییرد و خشییک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصییرف میوه و خود را سیییسییتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 مقدمه

کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این های انتقال عامل ایجادشنناسنایی راه  

ز طور عمده ابههای تنفسی  عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

سرفه، تنگی نفس می    شدید با عالیمی همچون تب،  ز نماید تواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

ایی کلیه و مرگ گردد. درصنند مرگ ناشننی از این الریه، نارسننبه ذاتو در موارد شنندیدتر ممکن اسننت 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

سننرفه یا متری از طریق  2تا  1تواند در فاصننله می باشنند. این ویروس میدر محیط ترشننحات بینی و دهان 

ها با محیط و سننطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسننه منتقل شننود. راه دیگر انتقال، تماس دسننت  

ستگیره در  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

به دست شده و نظایر آن. بنابراین   شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست       عمومی و مشترک استفاده می  

 ابون شستشو گردد. آب و ص حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

 دامنه کاربرد 

 بوتیک ها و فروشگاه ها مدیران، متصدیان، شاغلین و مراجعین به 

بوده و سننایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشننگیری و کنترل 

 دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

ست. از آنجا که     صله گذاری اجتماعی ا یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

صنایع و واحدها      شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19ی تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید ب ه

کسننب و کار یکی از اماکن تجمع محسننوب شننده که می تواند سننبب 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 

اصننول بهداشننتی برای کاهش مواجهات متناسننب با سننط  ادننطرار و درجه اهمیت فعالیت    عالوه بر رعایت

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 و سایت هاتلفن، شبکه های اجتماعی  طریق از افزایش فروش مجازی 
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  متر 1حداقل فاصله با رعایت در حداقل زمان ممکن و فروشندگان با مشتریان مواجهه محدود سازی  

      ستفاده از شتریان و ا صله گذاری بین م ستیکی(     جدارعایت فا شه ای یا پال شی  کننده های فیزیکی )

 جهت ایجاد فاصله بین مشتریان و فروشنده )رعایت حداقل فاصله یک متر(؛

 در فروشگاه اجتناب از تجمع  

  شتریان. الز ضا در نظر     جلوگیری از تجمع م شتری حداقل یک و نیم متر مربع ف ست به ازای هر م م ا

 گرفته شود.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شگاه، کارکنان را   برر صدی بوتیک/فرو صادفی و روزانه، ت  صورت به مدیر/مت ا ت

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه پایان همه

سامانه     ساس ارزیابی  شت، فرد از ورود به محل کار   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبرا خانگی وجود دا

 کارفرما از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید. صورتخودداری و کارفرما را مطلع 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 

  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 
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4 

 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

در صننورت عدم امکان دورکاری، شننرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -1

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.

 شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. کارفرمایان -2

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

 "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

 به کار مورد ارزیابی پزشکی ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و روبوسی کردن دست دادن از 

  متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد؛ 2تا  1فاصله 

  درصورت مواجهه با افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در

 یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

     ست صابون  شستن مرتب د ست   20به مدت ها با آب و  ستفاده از  راهنما  2ثانیه طبق پیو مواد و یا ا

 درصد؛ 70کننده بر پایه الکل ددعفونی

 کباری)استفاده از دستکش  بهداشترعایت و استفاده نمایید پول و اسکناس  یبه جا بانکی از کارت 

 صورت گیرد.کارتخوان  یها هنگام استفاده از دستگاهه ( بیدستمال کاغذ ایمصرف 

 پرسنل شاغل. تمام و دستکش توسط  استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک 

  سنل در سرماخوردگی باید    صورت پر شاهده عالیم  ضور در محل کار پرهیز کنند و در منزل   م از ح

 به مراکز درمانی مراجعه نمایند؛ استراحت نمایند و در صورت مشاهده عالیم شدیدتر
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   ستفاده ستمال  ا سرفه کردن    هنگامکاغذی از د سه یا  ست  عط صورتی  الزامی ا ستمال وجود  )در که د

 قع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛نداشت از قسمت داخلی آرنج مو

 و بینی خودداری شود؛ ، گوشها با چشم، دهاناز تماس دست 

  عدم استعمال دخانیات 

     شود؛ شتریان جلوگیری  سط م ستکش جدید یکبار     از لمس بی مورد لباس ها تو ستفاده از د مگر با ا

 مصرف

 صابون بشویند. فروشنده ها بعد از مرتب کردن لباس ها حتما دست های خود را با آب و 

 بهداشت مواد غذایی  .2

 اجتناب کرده  در صورت امکانهای عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده از خوردن غذا در محیط

 صورت کامال پخته استفاده شود؛غذایی بهو از مواد

  رای خوردن و آشامیدن استفاده شود؛یکبار مصرف بو قاشق های در صورت امکان از ظروف 

  بطریق بهداشتی شستشوی گردد.ا در ظروف دردار به محل کار برده و ظرف آن غذای خود ر  

 .در صورت امکان از خوردن تنقالت در محل کار بپرهیزید 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

   ای و اجز رایانهتلفن، دستگاه کارتخوان، جمله اتاق پرو، میز و صندلی ها،  تمام بخش های فروشگاه از

 ؛گندزدایی گردد در شروع و پایان کارغیره آن، کف، دیوارها، در ها و 

  اختصاصی استفاده نمایید؛ از خودکاردر صورت نیاز 

 از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ وسایل نظافت پس 

 ؛در نظر گرفتن سطل های دردار در محل کار جهت زباله ها خصوصا برای ماسک و دستکش ها 

 نصننب  فروشننگاهها با پایه نگهدارنده در ورودی و خروجی کننده دسننتعفونیظروف حاوی مواد دنند

 شود؛

 بهداشت ساختمان .4

  استفاده شود؛فروشگاه از سیستم تهویه مناسب در داخل  

 هویه مناسب )هواکش( استفاده شود؛در اتاق پرو از ت 

 بازگذاشته شود.جهت تهویه مطبوع  بار در ها و پنجره های بوتیک یا فروشگاه 3الی  2 روزانه 

  پرو بعد از هر بار استفاده توسط مشتریان اعم از کلید و دستگیره در واتاق های گندزدایی مداوم 

   قسمت های در تماس  
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  سماند شت        دفع پ سه زباله مقاوم و غیرقابل ن شتی در کی شیوه بهدا ستمال باید به  ها از جمله کاغذ، د

سه   آوری صورت پذیرد و جمع  سماندهای فوق در کی شت  در    پ ستیکی محکم بدون درز و ن های پال

 آخر هر شیفت کاری انجام شود؛

 آوری و دفع شود؛طور جداگانه جمعهای بهداشتی بهپسماند سرویس 

 

 نکات مهم

    ستکش و شید لباس، د صدمه آنرا         در طول مدت نظافت مراقب با صورت  سیب نبیند و در سک آ ما

 . تعویض نمایید

  صورت مارپیچ حرکت )تِی را به مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآرا از یک نقطه  ظافتن

 دهید(.

 بایست در آب داغ شسته شود و سپس در محلول آب  میها، دستمال نظافت اده از پارچهپس از استف

و برای اسننتفاده آماده  شنندهور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشننکدقیقه غوطه 30مدت ژاول به

 گردد.

 عمل آید.های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بهدر هنگام گندزدایی احتیاط 

  شیدن و ریختن محلول های سازگار و با     از پا سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد نا گندزدا روی 

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

   شیوع بیماری کرونا حتی شگاه و یا مرجوع نمودن آن خودداری  تا پایان  المقدور از پرو لباس در فرو

 گردد.

 دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

 ( وب سایت ها ،شبکه های مجازی جملهاز آموزش به صورت 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

 ه است.()موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شد 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 

  استفاده از صفحات نمایشی  ،امکاندر صورتLED جهت 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 

 به این ویروسآشنایی با عالیم ابتال  

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه 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

  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

  نمایش پیام های بهداشتی بر روی صفحهLED بوتیک 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 
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  سرویس های به خصوصنصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار 

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  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 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  

 پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی بارگذاری 

 ،190  شماره تلفن درمان و آموزش پزشکی به نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379



 
 معاونت بهداشت           

 ها فروشیلباسدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

9 

 

 کار : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به1پیوست 

 

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 نداشتهر اخی

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .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

381



 
 معاونت بهداشت           

 ها فروشیلباسدر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

11 
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

  کنید.باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 لمس شده کمی در تماس باشیدبا سطوح  -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

شاهای    بدون آتجهیزات حفاظت فردی های مختلفی برای درآوردن ایمن شرو ست یا  غ لوده کردن لباس، پو

 بوتیک/قبل از خارج شنندن از اسننت. ارد. در اینجا یک مثال آورده شنندهعفونی بالقوه وجود د مخاطی با مواد

بعد از ترک جدید  یا دسننتکش ماسننکدر صننورت نیاز از آورید.  در ردی، راتمام وسننایل حفاظت ففروشننگاه 

 بوتیک/فروشگاه استفاده شود.

 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.

  .شکل اول از سمت چپ(دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید( 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 
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 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    خود را بال هاین 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 

سایل حفاظت    (3 صله بعد  از درآوردن همه و ست بالفا دد   فردی، د شویید یا از یک  ه کنندعفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسنننب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسنننتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها زمان 

 . 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

در خصوص موادگندزدا  نکات مهم 

و دننندعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسنننترده اسنننت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش السنننتیکی و پل دوز،   های عنوان م دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    ن گندزدا می عنوااسنننتفاده 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، سننالن .4

ها باز گذاشننته شننوند و جهت تهویه بهتر اسننت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

ص  شیفت حداقل    یکبار م شیفت )به ازاء هر  سک( و   2رف در طول  ما
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شننسننتشننو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

سنندیم در از  گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت .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 سنننفیدکننده      .2

طور گسنننترده در دسنننترس اسنننت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.رمانی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز د

ها غشنناهای مخاطی، پوسننت و مجاری  با این حال سننفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

نده از جمله عدم رعایت میزان اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکن .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و دعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشننتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسننیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 دروری است:

ب و دسننتکش و عینک برای بند دنند آاسننتفاده از ماسننک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سنننرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سنننف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سننایر مواد شننوینده خانگی  ها بهکنندهردن سننفیدکار باز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سنننمی در هنگام شنننیمیایی خطرناک شنننود. به 

کننده با مواد شننوینده اسننیدی مانند موادی که مخلوط کردن سننفید

گردد و این گاز  شنننود، تولید می می کردن توالت اسنننتفاده  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صنننورت لزوم اب
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کننده برای شنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سنننطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سنننفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شننسننته و با یک پزشننک 15گردد بالفاصننله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز   وها باید در مکان خنک 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  اگر از  و  شده را روزانه محلول رقیقکننده رقیق ا

سننازی قید شننود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسننب 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  بل   آغشننن ماده     شنننده و ق با  ندزدایی  از گ

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصنند  5 سننفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سنندیم های عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

ستیابی  به غلظت  سفیدکننده به آب را تنظیم کنید        برای د سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  عنوان به .منا

هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر بیشننتر از   درصنند 5/2های حاوی سننازی سننفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شنننوددقیقه توصنننیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   کردن مدفوع، نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسنننی و دسنننت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسنننک افراد بیمار و مشنننک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشنننم، بینی  از دسنننت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را     را با  شانید و د ستمال کاغذی بپو 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

  که در تماس مکرر با آن هستید  سطوحی 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصننرف میوه و خود را سننیسننتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 مقدمه

کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این های انتقال عامل ایجادشناسایی راه  

ز طور عمده ابههای تنفسی  عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

سرفه، تنگی نفس می    شدید با عالیمی همچون تب،  ز نماید تواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

ایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این الریه، نارسددبه ذاتو در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

رفه یا متری از طریق سدد 2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

، حمل ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست   

ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه پله  ها، میز و صدندلی، شدیرآ،ت، نرده  ، دسدتگیره در نگهداری و دفع پسدماند 

ستفاده می  به وسایلی است که   سناد و مدارک دست به دست      شود شامل ا  طور عمومی و مشترک ا سکناس، ا

ست         شکوک د شیاء م ست پس از تماس با هر فرد یا ا صابون   باشده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت ا آب و 

 شستشو گردد.

 دامنه کاربرد

شدددرکت های دولتی ،نیمه دولتی و     ، و واحدهای پردازش و تفکیک    بازیافت   کارخانجات     ،ها  کارگاه  

مدیران شددرکت  تمامی پسددماندها، خصددوصددی و مدیران واحد های پردازش و بازیافت به عنوان مدیر اجرایی 

 ، شددرکت های آب و فاضددالب  وو سددازمان های مدیریت پسددماند    های آب و فاضددالب،کارکنان شددهرداری 

 . هستندموظف به رعایت مفاد این راهنما   کبانپا/کارگران

بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشددگیری و کنترل 

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 اجتماعی فاصله گذاری

های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که بسیاری     یکی از راه

صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید     شاغلین  سب و     19از  ستند و محل های ک ه

ت کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف  سددالم  

صله گذاری اجتماعی عالوه      ست مقررات ویژه ای از طریق فا ست ،زم ا نیروی کار از اهمیت با،یی برخوردار ا
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بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و        

 صنایع در نظر گرفته شود. 

 :در این راستا ،زم است موارد زیر رعایت شود

  محیط کار درافراد متر )حداقل یک متر( بین  2الی  1رعایت فاصله گذاری 

      صورت پذیرفته و حداقل شد باید در حداقل زمان ممکن  صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر با در

 فاصله ی یک متر رعایت گردد.

 در بخش های کاهش سدداعت کار، کاهش تعداد شدداغلین  موظفند نسددبت به پیمانکاران   /کارفرمایان

  .اقدام نمایند و فاضالب  مختلف مرتبط با پسماند

  در امور مرتبط با عوامل اجرایی پسماند  راننده ماشین های حمل و نقلکنترل و نظارت بر عدم دخالت 

  شود که تعداد       گبرنامه ریزی صورتی انجام  صورت اقماری فعالیت می نمایند ب شاغلینی که ب ردش کار 

  .منزل به حداقل میزان ممکن کاهش یابد سفرها به محل کار و

 سرویس های بهداشتی آبدارخانه ،  در محیط هایی نظیر  همزمان اجتناب از تجمع 

    های سددالن غذا خوری در صددورت   صددندلیمیز و متر )حداقل یک متر( بین  2الی 1رعایت فاصددله

 استفاده از سلف سرویس مشترک

   سرویس های ایاب و ذهاب مشترک از جمله  اتوبوس و مینی بوس استفاده می شود      که از در صورتی

متر )حداقل یک متر( بین صندلی سرنشینان، رعایت گردد و اگر     2الی  1ضروری است  حف  فاصله     

شد                شتر با سه نفر نباید بی شین از  سرن ساب راننده تعداد  شود با احت ستفاده می  سواری ا از خودروی 

 باید بدون سر نشین باشد.(راننده )صندلی کنار 

 

 ، 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 فاصله،زم 

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسدددی    همه موظف هسدددتند در بدو ورود به محل کار فرم خود       -1

 (. 1یا وجود تماس نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند )پیوست شماره 19-مرتبط با کووید

صدورت تصدادفی و روزانه، تا پایان    را به کارکنان ،بررسدی روزانه عالئم شداغلین: نماینده کارفرما یا مدیر   -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سدددایر عالئم تنفسدددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه همه

خانگی وجود داشت، فرد از ورود به محل کار   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبراساس ارزیابی سامانه   
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صیل  بیمار فرد صورت کارفرما/ مدیر از ورود   اید. در غیر ایننم خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع یا تح

 به محل کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوان زیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب افراد -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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 گرفته شود:موارد زیر برای این افراد در نظر 

در صددورت عدم امکان دورکاری، شددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -1

طی محل کار به محی تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. -2

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

ی دوران درمان و نقاهت، جهت با ،زم است پس از ط 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 از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 گیرد.
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 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت  بهداشت .1

 ؛پرهیز شودبا یکدیگر  دست دادن از 

 کننده بر پایه الکل؛ عفونی و یا استفاده از مواد ضد مایع ها با آب و صابون شستن مرتب دست 

    ،تامین کلیه وسددایل و  مواد شددسددتشددو، گندزدا و تجهیزات  حفاظت فردی نظیر لباس کار مناسددب

سروگردن،      سرپوش کامل  شبند،  ستکش ها پی سوراخ  ید حفاظ های و  نکیو عشدن   مقاوم در برابر 

کلیه عوامل اجرایی مدیریت پسددماند مرتبط در تمامی  برای صددورت و چشددم  تمحافظصددورت برای 

 و ایسدددتگاه انتقال به محل نگهداری موقتحمل و نقل  و جمع آوری اعم از  پسدددماندمراحل مدیریت 

 ، محل های دفع و دفن پسماند های انتقال

  کارگران ، پاکبانان( در کلیه مراحل مدیریت پسددماند موظف به کلیه عوامل اجرایی مدیریت پسددماند(

 باشند. مناسب می حفاظت فردی تجهیزات  استفاده از

   سماند سایل حفاظت فردی    باید  کلیه عوامل اجرایی مدیریت پ ستفاده از و آموزش های ،زم را برای ا

 .گذرانده باشند 

 گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در. 

 نماینددستکش استفاده  ک، چکمه 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 ، از دستمال کاغذی) در صورت وجود (های آسانسور برای تماس با دکمه 

   ستمال صرف از د سرفه کردن     هنگام یکبار م سه یا  ستفاده عط صورتی  شود   ا ستمال وجود  )در  که د

 (گردداخلی آرنج استفاده نداشت از قسمت د

 پرهیز گردد  ها با چشم، بینی و دهان تماس دست از 

 مورد استفاده قرار گیردشخصی صورت ه و نظایر آن ب، تسبیح، چادر  سجاده ،ها از مهر در نمازخانه. 

 از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است.استفاده  حمام در رختکن و 

   لباس های آلوده در اولین و های خود را تعویض و استحمام نمایند  پس از اتمام کار لباسکارگران

 شود.و در مقابل نور مستقیم خورشید خشک  شسته فرصت با مواد شوینده مناسب 

 غذایی( بهداشت مواد غذایی )درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرضه مواد .2

     شماره ضه مواد غذایی مطابق پروتکل های  )مراکز طبخ فرآورده های مواد  120/306تهیه، توزیع و عر

 . باشدمی   )مراکز عرضه مواد غذایی( 122/306غذایی( و شماره 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 ماشین های حمل و نقل پسماند سرپوشیده باشند.   

 به طور مستمر گندزدایی شود.برای نگهداری مواد غذایی  استفاده  یخچال های مورد 

  کلیه تجهیزات موجود  ، تشددک ها وتخت هاپتو،  همچنین  آن  نظایرشددسددتشددو و گندزدایی ملحفه و

 انجام شود 

 . محل شستشوی ظرف بطور مرتب گندزدایی گردد 

  بار استفاده گندزدایی شود. پس از هرسطوح وسایل نظافت 

 ضرورت داردتخلیهبعد از هر بار  فاضالبپسماند و ماشین های حمل و نقل  گندزدایی و شستشوی ،. 

 از مخازن دردار برای جمع آوری پسماند استفاده گردد. 

     کلیه محیط های آلوده به پسماند شامل مخازن موجود در سطح  خیابان، وسایل جمع آوری و حمل و 

ت روزانه صور ه نقل پسماند،  سیستم های تفکیک و پردازش اتوماتیک ماشین آ،ت دفع پسماند باید ب     

 گندزدایی شوند.شستشو و 

  شددیفت  هرپایان در نظایر آن و  نگهبانی ، اسددتراحت ، انبار وسددایل کارابزار و تجهیزات موجود دراتاق

 گندزدایی شود.

  در صورت وجود(. به صورت روزانه گندزدایی شودپارکینگ ها( 

 ضد  ظروف ست عفونیحاوی مواد  صد  70الکل  با پایه نگهدارنده کننده د س  در اتاق  در  ب به تعداد منا

 تعبیه گردد. راهروها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آنها، 

 موس بعد از استفاده صورت گیرد. ،رایانه، گندزدایی تجهیزات اداری / شخصی از جمله کیبورد 

        سوزاننده کار می سیدها و مواد قلیایی  ضالب که با مایعات خورنده مثل ا صفیه خانه های فا کارکنان ت

پیش بند مخصوص کار با مایعات از جنس کائوچوی طبیعی یا صنعتی و یا ازمواد دیگری که  بایدکنند 

 در مقابل مایعات مقاومت داشته باشند و تمام سینه را می پوشاند استفاده نمایند.

     شتر ضالب جهت احتیاط بی صفیه فا ش  و جلوگیری کارکنان ت شدن از پا صورت از   یده  ضالب بر روی   فا

ا آب آن را ب در صورتی که به چشم ها فاضالب پاشید و ظتی صورت استفاده نمایند  حفا (شیلد محاف  )

 د.نفراوان به آرامی بشوی

 کارگران باید با توجه به  نوع شغل از چکمه های ،ستیکی و ضد آب استفاده شود. ،حسب مورد 

    ستفاده سطل جمع   شده از روکش های پالستیکی کفش ا و پس از خروج از محل کار روکش ها را در 

 قرار دهند.آوری پسماند در دار 
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 نکات مهم 

        ستند در حال شار بیماری ه شهرهایی که کانون انت سماند واقع در  کلیه واحدهای پردازش و تفکیک پ

ستی)اتوماتیک ( با        سایر واحدهای پردازش و تفکیک غیر د شند و  ضر غیر فعال و تعطیل با ایت رعحا

قانون مدیریت پسماند مجاز به   5دستورالعمل سالمت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی موضوع ماده      

 .فعالیت خواهند بود 

     ست سماند موظف ا ستند      مدیریت اجرایی پ شار بیماری ه شهرهایی که کانون انت از فعالیت کلیه در 

سماند  ستم های ذخیره         عوامل تفکیک پ سی ستا و  شهر و رو سطح  سازی و جمع آوری ، واحدهای  در 

   .تفکیک و محل های دفن جلوگیری بعمل آورد

     شتی درمانی ب ستان ها و مراکز بهدا شتی درمانی و    ه محیط و مخازن اطراف بیمار صوص مراکز بهدا خ

شناسایی و روزانه شستشو و گند زدایی  19 های پذیرنده بیماران مشکوک و مبتال به کووید بیمارستان

  .دهای این واحدها توسط ماشین آ،ت ویژه در مراکز دفن پسماندهای پزشکی دفع گرددشده و پسمان

      ها و مراکز بهداشتی   کلیه پسماندهای عادی ، ویژه و پسماندهای بی خطر شده تولیدی در بیمارستان

شتی درمانی و بیمارستان   د ( بای19بیماران مشکوک و مبتال به کووید  های پذیرنده درمانی )مراکز بهدا

اطمینان از عدم دسترسی حیوانات و انسان ها و عدم  ودر محل های جداگانه با رعایت اصول بهداشتی 

  .های سطحی و زیر زمینی و پوشش روزانه با خاک،  دفن شوند نفوذ شیرابه به آب

 که در خارج از شددهر ها قرار  کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی دارای سددیسددتم احتراقی اسددتاندارد(

 میی علوم پزشکی  ها  شکی با همکاری دانشگاه  زموظف به همکاری ،زم جهت دفع پسماند پ  دارند (

 باشند .

    رعایت نکات مهم ایمنی و پیشددگیری از برق گرفتگی  و آتش سددوزی در هنگام گندزدایی برای لوازم

 برقی مورد توجه گیرد.

    شتی و احتمال شگیری از مواجهه با ن ضالب آلوده      از موانع فیزیکی برای پی شدن فا شیده   ادهستف ا پا

 .گردد

 گردد. زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتی سرویس 

   گندزدایی شودو عمومی پس از پایان هر شیفت کاری  قسمت های اداریمحیط های کاری و. 

   .ضروری است کلیه سطوح دارای تماس مشترک ابتدا  تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد 

  سرویس صابون مایع در توالت شتی تعبیه گردد. ها و  شک کردن     های بهدا ستمال کاغذی برای خ و د

 دست وجود داشته باشد .
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  صورت گیرد.های دردار پدالی  ها باید در سطلپسماندجمع آوری 

 آوری بهداشددتی )جمعالزامات  آوری و دفع پسددماند بایسددتی  مرتبط با جمعنیروهای خدماتی  تمامی

 رعایت نمایند. را های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( پسماند در کیسه

 ستفاده از بطری     کنسرد ها و آب  خوری حذف آب صورت موقت تا اطالع ثانوی انجام گردد  و ا ها به 

 ب جایگزین شود های یکبار مصرف آ

    س ستفاده از  شتن پنجره ها  ایو  هیتهو ستم یا ی مجهز به توری به طوری که هوای تمیز  و تازه باز گذا

 همیشه جریان داشته باشد ضروریست.

 و مواد ناسددازگار و با  قیگندزدا روی سددطوح و کلیدها، تجهیزات بر از پاشددیدن و ریختن محلول های

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  با محلول های آمونیاک و مواد شوینده ترکیب نگردد. اولژآب هرگز 

 رقیق نشده با آب استفاده نگردد.اول ژآب  هرگز برای عملیات گندزدایی از 

  ست در ابتد سپس طبق  مانند موارد زیر سطوح مورد نظر   ا،زم ا شده در همین  تمیز و  پروتکل ارائه 

 گندزدایی گردد: راهنما

         صندلی سته های  صندلی، د شیمن  صندلی ها )ن ستیکی یا        و میز و  سمت پال صندلی )ق شتی  پ

 فلزی(

  دیوارها، کف ، سقف ،پنجره ها 

 )سرویس های بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام 

 کابینت، گوشدددی تلفن، ، کلید و ، کمد، یخچال، ها آ،ت، نرده  پله دسدددتگیره درها، شدددیرها، در

 و نظایر آن  وسایل عمومیپریزها، 

  ماشین آ،ت و تجهیزات مورد استفاده 

 مخازن پسماند 

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

  ( 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
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 )موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.( رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 رهای آموزشینصب پوست 

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 

 

مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و )نکته:  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 

 اظت فردیآشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حف 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 تجهیزات  گندزدایی  حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

  مندرج در این راهنما(سایر  )با توجه به موضوعات 

 

 نمونه فعالیت های آموزشی

   ویروس کرونا شیوع  با مقابله جهت در ،زم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی  استند یا بنرهای  نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 
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                صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

 ،آموزش نکات ایمنی و بهداشتی،  برچسب ها و رنگهای هر نوع پسماند و احتیاط های مربوط به هریک 

 بط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم نصب پوستر مرت 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

  آموزش اقدامات ،زم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

  190پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن        نصب  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 هاپیوست

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل  

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مستقیممراقبت  -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب  می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهپاسددخ کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

  (.بار مصرف نیز مورد تایید است)استفاده از حوله یک .ذی خشک کنیدبا دستمال کاغ -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 شده ( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده وسایل حفاظت فردی   نوع  ستاندار  ده بسته به سطح پیشگیری در عفونت   ش  ا  د، تماسی، قطره های ا

وسایل باید به افراد آموزش   برد بسیار متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این     ای و هوا

 شود. داده

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 .اتصا،ت ایمنی یا نوارهای ا،ستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد. روی صورت و چشم 
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 ها دستکش .3

 

 

 

 

 

 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  روشاستفاده از: 

 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  ) 

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی     روش 

قبل از خارج شدددن از محل کار/پایان شددیفت کاری،    غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسایل حفاظت فردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش 

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 آورید: ترتیب مراحل زیر در را بهوسایل حفاظت فردی  

 دستکش (1

 
   شم ستان  شده  اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.عفونی ضد

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

  دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ(دستکش درآورده شده را با 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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   ن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید       اگر دست شما در حین درآورد

 کننده دست استفاده کنید. ونیو از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا  غیربرای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده   ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

  شت ست       اگر در حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک   های خود را بال ن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید. ضدعفونی

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای با،یی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دار در ماسک را در یک ظرف زباله 

ست     (4 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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ردن   گسر پوش سر و   
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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 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

دارای و ضددددعفونی بر پایه الکل     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش ،سدددتیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   ترمومترها(و گاهی سددطوح

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسدددتفاده مکرر و طو،نی از الکل به    .3

های خوردگی ،ستیک و پالستیکشدن و ترکسختتغییر رنگ، تورم، 

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سددالن .4

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات ،زم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 گرفته شود.نظر گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات ،زم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

 یم در ازگندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سددد .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفو،نزا 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.مانی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز در

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

وند و ش  کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسی را تحریک می 

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

 سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق استفاده نادرست از    .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضددعیفشددده )قوی سددازی توصددیه

سیب  شتی   گندزدا کاهش دهد و باعث آ دیدگی کارکنان مراقب بهدا

 گردد.

ستفاده از سفیدکننده رقیق   .5 شده  رعایت موارد زیر   برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضددد آب و دسددتکش و عینک برای  پیشاسددتفاده از ماسددک،   -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سدددرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سدددف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

 راآن سددفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدددیم  در صددورت اسددتفاده از -

 قیق نمایید.ر

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که ط کردن سددفیدمخلو

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

411



 
 معاونت بهداشت           

  عوامل اجرایی پسماند و فاضالب  مدیریت ودر  محیط و کارو الزامات سالمت  گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-دوم مبارزه با کوویدراهنمای گام 

21 

 

کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 شویید.گندزدایی، کامال با آب ب

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 مدت   شک       15گردد بالفا سته و با یک پز ش دقیقه با آب 

 مشورت گردد.

شده وقتی در معرض نور  کننده رقیقسفید  - شید قرار می ن رد گیخور

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   اری نموده شده خرید 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 میکنندهن سفید شد فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

 

سطل های پسماند،  ، ، کف سالن ها  ش و کارخانه های بازیافت ماشین آ،ت  حمل ونقل پسماند، خطوط پرداز

درصد   5/0سرویس های بهداشتی  و سایر تجهیزات و محیط های آلوده با هیپوکلریت سدیم  مخازن پسماند 

 (1دد)جدول (گندزدایی گر قسمت آب 9و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم  1پی پی ام   = 5000)

 

 05/0با هیپوکلریت سدیم سایر سطوح مانند سالن های غذاخوری ، قسمتهای اداری و تجهیزات آنها و امثالهم  

 (2قسمت آب( گندزدایی شوند. )جدول  99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم ppm500 =1) درصد 
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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

قسمت سفید  1توصیه می شود  استفاده از  5از هیپوکلیت سدیم %  1:10محلول توصیه شده : محلول 

 طوح ( برای گند زدایی س 1:10قسمت 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  0.5، کلر قابل دسترس در حدود  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:  سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، استفراغ، ترشحات ،خون یا دیگر مایعات 

 ( بدن قبل از گندزدایی

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -2جدول 

(  PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

قسددمت  1شددود اسددتفاده از توصددیه می 5از هیپوکلریت سدددیم %  1:100محلول شددده: محلول توصددیه

  برای گندزدایی سطوح( 1:100سرد لوله کشی )محلول  قسمت آب 99سفیدکننده به 

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   در صددد  2.5های حاوی سددازی سددفیدکننده مثال ، برای آماده

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

ا تفاوتی تهیه خواهند شد ت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر م کننده شامل غلظت های سفید محلول

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30س ز قه توصددد ها،  شدددود)برای ت یدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه
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 راهنمای تهیه مواد گندزدا -3جدول 

 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

پی  5000کلر قابل دسترسی 

 درصد 5/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 9واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

   های خود دستقبل از خوردن و آشامیدن

ثانیه با آب     20را تا با،ی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک 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 سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

های انتقال کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشننناسننایی راه 

شده   این ویروس هنوز به شخص ن ست ولی  طور دقیق م صل کلی ویروس بها سی ب عنوان یک ا ور طههای تنف

گردند. بر اسنناس عطسننه و یا لما اشننیاو آلوده منتقل می  عمده  از طریق ریز قطرات، از طریق سننرفه و

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شننندید با عالیمی هم ون تب، سنننرفه، تنگی نفا دانسنننته

شدیدت می ست منجر تواند بروز نماید و در موارد  صد    به ذات ر ممکن ا سایی کلیه و مرگ گردد. در الریه، نار

روس ویانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ ناشی از این بیماری هنوز به

 تواندویروس میاین انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان می باشد.       از انسان به  کرونا

و  ها با محیطتماس دسنت ، متری از طریق سنرفه یا عطسنه منتقل شنود. راه دیگر انتقال    2تا  1فاصنله  در 

، پریز و هاپله نرده، میز و صنننندلی، شنننیرآ ت، ها دسنننتگیره درتجهیزات،  آلوده به ویروس مانند سنننطوح

ارک دست به دست   اسکناس، اسناد و مد  ) طور عمومی و مشترک  هب کهاست  وسایلی   کلیدهای برق و کلیه

ستفاده می  نظایر آن(  شده و  شکوک      . شود ا شیاو م ست پا از تماس با هر فرد یا ا بنابراین حائز اهمیت ا

 .شستشو گرددمایع آب و صابون  دست و صورت با

میلیون نفر در  10جمعیتی بالغ بر بیش از  98 سننالبر اسنناس نتایآ آمارگیری مرکز آمار ایران در 

شند. ب    بخش خدمات شغول به فعالیت می با سهم       6/49با  عبارتی کارکنان این بخشه م شترین  صد بی در

صاص داده ا    شتغال را به خود اخت سیعی از مراجعان را در  این گروه از کارکنان با توجه به اینکه ند. ا حجم و

 بیماریهای عفونی  به عوامل بیولوژیک و    برای ابتال  با یی ریسنننک از  طول روز و شنننیفت کاری خود دارند   

شند  برخوردار  مالیخدمات ارائه دهنده شاغل در مراکز  کارکنان بخش های مختلف از قبیل کارکنان . می با

شگاه ها و بیمه ای سافرتی، پذیرش هتل ها،  ، آزمای ستوران ها، آژانا  ، داروخانه ها، بانک ها، آژانا های م ر

ها، مراکز انتظامی و پلیا،  ادارات بیمه، پست، دادگاه  دفاتر ارائه دهنده خدمات الکترونیکی،های مسافرتی،  

ها و خرده  عمده فروشی اعم از  مراکز عرضه و فروش مواد خوراکی مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز مشاوره،   

شی  ستند که     غیرهبنکداران و  ، ها فرو شاغلی ه سک با یی  جزو م اقدامات  دارند.برای مواجهه و بیماری ری

و ابتال به آن بستگی به   19-کوویددر برابر مواجهه با ویروس  کناننترلی برای محافظت از کارپیشگیرانه و ک 

واهد خنوع کار انجام شده و ریسک مواجهه با آن از جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط کار 

 داشت.
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  کاربرد دامنه

با حجم با ی مراجعه  مشاغل نیدر ب 19-دیکوو یماریو کنترل ب یریشگیکمک به پ یراهنما برا نیا

 نهیدر زم یزریبرنامه یبرا انیکارفرماخویش فرمایان و به  تواندیراهنما م نیا نیکاربرد دارد. هم ن کننده

  .دیو جامعه کمک نما یکار یطهایکرونا در مح روسیگسترده و وعیاز ش یریشگیپ

شگیری و کنترل   سایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات،   )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پی بوده و 

 دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که بسیاری 

شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید    هستند و محل های کسب و    19از 

فی حفظ سننالمت کار یکی از اماکن تجمع محسننوب شننده که می تواند سننبب انتقال بیماری گردد و از طر

نیروی کار از اهمیت با یی برخوردار است  زم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه   

بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و   

 صنایع در نظر گرفته شود. 

 ر رعایت شود:در این راستا  زم است موارد زی

 

  استفاده حداکثری از و کاهش مراجعه کنندگان مواجهه چهره به چهره کارکنان و مشتریان و نیاز است

 انجام پذیرد. غیرهتلفن، شبکه های اجتماعی و 

  حداقل با رعایت زمان ممکن و  مواجهه در حداقلدرصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد

 پذیرد.صورت متر  یکفاصله 

  ،می  که کارکنان مکانیهر و نگهبانی  نمازخانه، ،سالن جلسات، آبدارخانه، اتاق کپیاز تجمع در اتاق کار

 گردد. اجتناب ،تجمع نماینددر آن توانند 

  و مراجعین به عدم حضور انجام اطالع رسانی روش های انجام غیر حضوری درخواست ها به مشتریان

 گردند. تشویق غیرهها به صورت اینترنتی، تلفنی و  فیزیکی و انجام درخواست

 در کارگاه، ادارات یا شاغلین  حداقلیحضور و تمهیدات  زم به منظور  ریزی در صورت امکان برنامه

 .صورت گیرد ، دورکاری یا انجام کار به صورت گردشیکاهش ساعت کاری محل کار نظیر
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4 

 

 های قابل تغییر انجام شود به  ها و ساعت در شیفت ریزی به منظور تقسیم کار در صورت امکان برنامه

های کاری بیشتر به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین  طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت

 .حضور داشته باشند

 شود. جادیا ریپذ انعطاف یو ساعات کار یمشط خ 

   یا واحدها کاسته شود یادار یها اتاق گرید به وآمد از رفت. 

 یمتر یک انجام کار فاصله ایمن حداقل برای ه سازی و تغییر شرایط و محیط کار به صورتی کهآماد 

 .وجود داشته باشد انجام وظیفهبین افراد در هنگام 

  کارکنان تا حد امکان بوسیله موانع فیزیکی صورت گیرد. یجداسازتغییر چیدمان محیط کار یا 

  پرسنل استفاده کنید.از موانع فیزیکی برای ایجاد فاصله بین 

 ی از و یا حائل و موانع فیزیک پارتیشن از استفاده مثال طور به مشتریان، و شاغلین بین فاصله افزایش

 .گردد بینی جنا شیشه یا پالستیک پیش

  تعبیه نیمکت، میز و صندلی جداگانه ای در گوشه ای از سالن، اطاق یا محل کسب به منظور رعایت

 مورد نظر قرار گیرد. نزدیکی مراجعه کنندگان به شاغلین و کارکنانفاصله و جلوگیری از 

  بین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع شیشه ای استفاده شود و جهت برقراری ارتباط

 در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.

  اثر انگشت ورود و خروج حذف شود و تمهیدات دیگر  سطوح مشترک از جمله حسگردر صورت امکان

 زم به منظور ضدعفونی دست ها  تمهیداتدر غیر اینصورت  .از جمله تشخیص چهره جایگزین شود

 در نزدیک ترین نقطه ممکن فراهم شود.

  درصد ظرفیت  50در صورت استفاده از سرویا های عمومی برای کارکنان هرگز نبایستی بیش از

سرویا اتوبوس یا مینی بوس برای جابجایی شاغلین استفاده گردد. در خصوص سرویا های اسمی 

سواری با احتساب راننده نبایستی بیش از سه نفر در خودرو باشند و حتی ا مکان در فواصل دور از هم 

 بوده و از ماسک تنفسی استفاده نمایند.

  رعایت شود . دافرامتری  یکدر سرویا های ایاب و ذهاب حداقل فاصله 

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. زمان های استراحت به گونه 
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 ، مراقبت و بازتوانییرگغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصله زم 

 پذیرد:

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسنننی  به محل کارموظف هسنننتند در بدو ورود  همه  -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-مرتبط با کووید

شاغلین   -2 سامانه    بررسی روزانه عالئم  ساس ارزیابی  خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنان ه برا

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این داشننت، فرد از ورود به محل کار یا تحصننیل وجود

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

عارضه 19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاو وندیپ  

 :افراد در نظر گرفته شود نیا یبرا ریموارد ز
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صورت  یبه صورت دورکار ،یریهمه گ انیافراد تا پا نیا یشغل یها تیفعال امکان، صورت در -1

 .ردیپذ

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یصورت عدم امکان دورکار در -3

محل کار به  رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریتماس با سا

 .تواند کمک کننده باشد یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا یطیمح

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما-3
 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

 زم است پا از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

 "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

یابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارز

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات
 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1
 

 .از ورود افراد دارای عالمت بیماری از جمله تب، سرفه، عطسه، تنگی نفا جلوگیری شود 

 بوده اند ممانعت شود )همکالسی، همکار،  19-از ورود افرادی که دارای تماس نزدیک با بیمار کووید

-اعضاو خانواده، تماس با بیماران مبتال در بیمارستان، همسفر با بیمار و یا مراقبت کننده از بیمارکووید

19 ) 

 صی، وسایل حفاظت فردی، کارگران باید دارای قفسه های انفرادی برای تعویض، نگهداری لباس شخ

 سه ها باید قبل و بعد از استفاده گندزدایی شوند.فقاین د. نباش

 یهاانواع ماسک وی حفاظت یهاکنیع ای حفاظمانند دستکش،  یحفاظت فرد زاتیاستفاده از تجه 

 . است یالزامو ریسک مواجهه شغلی  تیبا توجه به نوع فعال یتنفس

 بوده و به صورت شخصی استفاده شود.  تیبا توجه به نوع فعالوسایل حفاظت فردی باید  از استفاده 

 .حتی ا مکان از همراه داشتن  وسایلی مانند ساعت، انگشتر یا دستبند خودداری گردد 

 یدپرهیزب در محیط کار ، بینی، یا دهان خودها از دست زدن به چشم . 
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 پذیرد.انجام ها به طور مرتب کوتاه کردن ناخن 

 احوالپرسی رعایت شود.  و متری با همکاران در گفتگو حداقل فاصله یک 

 لی ماده ضد عفونی کننده پایه الکبا بشویید یا  مایع ها را با آب و صابون از اتمام کار بالفاصله دست بعد

 .با صورت خودداری نمایید ضدعفونیاز تماس دست قبل از شستشو و  .تمیز کنید

 استفاده نکنید. وسایل سایر و صندلی و میز کردن تمیز برای از دستمال مشترک 

 انجام شود. شستشو و ضدعفونی دست ها قبل و بعد از تعویض لباس 

  اجتناب گردد.بدن  یمنیا ستمیس فیآن بر تضع ریتأث لیدلبه اتیاستعمال دخاناز 

 گردد. استفاده در نمازخانه یاز مهر و سجاده شخص 

  افراد، ضدعفونی  جابجاییچنان ه از سرویا برای جابجایی شاغلین استفاده می شود قبل و بعد از

 خودرو ضروری است.

 نمایید گندزدایی گرفتن تحویل از را پا پستی بسته، مرسو ت یا محموله های. 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای و غذا خوری، بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2
 

     شماره ضه مواد غذایی مطابق پروتکل های  )مراکز طبخ فرآورده های مواد  120/306تهیه، توزیع و عر

 )مراکز عرضه مواد غذایی( باشد . 122/306غذایی( و شماره 

       توزیع مواد غذایی برابر با ضوابط بهداشتی صورت گرفته و متصدیان توزیع دارای وسایل حفاظت فردی

 شند.از جمله ماسک و دستکش با

 و مجهز به وسایل گرمایشی و سرمایشی، متناسب با فصل باشد. غذاخوری باید دارای تهویه مناسب محل 

 .محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی پاکیزه و تمیز نگهداری شوند 

 سرد و صابونئی مجهز به آب گرم و غذاخوری، دستشو محلورود کارکنان به  مسیر درصورت امکان در 

 فراهم گردد.

 شود. ییگندزدا تمیز و مورد استفاده به طور مستمر یها زریو فر خ الی 

 شودهای یکبار مصرف انجام  بندی سرو نمک، فلفل، سماق، آب آشامیدنی و غیره در بسته. 

 .مواد غذایی سلف سرویا قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

  مصرف مناسب ضروری می باشداستفاده از ظروف یکبار. 

  عرضننه مواد غذایی به ویژه مواد غذایی فاقد بسننته بندی و یا بدون پوشننش بهداشننتی مناسننب ممنوع

 است.
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  استفاده گردد. پروانه ساختاز سا د و یا سبزیجات بسته بندی دارای 

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری در سلف سرویا و رستوران الزامی می باشد 

  ستا میامتری الز یکدر توزیع و سرو غذا رعایت حداقل فاصله. 

  ظروف  هیکل یدهایسرو غذا )در صورت وجود( موظفند پا از سرو یهاو محل هاآشپزخانهمتصدیان

 آن را با ریچنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب و نظا وان،یل ،ییرایظروف پذ ،ییغذامواد یسازطبخ و آماده

 یهاایاز سرو دیبه افراد جد یدهایسرو یو برا ندینما ییگندزدا سپاو  یکِشآب گرم شسته، آب

 استفاده کنند. نیگزیجا

 داشته و پا از هر بار استفاده  یشخص یغذاخور لیوسا دیدر محل با میافراد مق تمام توصیه می شود

 شود. ییگندزدا

 تجهیزات و ظروفی که در تماس مستقیم با مواد غذایی هستند  بجز ظروف بسته بندی یکبار مصرف 

 باید برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی به حد کافی گندزدایی و تمیز نگهداری شوند.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3
 

 گردد. گندزدایی هاستفاد مورد عمومی های نمکا و ارباب رجوع به خدمت میزهای سطوح 

 ییطور مستمر، گندزدا به، پریز و کلیدهای برق هانرده پله، میز و صندلی، شیرآ ت، هادستگیره در 

 گردد.

 یادار فایل هایو  هارایانه  و موس ایسطوح کلوازم التحریر، خودکار، محل کار مانند  یشخص لیوسا، 

 .گردد گندزداییطور مستمر تلفن ثابت و تلفن همراه به

  شود.تجهیزات و ابزارهای دستی را با رعایت زمان ماند پا از هر بار استفاده گندزدایی  

 صورت ها بهآن از نمازخانه ریمشترک از جمله چادر، سجاده و نظا لیو وسا هیتمام مهرها، کتب ادع

 یل شخصی استفاده کنند.و افراد از وسا گردد یآورموقت جمع

  چیدمان تجهیزات به گونه ای باشد که حفاظت مواد غذایی از آلودگی، نگهداری و تمیز کردن آنها میسر

 باشد 

  خودکار توسط متصدیان امور، صاحبان حرف و کارکنان الزامی بوده  به خصوصاستفاده از لوازم التحریر

 و وسایل و لوازم التحریر شخصی از دسترس عموم و مراجعین دور گردد.

  ،شهیش کهیها مناسب باشد به طور ایدر سرو هیتهو تیوضعدر صورت وجود سرویا برای کارکنان 

 .باز باشد مهین ایهوا باز  انیجر جادیا یبرا ه،ینقل طیوسا نگونهیموجود در ا یها  هیها و در
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  (4 شماره پیوستمطابق . )شود  ییگندزدا استفاده،سرویا های حمل و نقل پا از هر بار 

 

 بهداشت ساختمان .4

 استفاده نشود. در بازکردن یآنها برا یها هریتا از دستگ دیباز نگه دار همیکار را ن یها اتاق یها در 

 و اطاق ها ضروری می باشد. هاسالن یهااز هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره استفاده 

 نگهبانی و سایر واحدها آبدارخانه، ، نمازخانه،و آسانسورها یبهداشت یهاایاقامت، سرو یهامحل هیتهو 

 به طور مناسب صورت گیرد.

 نکنید و از پاشیدن مواد گندزدا روی استفاده  و آب با فشار با  تمیز کردن سطوح از هوای فشرده برای

 .دار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار اجتناب شود سطوح و تجهیزات برق

 سیستم دفع فاضالب متصل به چاه جاذب و یا شبکه صابون مایع، باید دارای آب گرم و سرد،   دستشویی

 جمع آوری فاضالب شهری باشد.

 توالت( بطور مرتب شستشو و گندزدایی شود.حمام و ی، یدستشو) یبهداشت یهاایسرو 

 صورت ه ب )در صورت وجود(یادار یو قسمت ها انتظار یبخش هامحوطه و محیط کار،  ییگندزدا

 انجام شود. مستمر

 واحدنگهدارنده به تعداد مناسب در هر  هیها با پادست کننده یعفون مواد ضد یظروف حاو هیتعب ،

 انجام شود. آن ریانظو  راهروها، آسانسورها

 گیرد.افراد قرار  در محل ترددکار و  طیدر مح پدالیدار  سطل آشغال در 

 .توالت باید با فاصله مناسب از ساختمان کارگاه و در محل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشد 

  و  شوشستو  باشد ، تهویه مناسب و روشنایی کافیتوالت باید دارای شیر آب با شیلنگ برداشت آب

  ضدعفونی توالت بطور منظم انجام گیرد.

  زنگ نزن و قابل شستشو باشد.پدالی، توالت باید مجهز به سطل زباله در دار 

 جلوگیری آئروسل و قطرات پخش از تا شود گذاشته درپوش آن  تانک توالت فرنگی فالش کشیدن هنگام 

 .شود

 گردد.یر برق دار( گندزدایی کلیه اهرم ها، و کلیدها و پانل های با استفاده مشترک )غ  

 و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده پرسنل از یخال دیبا محل کار نظافت، و ییزدا گند هنگام 

 .باشد روشن زین هواکش بهتر هیتهو جهت
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 یمالحظات بهداشت یتمام تیرعابا  و دفع پسماند یآورجمع نسبت به  یخدمات یروهاین تمام 

 اقدام نمایند. فتیمحکم بدون درز و نشت( در آخر هر ش یکیپالست یهاسهیپسماند در ک یآور)جمع

 

 نکات مهم

 نظارت  و تامین لوازم حفاظت فردی مورد نیاز شاغلین از جمله ماسک، دستکش یکبار مصرف، پیش بند

  باشد. 3مطابق پیوست شماره استفاده آنها صحیح بر نحوه 

  شناسایی نقاطی که احتمال آلودگی آنها با ست و انجام اقدامات  زم به منظور به حداقل رساندن این

 احتمال ضروری می باشد.

  :تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه شامل 

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

  آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکیکیسه جمع 

 

 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. طرف حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو

 

 )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 

 ر گروه های مجازی مربوطهارسال پیام های آموزشی د ،در صورت امکان 
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 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 ) 

پوستر و ... )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر،  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 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

  بر روی سطوحآموزش مدت زمان ماندگاری ویروس 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 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  زم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویا های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 
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 عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنآ  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح 

  آموزش اقدامات  زم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

 نشماره تلف شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به نصب پوستر سامانه پاسخگویی  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصننیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شننماره............................ شنناغل

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفا      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتههفته اخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مستقیممراقبت  -

 ر فضای بسته  د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل  تماس شغلی گونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصنننورت بروز هرگونه عالئم تنفسنننی فوق،   می تعهد اینجانب ..................  به کد ملی......................     

مجددا در  کنم شنننده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  مراتب را به کارفرما/ نماینده معرفی      

ها را با هوشننیاری، دقت و صننداقت ثبت پاسننخ کلیه پرسننشثبت نام نمایم و  salamat.gov.irسننامانه 

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بهام و هرگونه عواقب ناشی نموده

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یککاغبا دستمال  -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی

سیله حفاظت فردی   ستفاده نوع 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 افراد   ای و هوابرد ب و

 شود.آموزش داده

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 .اتصا ت ایمنی یا نوارهای ا ستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 

 باشد. روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید.ها را از چهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لما 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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 شدهتوصیهمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی 

بدون آلوده کردن لباس، پوسنننت   های مختلفی برای درآوردن ایمن وسنننایل حفاظت فردیروش 

قبل از خارج شندن از محل کار/پایان شنیفت کاری،     غشناهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.   یا

تمام وسننایل حفاظت فردی در آورده و در سننطل در دار دور انداخته شننود. در صننورت نیاز، از ماسننک و   

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEدستکش جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 آورید: ترتیب مراحل زیر در را بهوسایل حفاظت فردی 

 دستکش (1

 
   شم شده  اگر دستان  صله دستان  ا هنگام درآوردن دستکش آلوده  شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

       را بگیرید و دستکش اول را از دست    با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر

 خارج کنید.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

          انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  ماسک (2

 
 دست نزنید.  –ی ماسک آلوده است قسمت جلو 
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 شت اگر در ست       حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک   های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

       ،سک سپا بندهای با یی و بدون لما کردن جلوی ما سک را باز کنید و  ابتدا بندهای پایین ما

 آن را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

کننده عفونیها را بشویید یا از یک ضد   بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست    (3

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

اده الکلی اسنننتف از یک ماده گندزدایی مناسنننب با پایه کلر یا بر پایه نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

ها         ندزدا گذاری گ یاز برای اثر مان مورد ن یت      60تا   10ز عا قه ر دقی

 گردد.

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 ر آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترن2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 

و ضننندعفونی بر پایه الکل دارای    

 مجوز

درصد  70ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

به    یک میکروب  با طیف گسنننترده اسنننت و  کل  طورکش  کلی از ال

بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک    ایزوپروپیل  

به  یال   ) ثال درپوش  سنننتیکی و پل دوز،   عنوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  و  

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح به .2

 گردد.در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می کوچک محدود و

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسنننتفاده مکرر و طو نی از الکل به    .3

خت    نگ، تورم، سننن یک و   شنننندن و ترکتغییر ر خوردگی  سنننت

 های خاص شود.پالستیک

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سالن .4

شننوند و جهت تهویه بهتر اسننت هواکش نیز  ها باز گذاشننتهو پنجره

 روشن باشد.

به      .5 گام گندزدایی مالحظات  زم  منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسنننتفاده شنننود )کارایی          محلول .7

 عت کاهش می یابد(.سا 24محلول پا از گذشت 

ها و استفاده از ماسک   امکانات  زم برای شستشوی مرتب دست     .8

شیفت حداقل      شیفت )به ازاو هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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شننسننتشننو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید  

 فراهم شود.

نننکننات مننهننم در خصننننوص   

 سفیدکننده

فعال آن هیپوکلریت سدیم در از گندزدایی قوی و موثر که ماده  .1

له ویروس آنفو نزا موثر       قارچ و ویروس از جم باکتری،  بین بردن 

 شود.است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سنننفیدکننده     .2

طور گسننترده در دسننترس اسننت و برای   کم و به تماس(، با هزینه

 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میگندزدای

ها غشنناهای مخاطی، پوسننت و مجاری با این حال سننفیدکننده .3

وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسی را تحریک می 

دهند. بنابر این راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان می به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

نادرسننت از سننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان   اسننتفاده .4

تواند اثرات آن را تر( میتر و ضننعیفشننده )قویسننازی توصننیهرقیق

باعث آسنننیب        دیدگی کارکنان مراقب      برای گندزدا کاهش دهد و 

 بهداشتی گردد.

شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق   .5

 ضروری است:

بند ضنند آب و دسننتکش و عینک برای  اسننک، پیشاسننتفاده از م -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسنننب مخلوط     های سنننفیدکننده در محل    محلول -

 نموده و استفاده گردد.

باعث تجزیه          - با آب سنننرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  سنننفیدکن

 ید(نماگردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سننایر مواد شننوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

تواننند بنناعننث داده و میاجتننناب گردد زیرا کننارایی آن را کنناهش

عنوان مثال گازهای سمی در  های شیمیایی خطرناک شود. به  واکنش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی هنگام مخلوط کردن سفید

ستفاده می ککه برای تمیز از گردد و این گشود، تولید می ردن توالت ا

یا جراحت گردد. در      می باعث مرگ  ند  تدا از مواد  توا صنننورت لزوم اب
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کننده برای شنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

گردند و به سنننطوح   ها موجب خوردگی در فلزات می  سنننفیدکننده  

 زنند.ده صدمه میشرنگ

کننده به چشننم از تماس با چشننم باید خودداری گردد. اگر سننفید -

دقیقه با آب شننسننته و با یک  15رد گردد بالفاصننله باید به مدت وا

 پزشک مشورت گردد.

شید قرار می  کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور یرد گن

 باید در مکان خنک وها کنندهنماید؛ بنابراین سفید گاز سمی آزاد می 

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

سدیم با گذشت زمان تجزیه می   - شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

شده خریداری نموده هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ه و شده را روزان قیق استفاده کنید محلول رقیق کننده راگر از سفید  -

سب تاریخ رقیق  شود و    تازه تهیه نموده و بر روی آن برچ سازی قید 

بریزید. مواد  ساعت دور 24شده بال استفاده را بعد از های تهیهمحلول

گردد، بنابراین ابتدا   ها می کننده شننندن سنننفید  فعال آلی موجب غیر 

شته به مواد آلی بای    شده و قبل از گندزدایی با ماده  د تمیزسطوح آغ

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

 صورت امکان شده را باید دور از نور خورشید و در  کننده رقیقسفید  -

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصنند  5 های سننفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سنندیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید       برای د سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  عنوان به .ستیابی  به غلظت منا

هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر بیشننتر از   درصنند 5/2های حاوی سننازی سننفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

سترس بعد از رقیق  سفیدکننده حاوی  سازی:  کلر قابل د سدیم یک محلول     5برای  صد هیپوکلریت  در

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

د اوتی تهیه خواهند ش های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددتا رقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شنننوددقیقه توصنننیه می   30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، اسنننتفرات، ترشنننحات، خون یا دیگر گردد )مانند تمیزنکته: سنننطوح باید از مواد آلی تمیز 

  وری(مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا با ی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسنننی و دسنننت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسنننک افراد بیمار و مشنننک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشنننم، بینی  از دسنننت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

   سه سرفه، دهان و بینی خود  هنگام عط و 

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سننرد و خشننک انتقال ویروس

محیط مرطوب تری دارند و باید هوای سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصننرف میوه و خود را سننیسننتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 صادرات کاال(
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  مقدمه

های انتقال کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشننناسننایی راه 

شده   این ویروس هنوز به شخص ن ست ولی  طور دقیق م صل کلی ویروس بها سی ب عنوان یک ا ور طههای تنف

گردند. بر اسنناس عطسننه و یا لما اشننیاو آلوده منتقل می  عمده  از طریق ریز قطرات، از طریق سننرفه و

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شننندید با عالیمی هم ون تب، سنننرفه، تنگی نفا دانسنننته

شدیدت می ست منجر تواند بروز نماید و در موارد  صد    به ذات ر ممکن ا سایی کلیه و مرگ گردد. در الریه، نار

  است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ ناشی از این بیماری هنوز به

سان به  ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  سرفه، عطسه، تخلیه      از ان سان از طریق  ان

متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل  2تا  1فاصله  در تواندویروس میاین ترشحات بینی و دهان می باشد. 

ست ، شود. راه دیگر انتقال  سطوح  ها با محیطتماس د ستگیره در تجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و   ،ها د

 طور عمومی و مشترک هب کهاست وسایلی  ، پریز و کلیدهای برق و کلیههاپله نرده، میز و صندلی، شیرآالت  

سناد و م   ) سکناس، ا شده و    ا ست  ست به د ستفاده می  نظایر آن(  دارک د ست  . شود ا بنابراین حائز اهمیت ا

 .شستشو گرددمایع آب و صابون  باپا از تماس با هر فرد یا اشیاو مشکوک دست 

 

  کاربرد دامنه

  ،دریایی، هوایی یا مناطق آزاد تجاری(کارکنان گمرکات کشنننور )گمرکات راهنما  نیادامنه کاربرد 

 ، مدیران، مسئولین و خدمت گیرندگان این مراکز می باشد.انیکارفرما

شگیری و کنترل   سایر قوانین، آیین نامه ها،   )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پی بوده و 

ست. مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت      در ضمن   خود باقی ا

 برای اینگونه مشاغل راهنمای در مکان های اداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصننله گذاری اجتماعی اسننت. از آنجا  

صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید       شاغلین  سیاری از  ستند و محل   19که ب ه

ی های کسننب و کار یکی از اماکن تجمع محسننوب شننده که می تواند سننبب انتقال بیماری گردد و از طرف 

صله گذاری       ست مقررات ویژه ای از طریق فا ست الزم ا سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار ا حفظ 
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ضطرار و درجه اهمیت          سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا اجتماعی عالوه بر رعایت ا

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 رعایت شود: در این راستا الزم است موارد زیر

 به  .های قابل تغییر انجام شود ها و ساعت ریزی به منظور تقسیم کار در شیفت در صورت امکان برنامه

های کاری بیشتر به طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین  طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت

 .حضور داشته باشند

 شود. جادیا ریپذ انعطاف یو ساعات کار یمشط خ 

  کاسته شودیا واحدها  یادار یها اتاق گرید به آمد و رفتاز. 

 متری  نشستن رعایت شود . یکحداقل فاصله های ایاب و ذهاب  سرویا در 

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. های استراحت به گونه زمان 

  صورت گیرد. موانع فیزیکیکارکنان تا حد امکان بوسیله  یجداسازتغییر چیدمان محیط کار یا 

    به منظور رعایت  کارتعبیه نیمکت، میز و صننندلی جداگانه ای در گوشننه ای از سننالن، اطاق یا محل

 فاصله و جلوگیری از نزدیکی مراجعه کنندگان به شاغلین و کارکنان

       سالن انتظار صندلی های  صله گذاری بین افراد در  صله     گمرکاتفا صورت یک در میان )رعایت فا به 

 د در محل های مذکور جلوگیری گردد.حداقل یک متر( رعایت گردد و از تجمع افرا

                اجتناب از تجمع پرسننننل در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع

 نمایند؛

  ضننوابط فاصننله در راسننتای اجرای  الها و محوطه های دپوی کا سننالنپایش و نظارت های مسننتمر از

 گذاری

   حداقل فاصله یک متری را  مراجعه کنندگان و صاحبان کاال  با کارکنان روبرو شدن  مواجهه و درصورت

 ید.رعایت کن

  قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان 

  و یا کاهش مواجهات مستقیم کارکنان با ارباب   یکی از بهترین روش های فنی و مهندسی جهت حذف

 رجوع استفاده از موانع فیزیکی شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش مواجهات می باشد.

 ر آن ایاستفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها در قسمت های اداری، سالن های انتظار و نظ

 به منظور تهویه مناسب محل
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  به منظور فاصننله گذاری مناسننب حداقل یک متر و جلوگیری از تجمع  ن کاالصنناحبامحدودیت تردد

 اعمال گردد. افراد

          صاحبان کاال با کارکنان گمرکات در صوتی برای برقراری ارتباط مراجعان و  ستم های  سی ستفاده از  ا

 فواصل ایمن

  شلوغ   پرمحل های کاری  از حضور و توقف در ست مواجهه با  ازدحام و  ویروس کرونا وجود که ممکن ا

 اجتناب گردد. داشته باشد

              کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسنننتفاده حداکثری از تلفن، شنننبکه های اجتماعی و ویدئو

 کنفرانا برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند

 گاهی پرسنلبه تعویق انداختن دوره های آموزشی و کار 

 ورود افراد دارای عالمت بیماری از جمله تب، سرفه، عطسه، تنگی نفا جلوگیری شود. از 

  بوده اند ممانعت شود )همکالسی،    19-از ورود پرسنل و افرادی که دارای تماس نزدیک با بیمار کووید

ز ده اهمکار، اعضنناو خانواده، تماس با بیماران مبتال در بیمارسننتان، همسننفر با بیمار و یا مراقبت کنن  

 ( 19-بیمارکووید

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاسننت براسنناس طرح فاصننلهالزم 

 پذیرد:

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسنننی  به محل کارموظف هسنننتند در بدو ورود  همه  -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-مرتبط با کووید

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irچنان ه براساس ارزیابی سامانه   بررسی روزانه عالئم شاغلین:    -2

صنننورت  داری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این     وجود داشنننت، فرد از ورود به محل کار خود   

 کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشننک 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 

 اعضاو وندیپ  

 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:

   در صننورت امکان و با نظر مدیر مربوطه، این افراد تا پایان همه گیری فعالیت های شننغلی به صننورت

 دورکاری صورت پذیرد.

  حداقل در صننورت عدم امکان دورکاری، شننرایط محیط کار برای این افراد به گونه ای فراهم گردد که

تماس با سایر افراد را داشته باشد. تقلیل ساعات یا روزهای کار، تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا     

تغییر محل کار به محیطی با شننرایط تهویه ای مناسننب تر و کم جمعیت تر با تامین وسننایل حفاظت  

 فردی می تواند کمک کننده باشد.

  ایمنی عالمت شایعی نیست، در غربالگری این افراد پرسش با توجه به اینکه تب در بیماران دارای نقص

از اهمیت زیادی برخوردار اسنننت و با وجود هرگونه عالمتی جهت       19-از سنننایر عالئم بیماری کووید  

 ارزیابی بیشتر به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با احتمال ابتال به   ست پا از طی دوران درمان و نقاهت،   19-بیماری کوویدتمامی  الزم ا

سخه      ساس آخرین ن شت به کار برا شاغلین با احتمال ابتال به کووید   "جهت بازگ شت به کار  -راهنمای بازگ

شت به کار مورد ارزیابی        "19 شاغل برای بازگ ضعیت  شت مورد ارزیابی قرار گیرند و و ابالغی از وزارت بهدا

 د.پزشکی قرار گیر
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 ثانیه با آب و صابون. 20ها به صورت مکرر به مدت حداقل  شستشوی دست 

 و وسایل حفاظت فردی  لباس شخصی  نگهداری  ، برای تعویض  قفسه های انفرادی باید دارای  کارکنان 

 ها باید قبل و بعد از استفاده گندزدایی شوند. سهفقاین  د.نباش

 یهاانواع ماسننک وی حفاظت یهاکنیع ایمانند دسننتکش، نقاب  یحفاظت فرد زاتیاسننتفاده از تجه 

س  شخصی و      یتنف صورت  شغلی   تیبا توجه به نوع فعالبه  سک مواجهه   یالزام با کاالهای موجود و ری

 . است

  مانند ساعت، انگشتر یا دستبند خودداری گردد.حتی االمکان از همراه داشتن  وسایلی 

 یدپرهیزب در محیط کار ، بینی، یا دهان خودها از دست زدن به چشم . 

 رعایت شود.  غیرهمتری با همکاران در گفتگو، احوالپرسی و  حداقل فاصله یک 

 .جلسات یا برنامه های آموزشی به زمان مناسب بعدی موکول گردد 

   حذف شود و  برای کارکنان سطوح مشترک از جمله حسگر اثر انگشت ورود و خروج      در صورت امکان

ور در غیر اینصننورت تسننهیالت الزم به منظ  .تمهیدات دیگر از جمله تشننخیص چهره جایگزین شننود 

 در نزدیک ترین نقطه ممکن فراهم شود. ضدعفونی دست ها

 ها به طور مرتب ن ناخندکوتاه کر 

 ایه الکلی پ ماده ضد عفونی کنندهبا بشویید یا  مایع ها را با آب و صابون از اتمام کار بالفاصله دست بعد

 .با صورت خودداری نمایید ییاز تماس دست قبل از شستشو و گندزدا .تمیز کنید

 وسایل سایر و صندلی و میز کردن تمیز برای عدم استفاده از دستمال مشترک 

  انجام شود. ها قبل و بعد از تعویض لباسشستشو و ضدعفونی دست 

  در محیط کار اتیاستعمال دخانعدم 

 گردد. استفاده در نمازخانه یاز مهر و سجاده شخص 

 .حتی االمکان از تحویل پول نقد از مراجعین اجتناب گردد و امور مالی به طرق دیگر انجام گیرد 

       سرویا های عمومی برای کارکنان ستفاده از  صورت ا ستی بیش از  در  صد  50هرگز نبای ظرفیت  در

 گردد.استفاده  برای جابجایی شاغلین اتوبوس یا مینی بوسسرویا اسمی 
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   لی )صند  تی بیش از سه نفر در خودرو باشند  سواری با احتساب راننده نبایس   سرویا های  در خصوص

 .سی استفاده نمایندو حتی االمکان در فواصل دور از هم بوده و از ماسک تنف سرنشین جلو خالی باشد(

  رو خود گندزداییقبل و بعد از حمل افراد،  جابجایی شاغلین استفاده می شود   برای  سرویا چنان ه از

 ضروری است.

   ،سانی یا بسته    هر گونه محموله ای از قبیل و یا  پستی  محموله هایمحموله ها، کاالها، بسته اجساد ان

 .گردد گندزدایی های حیوانی یا گیاهی

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای و غذا خوری، بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2

 

 سب  محل صل           غذاخوری باید دارای تهویه منا سب با ف شی، متنا سرمای شی و  سایل گرمای و مجهز به و

 باشد.

 .محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی پاکیزه و تمیز نگهداری شوند 

  ئی مجهز به آب گرم و سننرد و غذاخوری، دسننتشننو محلورود کارکنان به  مسننیر امکان دردرصننورت

 فراهم گردد. صابون

 شود. ییگندزدا تمیز و مورد استفاده به طور مستمر یها زریو فر خ الی 

 شودهای یکبار مصرف انجام  بندی سرو نمک، فلفل، سماق، آب آشامیدنی و غیره در بسته. 

  سرویا قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند.مواد غذایی سلف 

 استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب ضروری می باشد. 

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز و فله ای بدون پوشش ممنوع می 

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری در سلف سرویا و رستوران الزامی می باشد 

 میستامتری الز یکعایت حداقل فاصله در توزیع و سرو غذا ر. 

  شپزخانه سرو     یهاو محل هاآ صورت وجود( موظفند پا از  ظروف طبخ و  هیکل یدهایسرو غذا )در 

آن را با آب  ریچنگال، کارد، بشنننقاب و پارب آب و نظا وان،یل ،ییرایظروف پذ ،ییغذامواد یسنننازآماده

سپا گندزدا      سته،  ش ش و آب ییگرم  سرو  دیبه افراد جد یدهایسرو  یو برا ندینما یکِ  یهاایاز 

 استفاده کنند. نیگزیجا

 داشننته و پا از هر بار اسننتفاده  یشننخصنن یغذاخور لیوسننا دیدر محل با میمقو پرسنننل افراد  تمام

 شود. ییگندزدا
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  سننرویا های بهداشننتیها و اطاق های اداری،  سننطوح و محل دپوی کاال، سننالن مسننتمرگندزدایی 

 .صاحبان کاال و مراجعان به خدمت هایمیز سطوح

  ییطور مستمر، گندزدا  بهرا  ، پریز و کلیدهای برقهانرده  پله، میز و صندلی، شیرآالت  ، هادستگیره در 

 .دیکن

   ،کلیه وسننایل و تجهیزات واسننط حمل و جابجایی بار اعم از چری های دسننتی، وسننایل نقلیه موتوری

سواری   کامیون ،لیفتراک شد  ها و خودروهای  شاغلین در تماس می با سرویا تمیز و   که با  بعد از هر 

 گندزدایی گردد.

 فایل هایو  هارایانه  سو مو ایسننطوح کلوازم التحریر، خودکار، محل کار مانند  یشننخصنن  لیوسننا 

 .گردد گندزداییطور مستمر  تلفن ثابت و تلفن همراه به ،یادار

 در بازکردن  یآنها برا  یها  هریتا از دسنننتگ  دی باز نگه دار   هم ینحتی االمکان  کار را   یها  قاتا  یها  رد 

 استفاده نشود.

    .ستفاده گندزدایی کنید اد بطوریکه موتجهیزات و ابزارهای دستی را با رعایت زمان ماند پا از هر بار ا

دیگری  گندزدا به صنورت خودبخودی خشنک شنده و از خشنک کردن سنطوح با وسنایل یا دسنتمال       

 .ممانعت بعمل آید

 صننورت ها بهآن از نمازخانه ریمشننترک از جمله چادر، سننجاده و نظا لیو وسننا هیتمام مهرها، کتب ادع

 و افراد از وسایل شخصی استفاده کنند. گردد یآورموقت جمع

   ستفاده از لوازم التحریر  و، الزامی بوده اداری و کارکنان توسط متصدیان  خودکار  به خصوص  شخصی  ا

 وسایل و لوازم التحریر شخصی از دسترس عموم و مراجعین دور گردد.

  قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان 

  بین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع شیشه ای استفاده شود و جهت برقراری ارتباط

 تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.در صورت امکان از 

 

 بهداشت ساختمان .4

 دیکن ییطور مستمر گندزدارا بهو سوله ها و محوطه دپوی بار و کاال  ، انبارهاهاوارید زها،یسطوح م. 

 آبدارخانه، انبارها، ، نمازخانه،و آسننانسننورها  یبهداشننت یهاایسننرو ،کارکنان اقامت یهامحل هیتهو 

 به طور مناسب صورت گیرد. نگهبانی و سایر واحدها
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 استفاده نکنید و از پاشیدن مواد گندزدا روی    و آب با فشار باال  تمیز کردن سطوح از هوای فشرده   برای

 .دار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار اجتناب شود سطوح و تجهیزات برق

   سیستم دفع فاضالب متصل به چاه جاذب و یا      صابون مایع،  باید دارای آب گرم و سرد،  ها  دستشویی

 شبکه جمع آوری فاضالب شهری باشد.

 بطور مرتب شستشو و گندزدایی شود.حمام و توالت( ی، یدستشو) یبهداشت یهاایسرو 

 انجام شود. بصورت مستمر یادار یو قسمت ها انتظار یبخش هامحوطه و محیط کار،  ییگندزدا 

 واحدنگهدارنده به تعداد مناسننب در هر  هیها با پادسننت کننده یعفون مواد ضنند یظروف حاو هیتعب ،

 انجام شود. آن ریانظو  راهروها، آسانسورها

 دیافراد قرار ده در محل ترددکار و  طیرا در محپایی دار سطل آشغال در. 

  قرار داشته باشد. دسترس مناسب کارکنانتوالت باید با فاصله مناسب از ساختمان کارگاه و در 

      شت آب شیلنگ بردا شیر آب با  شد  تهویه مناسب و روشنایی کافی  ، توالت باید دارای  شو و  شست  و  با

  ضدعفونی توالت بطور منظم انجام گیرد.

  زنگ نزن و قابل شستشو باشد.پدالی، توالت باید مجهز به سطل زباله در دار 

 آئروسننل و قطرات پخش از تا شننود گذاشننته درپوش آن  تانک توالت فرنگی فالش کشننیدن هنگام 

 .شود جلوگیری

 الزامی می باشد. یبهداشت یهاایها و سرودر توالت یو دستمال کاغذ عیصابون ما تامین 

 و شوند  گذاشته  باز ها پنجره و درها و بوده پرسنل  از یخال دیبا محل کار نظافت، و ییزدا گند هنگام 

 .باشد روشن زین هواکش بهتر هیتهو جهت

 

 سایر اقدامات .5

   برنامه و اسننتراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتوب و مشننخص و البته انعطاف پذیر

 باشد تا بدین وسیله نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.

    ،شه یش  کهیبه طور ها مناسب باشد   ایدر سرو  هیتهو تیوضع در صورت وجود سرویا برای کارکنان 

 .باز باشد مهین ایباز  یهوا انیجر جادیا یبرا ه،ینقل طیوسا نگونهیموجود در ا یها  هیها و در

   تامین لوازم حفاظت فردی مورد نیاز شنناغلین از جمله ماسننک، دسننتکش یکبار مصننرف، پیش بند، و

 ( 3نظارت بر نحوه استفاده صحیح آنها )پیوست 
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  یمالحظات بهداشنننت یتمام تی رعا  ،و دفع پسنننماند   یآورخصنننوص جمع در یخدمات   یروها ین تمام 

در دستور  را  فتیمحکم بدون درز و نشت( در آخر هر ش   یکیپالست  یهاسه یپسماند در ک  یآور)جمع

 کار قرار دهند.

        صرف سته بندی یکبار م ستند  بجز ظروف ب ستقیم با مواد غذایی ه تجهیزات و ظروفی که در تماس م

 اید برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی به حد کافی گندزدایی و تمیز نگهداری شوند.ب

      شناسایی نقاطی که احتمال آلودگی آنها باالست و انجام اقدامات الزم به منظور به حداقل رساندن این

 احتمال ضروری می باشد.

 ،(4)پیوست  .شود  ییگندزدا سرویا های حمل و نقل پا از هر بار استفاده 

    گندزدایی تمامی سالنها، سوله های دپوی بار و کاال، تجهیزات جابجایی و حمل بار از قبیل خودروهای

 سبک و کامیونها، جرثقیل ها، محموله های صادراتی یا وارداتی

 شامل تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه:  

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 ( دستکش)یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 نکات مهم

گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با   از پاشیدن و ریختن محلول های 

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

  ( وب سایت ها ،شبکه های مجازی جملهآموزش به صورت مجازی ) از  

  چهره به چهره با رعایت فاصننله از مسننیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صننورتی که

 بالمانع است. حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف
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ضوعات مختلف:    سانه های مورد نیاز برای آموزش مو شده     ر ضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج  )مو

 است.(

 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     موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف 

 و ... در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 بیماری کرونا ویروس آشنایی با 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 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 
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 آموزشی نمونه فعالیت های

   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 

                صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویا های  ن

 محل سرو غذابهداشتی و 

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  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 

 به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال  

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 بانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگه 

  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 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

حال تحصیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:اخیر عالئم زیر را نداشتهسه روز در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفا      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:اشتهرا ندهفته اخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام وها 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 فردی3 پیوست

 

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی

ای طرهد، تماسی، قهای استاندارعفونتده بسته به سطح پیشگیری در   ش  استفاده نوع وسیله حفاظت فردی  

شیدن و درآوردن هر نوع از این        صحیح پو ست. روش  سیار متنوع ا سایل باید به افراد آموزش   و هوابرد ب و

 شود.داده

 

 روپوش .1

 
  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پی انده شود. را از گردن تا زانوها، بازوها راتنه 

  میخورد.در پشت گردن و کمر گره 

 

 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 آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید.ها را از چهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لما شده کمی در تماس باشید -

 .پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیدها را به هنگام دستکش -

 .بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شدهتوصیهمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی 

بدون آلوده کردن لباس، پوسنننت   های مختلفی برای درآوردن ایمن وسنننایل حفاظت فردیروش 

قبل از خارج شندن از محل کار/پایان شنیفت کاری،     غشناهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.   یا

تمام وسننایل حفاظت فردی در آورده و در سننطل در دار دور انداخته شننود. در صننورت نیاز، از ماسننک و   

 دستکش جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به  وسایل حفاظت فردی

 آورید: مراحل زیر درترتیب  را بهوسایل حفاظت فردی 

 دستکش (1

 
   شم شده  اگر دستان  صله دستان  ا هنگام درآوردن دستکش آلوده  شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

          با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست

 خارج کنید.

 را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ( دستکش درآورده شده 

          انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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 درآوردن عینک یا سننپر صننورت آلوده شنند، دسننت های خود را بالفاصننله حین اگر دسننت شننما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیبشویید و از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  ستفاده مجدد است، در مخزن مشخص    اگر وسیله قابل غیر ربرای بازیافت مجدد قرار دهید. دشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  سننتان خود را بشننویید و از   هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شننده اسننت، فورا د  اگر دسننت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

  ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس   باز کنید و مراقب باشید که آستین  بندهای روپوش را

 باشد.نداشته 

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لما 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       ن حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک   های خود را بالما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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       ،سک سپا بندهای باالیی و بدون لما کردن جلوی ما سک را باز کنید و  ابتدا بندهای پایین ما

 آن را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 دستکشروپوش و  (5

    الفاصننله دسننتان خود را با  اگر دسننتان شننما هنگام درآوردن روپوش یا دسننتکش آلوده شنند، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

       ستکش دار ستان د شوند و فقط با د جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا 

 خارج روپوش را لما کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هتا کنید و ب هنگام درآوردن روپوش، آن را 

 طور همزمان دسنننتکش را نیز درآوردید. فقط قسنننمت داخلی آورید، بههمانطور که لباس را درمی

دسنننتکش و روپوش را با دسنننت بدون حفاظت لما کنید. لباس و دسنننتکش را درون یک ظرف زباله            

 قراردهید.

سایل حفاظت     (6 صله بعد  از درآوردن همه و ضد    بالفا شویید یا از یک  ستها را ب ده کننعفونیفردی، د

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسنننب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسنننتفاده  نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

یاز برای    مان مورد ن ها     ز ندزدا گذاری گ یت      60تا   10اثر عا قه ر دقی

 گردد.

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

موادگندزدا نکات مهم در خصوص 

و ضننندعفونی بر پایه الکل دارای    

 مجوز

درصد  70ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

به    یک میکروب  با طیف گسنننترده اسنننت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک      

به  یال   ) ثال درپوش السنننتیکی و پل دوز،  های دارویی  عنوان م مولتی

ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  و  

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح به .2

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    می عنوان گندزدا اسنننتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

خت    نگ، تورم، سننن یک و   شنننندن و ترکتغییر ر خوردگی السنننت

 های خاص شود.پالستیک

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سالن .4

ها باز گذاشننته شننوند و جهت تهویه بهتر اسننت هواکش نیز  و پنجره

 روشن باشد.

به      .5 گام گندزدایی مالحظات الزم  لوگیری از خطر منظور جدر هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسنننتفاده شنننود )کارایی          محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24محلول پا از گذشت 

ها و استفاده از ماسک   امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست     .8

صرف در طو  شیفت حداقل   یکبار م شیفت )به ازاو هر  سک( و   2ل  ما
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شننسننتشننو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید  

 فراهم شود.

نننکننات مننهننم در خصننننوص   

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از  .1

له ویروس آنفوالنزا موثر       قارب و ویروس از جم باکتری،  بین بردن 

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می است

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سنننفیدکننده     .2

طور گسننترده در دسننترس اسننت و برای   کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشنناهای مخاطی، پوسننت و مجاری با این حال سننفیدکننده .3

وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میسی را تحریک می تنف

دهند. بنابر این راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان می به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسننتفاده نادرسننت از سننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان    .4

تواند اثرات آن را میتر( تر و ضننعیفشننده )قویسننازی توصننیهرقیق

باعث آسنننیب        دیدگی کارکنان مراقب      برای گندزدا کاهش دهد و 

 بهداشتی گردد.

شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق   .5

 ضروری است:

بند ضنند آب و دسننتکش و عینک برای  اسننتفاده از ماسننک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسنننب مخلوط     های سنننفیدکننده در محل    محلول -

 نموده و استفاده گردد.

باعث تجزیه          - با آب سنننرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  سنننفیدکن

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سننایر مواد شننوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

تواننند بنناعننث داده و میکننارایی آن را کنناهشاجتننناب گردد زیرا 

عنوان مثال گازهای سمی در  های شیمیایی خطرناک شود. به  واکنش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی هنگام مخلوط کردن سفید

ستفاده می که برای تمیز از گردد و این گشود، تولید می کردن توالت ا

یا جراحت گردد. د      می باعث مرگ  ند  تدا از مواد  رتوا صنننورت لزوم اب

کننده برای شنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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گردند و به سنننطوح   ها موجب خوردگی در فلزات می  سنننفیدکننده  

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشننم از تماس با چشننم باید خودداری گردد. اگر سننفید -

دقیقه با آب شننسننته و با یک  15بالفاصننله باید به مدت  رد گرددوا

 پزشک مشورت گردد.

شید قرار می  کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور یرد گن

 ها باید در مکان خنک وکنندهنماید؛ بنابراین سفید گاز سمی آزاد می 

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

سدیم با گذشت زمان تجزیه می  هیپوکلر - شود برای اطمینان از  یت 

ید   نده اثربخشنننی آن از سنننف شده هایی که اییرا تولید کن

 خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ه و شده را روزان کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق اگر از سفید  -

سب تاریخ   شود و    رقیقتازه تهیه نموده و بر روی آن برچ سازی قید 

بریزید. مواد  ساعت دور 24شده بال استفاده را بعد از های تهیهمحلول

گردد، بنابراین ابتدا   ها می کننده شننندن سنننفید  فعال آلی موجب غیر 

شته به مواد آلی باید تمیز    شده و قبل از گندزدایی با ماده  سطوح آغ

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

 صورت امکان شده را باید دور از نور خورشید و در  رقیقکننده سفید  -

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصنند  5 های سننفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سنندیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  دسترس(  کلر قابل 50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید        سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر بیشننتر از   درصنند 5/2های حاوی سننازی سننفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

سترس بعد از رقیق  سفیدکننده حاوی  سازی:  کلر قابل د سدیم یک محلول     5برای  صد هیپوکلریت  در

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

د اوتی تهیه خواهند ش های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددتا رقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شنننوددقیقه توصنننیه می   30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

ردن مدفوع، اسنننتفراغ، ترشنننحات، خون یا دیگر کنکته: سنننطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسننترسننی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 دسترس دارد(ام کلر قابل 

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسنننی و دسنننت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسنننک افراد بیمار و مشنننک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشنننم، بینی  از دسنننت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

  سه و سرفه، دهان و بینی خود   هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سننرد و خشننک انتقال ویروس

محیط مرطوب تری دارند و باید هوای سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصننرف میوه و خود را سننیسننتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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  مقدمه

کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال این های انتقال عامل ایجادشناسایی راه  

ز طور عمده اهای تنفسی به اصل کلی ویروس  عنوان یکاست ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

شدید با عالئ  کنونی این بیماری سرفه، تنگی نفس می از یک طیف مالیم تا  ز نماید تواند برومی همچون تب، 

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  1صددله تواند در فاترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسددایلی اسددت کهپله ها، میز و صددندلی، شددیرآنت، نردهدسددتگیره در

ناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین     شود شامل اسک   عمومی و مشترک استفاده می  

 .آب و صابون شستشو گردد حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست با

 

  کاربرد دامنه

  انبارها می باشد.کارفرمایان و شاغلین مدیران، این راهنما دامنه کاربرد 

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    یکی از راههای کاهش مواجهه و  صله گذاری اجتماعی ا قطع زنجیره تماس رعایت فا

صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید       شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19ب ه

کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

یت بانیی برخوردار اسدددت نزم اسدددت مقررات ویاه ای از طریق فاصدددله گذاری  سدددالمت نیروی کار از اهم

شتی    ،اجتماعی صول بهدا ضطرار و درجه اهمیت       ،عالوه بر رعایت ا سطح ا سب با  برای کاهش مواجهات متنا

 در نظر گرفته شود.  و انبارها صنایع صادی،فعالیت اقت
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 در این راستا نزم است موارد زیر رعایت شود:

   افزایش های کاری مختلف با حضدددور شددداغلین کمتر به عنوان م ال   ریزی به منظور اجرای روش برنامه

 کاهش ساعت کاری صورت گیرد. چرخشی نمودن ساعات کار،های کاری، شیفت

 ( 2تا  1آماده سددازی محیط کار و تیییر شددرایط و محیط کار به صددورتی که برای انجام کار فاصددله ایمن 

 متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. 

  های  ها و ساعتشیفتکار در منظور تقسیم به ریزیدر صورت امکان برنامه منظور عدم تجمع شاغلین،به

های کاری بیشتر به طوری که در هر  تیییر انجام شود به طور م ال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت     قابل 

 شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

       برگزاری جلسات ضروری به صورت غیرحضوری از طریق ویدئو کنفرانس و درصورت عدم امکان برگزاری

 کننده.شرکتویدئو کنفرانس برگزاری آنها با حضور حداقل افراد 

       ،سه حضوری ضرورت برگزاری جل صورت  شود و مطالب ب     در  شرده و کوتاه برگزار  صورت ف سات به  ه جل

 صورت خالصه ارائه شود تا از طوننی شدن جلسه پرهیز شود. 

     ،داشته باشند و برای   حضور  ی حداقل تعداد افراد در غذاخوردرصورت وجود آشپزخانه و پخت و سرو غذا

ی خود غذاتوانند اینکه افراد می یا افزایش ساعت سرو غذا یا  های بیشتر تقسیم شوند     گروهصرف غذا به  

  .بیاورند  از منزلرا 

 کنفرانسویدئو و اجتماعی هایشبکه تلفن، از حداک ری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش 

 .، انجام شودکنندکار میبرای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان 

 متر( رعایت  2) فاصددله حداک ر و ممکن زمان حداقل باشددد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصددورتی

 گردد.

 وداجتناب ش که کارکنان می توانند تجمع نمایند مکانیو هر  تک یررخانه، اتاق آبدا کار، اتاق در تجمع از. 

   سنل یا افراد سایر پر سته م ل اتاق انباردار جلوگیری  متفرقه به انبار یا محیط حتی انمکان از ورود  های ب

 شود. 

 ی و اقداماتی چون جداساز  از با استفاده  مراجعین احتمالی پرسنل انبار و سایر پرسنل/    بین فاصله  افزایش

 گذاری صورت گیرد.  پارتیشن

    سطوح ضور و غیاب کارکنان،  شترک  برای ح سگر و  جمله از م شت  اثر ح شود و   حذف خروج و ورود انگ

 تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود.

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهگونه به استراحت هایزمان 
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 زمان در مورد بی تردد از و باشند  وظیفه انجام مشیول  خود هایقسمت  در فقط قسمت  هر شاغلین  کلیه 

 .نمایند خودداری کاری

  توان کارکنان دیگر را مصددون می مشددکوک ایبه کارکنان مبتال  یاسددتعالج یمرخصدد ای یدورکار انجامبا

 داشت. 

  ری جلوگیبه انبار از سالمت کارکنان در بدو ورود اطمینان حاصل شود و از تردد غیر ضروری افراد متفرقه

 شود.

 جلوگیری شود.ریزی شود که از تجمع افراد ای برنامههای استراحت به گونهزمان 

 گردند. ها و سمینارها لیوهای آموزشی، همایشهای غیرضروری، دورهموریتأتمام م 

    به زمان دیگری   بل تعویق با رعایت مالحظات ایمنی      میرات اسددداسدددی قا  عحتی انمکان کارهایی چون ت

 ادر گردد.و پروانه کار برای کارهای تعمیراتی ضروری ص موکول گردد

     یری جلوگ انبار از طریق الکترونیکی انجام پذیرد و از تردد هرگونه پیک در داخل      حتی المقدور مکاتبات

 شود. تحویل گرفته های ضروری با اتخاذ تدابیر نزم ها و نامهگردد و بسته

  دعوت نمودن مهمان و ارباب رجوع تا حد امکان جلوگیری و سددعی شددود کارها از  برگزاری جلسددات، از

)در صورت ضرورت برگزاری جلسات نزم است  فصل گردد.رتباط تلفنی و ارتباطات مجازی حل و طریق ا

 احتیاطات عنوان شده در قسمت برگزاری جلسات رعایت شود(.

           شین خودرو برای جابجایی سرن صف ظرفیت  سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، از ن صورت فعال بودن  در 

 کارکنان استفاده شود.

  عبارتی کاهش تعداد سرنشینان هر خودرو بطوریکه هر سرنشین در فاصله     ه یس ها یا بافزایش تعداد سرو 

 متر از سرنشین دیگر، قرار گیرد.  1 حداقل

          سواری و رعایت صندلی جلو )صندلی کمک راننده( بخصوص در خودروهای  شستن افراد در  ممنوعیت ن

 متری تا حد امکان   1ایجاد فاصله 

 نفر نشود.  3که تعداد سرنشینان با احتساب راننده بیشتر از  یله نقلیه بطوریبکارگیری تعداد بیشتری وس 
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 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاسددت براسدداس طرح فاصددله نزم 

 پذیرد:

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا ا شاغلین ر  ،صنعت  اینماینده کارفرما یا مدیر / کار

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سددایر عالئم تنفسددی مورد  صددورت تصددادفی و روزانه، تا پایان همه به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسدداس ارزیابی سددامانه  

صورت کارفرما/ ع نماید. در غیر اینوجود داشت، فرد از ورود به محل کار خودداری و کارفرما/ مدیر را مطل

 مدیر از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

عارضه 19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  
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 این افراد در نظر گرفته شود:موارد زیر برای 

 صورت امکان، فعالیت های شیلی 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

ط کاری و یا تیییر محل کار به محیطی تماس با سایر افراد را داشته باشد. تیییر شیل موقت در محی

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-تمامی  با نزم 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

  در صورت آلودگی این ثانیه بشویید.  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

 ثانیه باشد.  40زمان حداقل 

     ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل  توان از محلول در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می

 از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد.

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید 

 ستمال      هنگام سرفه کردن از د صورتی  عطسه یا  ستفاده کنید )در  شت از   که کاغذی ا ستمال وجود ندا د

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

 .از انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

 انمکان از همراه داشتن وسایل غیرضروری از قبیل انگشتر، ساعت خودداری نمایید.حتی  

  متر( با افراد خودداری کنید. 1-2از تماس نزدیک )کمتر از 
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 ،سددهم زیادی در کاهش ابتال به  تیذیه مناسددب و کاهش اضددطراب، نوشددیدن مایعات کافی خواب کافی

 بیماری دارد. 

          تیذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم

 ویروس( داشته باشید. مقابل عوامل میکروبی به خصوص کروناایمنی بدن در 

 پرهیز کنید.با یکدیگر  بوسی کردنو رو دست دادن از 

  های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از          از خوردن غذا در محیط

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

   م سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت صحیح استفاده کنید و در       در صورت مشاهده عالئ

 صورت شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید.

 از دستمال کاغذی استفاده نمایید.) مسافربری یا حمل بار(های آسانسوربرای تماس با دکمه ، 

         به یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور     هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت

 استفاده نشود.

  شخصی استفاده شود. و لوازم التحریر از خودکار 

  داقل به ح یادار ونیاتوماس  ستم یو استفاده از س   یاز انتشار احتمال  یریاستفاده از کاغذ به منظور جلوگ

 ه شود. رساند

  اسددتعمال دخانیات به دلیل تأثیر آن بر تضددعیف سددیسددتم ایمنی بدن و مسددتعد نمودن افراد در ابتال به

 ویروس ممنوع است. 

  صرف  م کباری)استفاده از دستکش    بهداشت  تیپول و اسکناس و رعا  یبه جابانکی از کارت هنگام خرید

ستگاه  ه( بیدستمال کاغذ  ای ستفاده از د س  یهاهنگام ا ی تحویل کاغذ یهاشیو فشود  تفاده کارتخوان ا

 نشود. گرفته

 کنید پرهیز پخته نیمه یا خام صورت به حیوانی محصونت مصرف از. 

 کنید. پرهیز خام حیوانی محصونت سایر یا شیر گوشت، به دستکش بدون زدن دست از 

   جلوگیری از )جهت  کنید.   را گندزدایی از قبیل کلید، موبایل      کنید اشدددیائی که در طول روز لمس می

 توان از پوشش موبایل با سلفون، شستشو با کف صابون و نظایر آن استفاده نمود(خراب شدن آنها می

 تماس نداشته باشید   وسایل و سطوح عمومی   ا های عمومی نظیر اتوبوس و مترو، تا حد امکان ب در مکان

صابون یا مواد پایه الکل    و تا زمانی ستان خود را با آب و  ضدعفونی نکرده    70که د صد،  اید به دهان، در
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ست نزنید  ها،بینی و چشم  ضمن اینکه حتی انمکان برای کاهش میزان تماس با مکان د های عمومی و . 

  های کارکنان یا خودروی شخصی انجام گیرد.سرویسآلوده به ویروس، رفت و آمد به محل کار با 

 صددندلی و سددایر وسددایل )ترجیحاً هر یک از  عدم اسددتفاده از دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن میز و

   بار مصرف(کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یک

 .از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید 

 تماس بگیرید. 4030و 190 در صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شماره 

  برای ضدعفونی انگشت    درصد  70صورت استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل     در

 ضروری است.

   ستفاده از سایل حفاظت فردی )پیوست    تجهیزات حفاظت فردیاجباری بودن ا از  ( 3مطابق راهنمای و

 و ژل ضدعفونی بر پایه الکل برای شاغلین تأمین شود. لباس کار،  دستکشماسک، جمله 

 ا میججابرا که بار یا کان  : با توجه به اینکه دستکش های یکبار مصرف برای پرسنل انبار و افرادی1نکته 

            شستشو و صنعتی خود را مکرراً پاره می شود می بایست دستکش های سریعاًکنند کارایی نداشته و

 (3و  2)پیوست نمایند دایی  گندز

س     : 2نکته  ستفاده از د صورت ا شود که      تکشدر  صنعتی، توجه  ستکش  ستکش فقط هایی غیر از د های د

 را دارند. گندزدایینیتریل و نتکس قابلیت 

 های ساده پزشکی، ماسکN95  وFFP2 شود. برای شاغلین توصیه می 

  و نظافتچی کارکنان برایو روپوش  مناسددب ماسددک، دسددتکش جمله از نزم فردی وسددایل حفاظت 

 آبدارخانه قرار گیرد.

 رانندگان رانندگان لیفتراک ها، وسددایل نقلیه موتوری و خصددوص ه شدداغلین ب سددالمت حف  جهت به

 موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد این ابتالی از پیشگیری  های ایاب و ذهاب و سرویس 

 )ترجیحاً از مصددرف یکبار تنفسددی اسددت وسددایل حفاظت فردی شددامل لباس کار، دسددتکش و ماسددک

 فوق افراد و داده قرار های ایاب و ذهاب،رانندگان سددرویس کلیه اختیار ( به تعداد کافی در N95نوع

  .باشند می آن از استفاده به ملزم انشاره

    1و نظایر آن که افراد ناچارند با فاصله کمتر از  اتاق انبار دار ، توزین و باسکول استفاده از ماسک در اتاق 

 .باشدمیاجباری با یکدیگر کار کنند، متر  2تا 

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

  مراجعه نمایید. 3برای آشنایی با نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی به پیوست 
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 صورت جداگانه اختصاص داده شود.ه کمد لباس برای هر فرد ب 

  دستکش استفاده نمایند. هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه ونیروهای خدماتی در 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت سالن غذاخوری و  .2

ستفاده از مکان  سرویس و غذاخوری می     ا سلف  ستوران و  ست  های تجمعی مانند ر از لحاظ زمان بای

که که پخت غذا برای کارکنان اجتناب ناپذیر اسدددت رعایت موارد ذیل               در مواردی یابد.   افزایشسدددرو غذا  

 ضروری است:

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود 

          سته شامیدنی ترجیحا در ب شکر و آب آ سماق، قند،  صرف انجام  های یک بندیسرو نمک، فلفل،  بار م

 گیرد.

  باشد. ای در تمامی مراکز فعال ممنوع میفلهعرضه مواد غذایی روباز و 

        صورت روباز و شیجات ب شیرینی، تر صرف از جمله انواع آجیل، تخمه،  از نگهداری مواد غذایی آماده به م

 بدون استفاده از ظروف در دار اجتناب گردد.

 ال باشدبایستی فعمی رستورانمد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و آسیستم تهویه کار. 

    سنل به یک شود تا تعداد زیاد پر سالن  ترتیبی اتخاذ  سرو غذا و     باره وارد  شوند و زمان  های غذاخوری ن

 استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوننی تر گردد.

 .استعمال دخانیات ممنوع است 

 ف سرویس الزامی است .رعایت فاصله گذاری یک تا دو متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سل 

 .مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

 .کلیه مواد غذایی پخته شده با درجه حرارت مناسب بین شاغلین توزیع گردد 

 .ساند و سایر مخلفات به صورت بسته بندی دارای پروانه ساخت توزیع گردد 

  دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو گندزدایی شوند.میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق 

 .یخچال و فریزر های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود 

 .سطل زباله پدالی در دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

 شود.ها برای خوردن و آشامیدن استفاده ها و غذاخوریانمکان از ظروف یکبار مصرف در رستورانحتی 

  شپزخانه سرویس      ها و محلآ صورت وجود( موظفند پس از  سرو غذا )در  دهی کلیه ظروف طبخ و های 

 شستشوی و گندزدایی گردد.غذایی، ظروف پذیرایی، سازی موادآماده 
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      ستفاده صرف برای میز غذاخوری ا شش یکبار م ستفاده آنها را تعویض    از پو شود تا بتوان پس از هر بار ا

 نمود.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

        شیرآنت، نرده  پله صندلی،  شامل میز و  شترک  شی  سطوح دارای تماس م ها، تخت، کمد، کابینت، گو

گاه   کارت   تلفن، دسدددت ها، کف های  ید و    پوشخوان و خودپرداز ها، کیبورد، موس، ریموت ها، کل  پریز

درها، پنجره ها، قفسه  ها، موبایل، دی، صفحه کل ) حمل بار یا مسافربری(  آسانسور   یدکمه ها ،هارهیدستگ 

بارها، محل دپوی کانها، میله ها، کمدها، راهروها، پاگردها، تجهیزات کامپیوتری،                    ها، دیوارها، کف ان

صندلی،          دفاتر، اوراق، لوازم التحریر شتی  صندلی، پ سته های  صندلی، د شیمن  سایل ، ن  لیفتراک ها و و

ر ، کلیدهای پایین و بانب    ها  ی لیفتراکپایین و بانبر پنجره ها   کلیدهای   نقلیه موتوری موجود در انبار،   

کاری   و تجهیزاتوسدددایل عمومی   ،، ابزارها نرده ها و نردبان ها   فرمان خودرو،  شددداخک های لیفتراک،   

 و نظایر آن تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  مشترک بین افراد

  در هر مرتبه سددوار کردن افراد( کلیه سددطوح که  باید قبل از سددوار کردن افراد سددرویس ها راننده(

محل نشددسددتن مسددافر، میله های افقی و  دسددتگیره، در، فرمان، احتمال لمس آنها وجود دارد )مانند

 عمودی داخل خودرو و صندلی ها( را گندزدایی کند.

   ،ها،  قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره فرمان، محل نشددیمن، پشددتی صددندلی

 مانیتور های خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

 .راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو نماید 

        گذاشدددتن پنجره های خودرو در حال حرکت      تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با باز

 صورت گیرد

 تخته گوشددت خرد کنی، چاقو، سدداطور، سددینی،  لگن، چر، گوشددت،  ات از جمله میز کار، تجهیز ابزار و

 ترازو، باسکول و ام ال آن می بایست هر بار قبل از استفاده شستشو و گندزدایی شوند.

 ها و وسایلی که برای نظافت رستوران یا راهروها استفاده می شود در هیچ      های زمین شور ، دستمال  تی

شو         ست ش سایلی که برای  سرویس  شرایطی با  و شتی بکار می  و نظافت  صور   های بهدا ستی ب ت رود نبای

 مشترک استفاده نمود. 

   سطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی ستمر طبق پروتکل     و حمل بار تمامی  ست به طور م می بای

 های موجود گندزدایی گردند.
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             ها، دیوارها، کف ها، قفسددده  بار )درها، پنجره  کانها،       گندزدایی مرتب محوطه ان بارها، محل دپوی  ان

 (4دستگیره ها، میله ها، کمدها، راهروها، پاگردها( مطابق راهنمای گندزدایی سطوح )پیوست 

       ،گندزدایی مستمر اتاق انباردار و کلیه سطوح متعلق به آن شامل: میز، صندلی ها، تجهیزات کامپیوتری

 گیرند. با پرسنل انبار قرار میدفاتر، اوراق، لوازم التحریر و هر وسیله ای که در تماس 

          های جداگانه( مطابق    های کوچک و بزرگ یا توده   گندزدایی کلیه کانها و بارها )بصدددورت بسدددته بندی

 ( قبل از ورود به محوطه انبار4راهنمای گندزدایی )پیوست شماره 

    ل         گندزدایی جایگاه پا ند  مان ظایر آن       های کانها  بارهای     ت ها، قفسددده ها، کمدها و ن قبل از قراگیری 

 گندزدایی شده در هنگام ورود به محوطه انبار

 ها با  خصددوص از کشددورهای آلوده و گندزدایی آنه جداسددازی کانها، محصددونت و مواد خام وارداتی ب

 (4تجهیزات مناسب و مطابق با راهنمای گندزدایی سطوح )پیوست 

  بار زدن مطابق راهنمای گندزدایی سطوح )پیوست    های حمل بار، کان، محصول قبل از گندزدایی ماشین

4) 

  گندزدایی کلیه تجهیزات واسددط حمل یا جابجایی بار/کان/ محصددونت با افراد در تماس مطابق راهنمای

 ( 4گندزدایی سطوح )پیوست 

  گندزدایی تجهیزات توزین، سکوهای توزین 

 بار و بارگیری، باید گندزدایی گردند. کلیه قسمت های بارگیری وسایل نقلیه حمل بار، قبل از تحویل 

 ها به صورت موقت حذف شوند.کنسردها و آب خوریآب 

 الزامی است. و نمازخانه وجود سطل زباله پدالی در دار در تمام اتاقها 

 .در رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است 

 نوع پدالی یا چشمی باشد.های بهداشتی، ترجیحاً از شیر آب روشویی، سرویس 

  صددورت ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسددایل مشددترک از جمله چادر، سددجاده و نظایر آن از نمازخانه

 آوری گردد و به صورت شخصی استفاده شود.موقت جمع

 شددسددته ، گندزدایی و خشددک شددوند تا برای نوبت بعدی  ها و دسددتمالها حتماًپس از هر بار نظافت ، تی

 باشد.  آماده 
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  بهداشت ساختمان .4

  شتن درها و پنجره سالن از تهویه طبیعی م ل باز گذا ستفاده       های  ساختمان ا ستم تهویه  سی ها در کنار 

 شود و از عملکرد صحیح سیستم های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.

  گرددیم هیتوص یبا فشار منفاستفاده از سیستم تهویه . 

    ها، دستگیره درها، و نظایر آن تمیز و خشک شده و    سطوح دارای تماس مشترک شامل دیوار و کف، در

 سپس گندزدایی گردد. 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها،  کننده د در ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 و مواردی نظیر آن تعبیه گردد. آسانسورها، سرویس های بهداشتی ،ها ورودی و خروجی ساختمان

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

 و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود. گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها 

 .لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و در آن محکم گره زده شود 

  .وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه الزامی است 

 اقامه نماز ر( در رعایت فاصله زمانی و مکانی )حداقل یک مت 

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

             ست ضدعفونی د شو و  ست ش ضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت  شتی و و شته   سرویس بهدا ها وجود دا

 باشد.

 ها پیش بینی شددود و در و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه  تهویه مناسددب برای این مکان

 گذاشته شود.طبیعی باز 

          های بهداشتی   شستشو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دستگیره، در، شیر آنت و وسایل موجود سرویس

 ( انجام شود.2های گندزدایی )پیوستصورت روزانه و گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمله ب

    تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک توسدط  روز در بار دو حداقل بایدسدرویس های بهداشدتی 

 .شود گندزدایی و تمیز عینک(  /صورت محاف  و ماسک چکمه، دستکش، )گان، فردی

  ی شخصی استفاده شود.هاپاییدمسعی شود حتی امکان 
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   سایل نظافت مانند تی شوند.            و ستفاده  شتی و حمام ا سرویس بهدا ضوخانه ،  صورت مجزا در و ها به 

سایل نظافت به طور  همچنین تی سایل می        ها و و شود. این و شو و گندزدایی  ست ش ست برای  مرتب  بای

 نظافت سایر قسمتهای ساختمان استفاده نشود

             صابون ستفاده از  ست. ا ضروری ا شتی  سرویس های بهدا صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در  وجود 

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد.

 ل کاغذی استفاده شود.ها از خشک کن برقی و یا دستما برای خشک کردن دست 

       بایستی مرتباً خالی  سطل زباله پدالی در دار در داخل سرویسهای بهداشتی قرار داده شود و سطل ها می

 شده و گندزدایی گردند.

 ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب. 

 

 سایر اقدامات .5

 مدیریت پسماند

 شتی  شیوه  به باید پسماندها  دفع  معج نیروهای کلیه و پذیرد صورت  پدالی دار در های سطل  در و بهدا

 های کیسدده در پسددماند آوری جمع شددامل بهداشددتی مالحظات تمامی رعایت پسددماند دفع و آوری

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

  یکیپالست  یها سه یک در نظافت مصرف  بار کی لیوسا  نیهمچن و شده  استفاده  یها یکاغذ دستمال 

 مسئول  توسط  یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و شوند  یآور جمع  یپدال دار درب یها سطل  و محکم

 صورت پذیرد. نظافت

  جمله  از دیگر های مکان وسایل  از بهداشتی  های سرویس  گندزدایی و نظافت وسایل  ها،دستمال  سطل

 آبخوری جدا باشند.

  سماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت،  کلیه در مراحل مدیریت پ

ستفاده کنند و آموزش های          سب ا سایل حفاظت فردی منا سماند باید از و سنل درگیر با پ کارکنان و پر

 نزم در مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.

   و قرار دادن آنها در کیسه های بزرگ تر و مقاوم و سپس ها در کیسه های پالستیکی ماندپسبسته بندی

آلودگی حاصددل از حمل زباله را در فضدداهای داخلی به مراتب   ،انتقال آنها به خارج از فضدداهای داخلی

 .دهدکاهش می
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  باشدددب بعنوان م ال یاز داخل امکنه، توجه به عدم آلودگی دیگر فضدداها بسددیار مهم م پسددمانددر انتقال

 .تواند موجب آلودگی رستوران شودانتقال زباله تولیدی در آشپزخانه از داخل محیط رستوران، می

   نگهداری موقت زباله باید به دور از حشددرات ، جوندگان و گربه ها بوده، در معرض دید نباشددد و پس از

 دقت شستشو  و گندزدایی داده شود.به  ذخیره و نگهداری مکان ظروف وانتقال زباله توسط شهرداری، 

 

 نکات مهم

 در محیط کار بهداشتی یهاهیتوص

   طیر شرا د راتییآگاه باشند. تی  یماریب وعیش  تیاز گسترش وضع   دیبا کنانو کار انبارداران، سرپرستان 

 نیکه در حال حاضددر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاقدامات احت ،ممکن اسددت وعیشدد

 .دیننما الزامرا  نداراهنما مورد توجه قرار نگرفته

 ص  نیا سله     یاجرا بااز عفونت  یریشگ یپ یبرا هاهیتو ستفاده از کنترل سل  یهامراتب کنترل از جمله ا

 کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو شدد یتیریمدو  یمهندسدد

 از محافظت یبرا مناسددب یفرد حفاظت لیوسددا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسددته. باشدددیم

 ای/ و صددورت محاف  ای نکیع، ماسددک، لباس، دسددتکش شددامل اسددت ممکن روسیو برابر درکنان کار

  .شود یتنفس دستگاه

 نندب ک یابیبرآورد کنندب خطر مواجهه را ارزرا  کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انبارداران

روشدددها و احتیاطات از  کنانحاصدددل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشدددها

از  یقیممکن اسدددت شدددامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه اسدددتفاده یریجلوگ یبرای کنترل

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ی،تیریو مد یمهندس یکنترلها

 که معمونً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشددی از فرد  روسیو نیانتشددار و انتقال ای هابه راهتوجه  با

 یعنم نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا  یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است   

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سددرفه، افراد مشددکوک یا مبتال به کرونا عامل  ابه بیماری یکه افراد مبتال 

 اصلی خطرند. 

 به  موضدددوع نیا به  توجه  با . دهد یم شیافزا را مرتبط خطر ،مشدددکوک ای  مبتال افراد به  شددددن کی نزد 

 ،یفن مالحظات و طیشددرا به توجه بالذا . داشددت بان سددکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا خصددوص

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا

 بیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان وارد نشوند.  افراد 

480



 
 معاونت بهداشت           

 در انبارها و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

15 

 

  باشددند یا به این گروه در سددوار و پیاده شدددن به  می کم توان مسددافران جابجایی مسددئول افرادی که

 .فراموش کنند دستکش را نباید و ماسک از استفاده سرویس کمک می کنند،

   کنند از تماس مستقیم با آن  افرادی که به هردلیل وسایل، ساک یا بار خود یا همکاران خود را جابجا می

بار خودداری نموده و حتماً از دسددتکش یکبار مصددرف و نظایر آن اسددتفاده نموده و سددپس آن را معدوم 

ست      شتن د صورت ندا ضافی می   نمایند. )در صرف ا ستمال کاغذی بار را بگیرند و  کش یکبار م توانند با د

 سپس دستمال را در سطل بیاندازند( 

          از دست زدن غیرضروری به سطوح، اشیاء در سرویس خودداری نمایید و درصورت تماس با هر شیء یا

 سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد.

 

 ، لیفتراک هانندگان سرویس های ایاب و ذهاب پرسنلاحتیاطات را

 بایسددت در هنگام رانندگی و سددرویس دهی به پرسددنل، از ماسددک و دسددتکش و لباس کار رانندگان می

 مناسب استفاده نمایند. 

    .حتی انمکان از خوردن غذا )صدبحانه/ ناهار/ شدام( در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد

امکان نداشددت و راننده یا رانندگان در هر زمان در واحد نقلیه غذا صددرف می نمایند، می  درصددورتیکه 

 بایست کلیه موازین بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی را رعایت نمایند. 

 بندی استفاده شود.برای نوشیدن آب آشامیدنی ترجیحاً از آب آشامیدنی بسته 

    مرحله . بطوریکه نباید هیچگونه اختالطی بین مواد شددوینده و  2انجام نظافت و گندزدایی سددطوح در

 مواد گندزدا انجام شود. روش اجرا به این ترتیب است: 

  جهت زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته     ابتدا

نمودن می باشددد جدا و  همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدابه مواد شددوینده نظافت گردد. 

 .شستشو گردد

  شددود، گندزدایی مرتب کلیه سددپس به وسددیله دسددتمال دیگری که آغشددته به مواد گندزدا می

ها، پنجره، صندلی باشد مانند : فرمان، دنده، ترمز دستی، آیینهها در تماس میسطوحی که با آن

ش  شکوک به      2بورد حداقل راننده و کمک راننده، دا سافر بیمار/ م صورت حمل م بار در روز و در

گندزدایی سطوح   بیماری، پس از پیاده شدن او از ماشین ) مطابق راهنمای ضد عفونی دست و    

 (2پیوست -
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 شددود جهت گندزدایی داخل خودرو، از دسددتگاه مه پاش مخصددوص خودرو اسددتفاده توصددیه می

 گردد.

  مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پوشددش  تا برطرف شدددن شددرایط ویاه و

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد ، آویزهای خودروشیشه، پرده پنجره

 نصب گردد و مرتباً پر شود.  هاواحد نقلیه و سرویس در دست کننده ضدعفونی محلول ظرف 

 دهی کنند. ها به کارکنان سرویسانمکان سرویساز ورود افراد متفرقه ممانعت گردد و حتی 

 آوری دستمال، دستکش، ماسک و دفع بهداشتی آنها دار در سرویس به منظور جمعهای کوچک درسطل

 وجود داشته باشد.

    ستم سرویس     تهویه سی شد که در زمان  شن با سنل و هنگام انجام مأموریت، هوای  خودرو رو دهی به پر

در صورت   و فراهم شود  افراد حرارتی آسایش  که باشد  فعال دمایی در و یان یابدتازه به داخل خودرو جر

 جریان هوا در گردش باشد.  همیشه باز گذاشتن در یا پنجرهاستفاده از آن با  عدم امکان

  سه شین به سطل  زباله هایکی شتن  لزوم جمله از( نزم های احتیاط رعایت همراه های ما سک  دا  و ما

 شود.  خودداری زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب دستکش(

    در هنگام گندزدایی و نظافت وسدایل نقلیه احتیاط های نزم برای پیشدگیری از حریق و یا برق گرفتگی

 به عمل آید.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

 ( وب سایت ها ،آموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی  

  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

 

 د نیاز برای آموزش موضوعات مختلفرسانه های مور

 رسانی 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 
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 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیled جهت پخش پیام ها و تصاویر )آموزشی 

 

 موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف 

 ویروس کرونا بیماری با آشنایی 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

  توجه به موضوعات مندرج در این راهنما(سایر  )با 

 

 نمونه فعالیت های آموزشی

   در  ویروس کرونا شیوع  با مقابله جهت در نزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی  استند یا بنرهای  نصب

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

                  صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

  نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 

 عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح 
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  آموزش اقدامات نزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

     190  شماره تلفن  شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به    نصب پوستر سامانه پاسخگویی  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / درشددماره............................ شدداغل  اینجانب .................................. دارای کد ملی به 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شیلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شیلی 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 ز گواهی میشدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نی  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهپاسددخ کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 

 امضا                                                       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

توجه: استفاده از ماسک و دستکش برای عموم شاغلین کفایت می کند. برای شاغلین بهداری و در تماس با       

 بیمارن همه وسایل حفاطت فردی نزم است.

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در    ش ا سته به  ستاندار عفونت 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 

  میخورد.در پشت گردن و کمر گره 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 .اتصانت ایمنی یا نوارهای انستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.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: 

  .داریدها را از چهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 .پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیدها را به هنگام دستکش -

 .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 

قبل از خارج شدددن از محل کار/پایان شددیفت کاری،    غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسایل حفاظت فردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش 

 جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به  وسایل حفاظت فردی 

 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.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 

  تان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز         انگش

 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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   را بالفاصله بشویید   حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود     اگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 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.

 داخل روپوش را لمس 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.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        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.ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای بانیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

    الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   لوده شد، ب اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آ

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دسدددتکش را نیز درآوردید. فقط قسدددمت داخلی     آورید، به  لباس را درمی همانطور که

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

 

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشددد یدها،      های از  ندزدا روی سدددطوح و کل گ

سدددوزی دار و مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .شوداجتناب 

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن. 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک    ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل   

به  یال   ) پل دوز،    عنوان م ال درپوش نسدددتیکی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )م ل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.تهویه مطلوب استفاده میکوچک محدود و در فضاهایی با 

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسدددتفاده مکرر و طوننی از الکل به    .3

های خوردگی نستیک و پالستیکشدن و ترکتیییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سددالن .4

یه بهتر اسددت هواکش نیز ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهو و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات نزم  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 مرتب دست      .8 شست سک   امکانات نزم 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.

سدددیم در از  گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوننزا 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.درمانی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز 

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

ننده از جمله عدم رعایت میزان اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدک .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

آب و دسددتکش و عینک برای بند ضددد اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سدددرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سدددف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهبردن سددفیدکار از به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال 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 ه میکردن توالت اسدددتفاد  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب
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کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک 15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز   و ها باید در مکان خنککنندهنمایدب 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 اگر از  و  شده را روزانه محلول رقیق کننده رقیق ا

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریخ رقیق

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  بل  آغشددد ماده      شدددده و ق با  ندزدایی  از گ

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصددد  5 سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم های عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

ستیابی  به غلظت  سفیدکننده به آب را تنظیم کنید        برای د سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  عنوان به .منا

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهم ال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   کردن مدفوع، نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسددترسددی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 از کرونا ویروس : نکات مهم در پیشگیری5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا بانی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نماییدب بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با دسدددتاز روبوسدددی و . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(ب  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایندب

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 بکنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال     شانید و د ستمال کاغذی بپو ا ر را با د

 در سطل زباله بیندازیدب

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنیدب

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شودبنگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نماییدب

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 بتقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهیدب به اطرافیان 
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 آموزشگاههای رانندگی در و الزامات سالمت محیط و کار 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 یک اصل کلی ویروس عنوان است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

سرفه، تنگی نفس می    شدید با عالیمی همچون تب،  ز نماید تواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتاسددت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن 

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1فاصددله تواند در ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

ستگیره 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  

 .گردد یآب و صابون شستشو حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  کاربرد دامنه

 کارکنان بخش اداری، مدرسان و مربیان و مهارت آموزان آموزشگاههای رانندگی 

ها، نامهیینبوده و سایر قوانین، آ )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتمقررات، دستورالعمل

 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که 

یکی از اماکن  این محل های می تواندهستند و  19-در معرض بیماری کووید  و مراجعینبسیاری از شاغلین 

بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت نیروی کار از اهمیت  تواند سبب انتقالتجمع محسوب شده که می

ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی باالیی برخوردار است، الزم است مقررات ویژه

 برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 ستا الزم است موارد زیر رعایت شود:در این را
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 چرخشددی ریزی به منظور اجرای روشددهای کاری مختلف با حرددور شدداغلین کمتر به عنوان م ال  برنامه

 کاهش ساعت کاری و ... صورت گیرد. نمودن ساعات کار،

        ( صله ایمن صورتی که برای انجام کار فا شرایط و محیط کار به  سازی محیط کار و تغییر   2تا  1آماده 

 متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. 

           ویدئو  های اجتماعی و  کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اسدددتفاده حداک ری از تلفن، شدددبکه 

 .انجام شودبرگزاری جلسات تبادل اطالعات و کنفرانس برای 

 متر( رعایت  1) فاصددله حداقل و ممکن زمان حداقل باشددد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصددورتی

 گردد.

 وداجتناب ش توانند تجمع نمایندو هر جایی که کارکنان می تک یررخانه، اتاق آبدا کار، اتاق در تجمع از. 

 با یکدیگر، ارباب رجوع / مراجعین احتمالی کارکنانو بین  مهارت آموزان و کارکنان بین فاصددله افزایش 

 گذاری صورت گیرد.   اقداماتی چون جداسازی و پارتیشن از با استفاده

    سطوح رور و غیاب کارکنان،  شترک  برای ح سگر و  جمله از م شت  اثر ح شود و   حذف خروج و ورود انگ

 تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود.

 به ریزی شددود که از تجمع افراد جلوگیری شددود. ای برنامهگونه به اسددتراحتشددروع آموزش و  هایزمان

 عنوان م ال سددداعت شدددروع آموزش مهارت آموزان هر مربی با مربی دیگر متفاوت باشدددد تا هم مهارت

شگاه مرا  ستراحت تجمع    آموزان با هم به آموز ستراحت با هم در اتاق ا جعه نکنند و هم مربیان در زمان ا

 ننمایند. 

 به  مورد بی تردد از و باشددند وظیفه انجام مشددغول خود هایقسددمت در فقط قسددمت هر کارکنان کلیه

 .نمایند خودداری کاری زمان درهای دیگر قسمت

 شلوغ پرهیز   و از حرور در مکان  امکان محدود نمودههای خارج از منزل را تا حد فعالیت های عمومی و 

 کنید.

  ص  ای یدورکار انجامبا ستعالج  یمرخ شکوک  ایبه کارکنان مبتال  یا صون  می م توان کارکنان دیگر را م

 داشت. 

  در بدو ورود اطمینان حاصل شودو مهارت آموزان از سالمت کارکنان.  

    سه و تب دارند بای سرفه، عط ه کد در خانه بمانند و به محل کار نیایند تا زمانیکارکنانی که تنگی نفس، 

 که شاغلین . در صورتی بهبودی حاصل شود و مورد بررسی توسط مراکز جامع مراقب سالمت قرار گیرند     
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افراد بیمار با  تشددخیص کرونا الزم  اطالع دهند و در خانه بمانند. آموزشددگاهچنین عالئمی دارند باید به 

 زگشت به کار اقدام نمایند.است بر اساس راهنمای با

 به زمان دیگری موکول گردد در آموزشگاه میرات اساسیعحتی االمکان کارهایی چون ت.  

            بات از طریق الکترونیکی انجام پذیرد و از تردد هرگونه پیک در داخل  آموزشدددگاه  حتی المقدور مکات

 گردد.ارسال دریافت و های ضروری با اتخاذ تدابیر الزم ها و نامهجلوگیری گردد و بسته

  رتباط دعوت نمودن مهمان تا حد امکان جلوگیری و سددعی شددود کارها از طریق ا جلسدده و برگزاری از

 فصل گردد.تلفنی و ارتباطات مجازی حل و 

  درنظر گرفته شود.نفر  3 سرنشینان در هر خودروحداک ر تعداد 

 و به دور از کارکنان قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر 

 ترمتا دو در فواصل ایمن یک  کارکنانبا  مهارت آموزهای صوتی برای برقراری ارتباط استفاده از سیستم  

 رقراری ستفاده شود و جهت بای یا پالستیکی اشهبین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع شی

 میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.ارتباط در صورت امکان از تجهیزات 

  ممکن کاهش یابد به طوری که تعداد و زمان تعداد افراد شرکت کننده در کالس آموزش تئوری به حداقل

 متر فاصله وجود داشته باشد. 2تا  1بین آنها 

 متر باشد.  حداقل یکبایست فاصله بین مدرس و شرکت کنندگان در کالس هم می   

  آموز از ماسک , دستکش و شیلد استفاده نمایند.مربی و مهارت 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتالزم است براساس طرح فاصله

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم  فرم خود آموزشددگاهبه محل کار/ موظف هسددتند در بدو ورود  همه -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید

شاغلین   -2 سامانه   : و مهارت آموزان بررسی روزانه عالئم  ساس ارزیابی   به نیاز salamat.gov.irچنانچه برا

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع  آموزشددگاهخانگی وجود داشددت، فرد از ورود به محل کار یا  قرنطینه

 جلوگیری نماید. آموزشگاهصورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/  نماید. در غیر این
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

به     گروه دو با گواهی پزشدددک معتمد،  ید   به  ابتال معرض در که  افرادی عنوان زیر   19-بیماری کوو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعراء وندیپ  

 نظر گرفته شود: موارد زیر برای این افراد در

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بههای شغلی این افراد تا پایان همهصورت امکان، فعالیتدر -1

شرایط محیط کار برای این     -2 صورت عدم امکان دورکاری،  ای فراهم گردد که حداقل گونهافراد به در

تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی 

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 د.کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نماین -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-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید  "جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه    

 ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی     ابالغی از وزارت بهداشت مورد  

 قرار گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

ر طوکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. این ویروس بههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

های گردند. بر اساس دانستهعمده از طریق ریزقطرات از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیای آلوده منتقل می

ز نماید و تواند بروتنگی نفس می کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالئمی همچون تب، سرفه،

 اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برایالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. به ذاتدر موارد شدیدتر ممکن است منجر

ه و ، ارتباط با افراد آلودمحافظت از شاغلین در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بستگی به نوع کار

  .ددارآلودگی محیط کار 

 

 در محیط کار یکلبهداشتی  یهاهیتوص .1

ممکن  وعیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وعیش تیاز گسترش وضع دیبا کنانو کار انیکارفرما .1

راهنما مورد توجه قرار  نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاقدامات احت ،است

 .دیننما الزامرا  ندانگرفته

 یهامراتب کنترل از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا هاهیتوص نیا .2

 .باشدیم کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو ش یتیریمدو  یمهندس

 ربراب درکنان کار از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته

  .شود صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

نند؛ ک یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما .3

ی کنترلروشها و احتیاطات از  کنانحاصل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه استفاده یریجلوگ یبرا

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ی،تیریو مد

بهداشتی از کارفرمایان واحدهای مشمول و موضوع این راهنما موظفند امکانات آموزشی و رعایت مقررات  .4

را به ویژه برای شاغلین با  جمله تأمین وسایل حفاظت فردی )دستکش، ماسک، ژل ضدعفونی کننده و ..(

  احتمال باالتر ابتال به بیماری فراهم آورند.

جزای ادر زمینه  ملزم هستند که به شاغلینکارفرمایان  با ویروس کرونا،شغلی  مواجههبرای جلوگیری از  .5

 آموزش دهند. وسایل حفاظت فردیی از جمله پیشگیری از آلودگ

که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد  روسیو نیانتشار و انتقال ای هاتوجه به راه با .6

که  یمعن نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است
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دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه، افراد مشکوک یا مبتال به کرونا عامل اصلی  ابه بیماری یافراد مبتال 

 خطرند. 

 یها رهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییهاوجود دارد محل زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از .7

صندلی،  مختلف هایقسمت، خودروهاها، دستگیره درب موبایلموس،  د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها

 ... و ، ابزارهای کاری مشترک بین افرادو باالبر پنجره ها، فرمان خودرو و ...ایمنی، کلیدهای پایین کمربند 

 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو یتواند امکان انتقال قطرات حاویم

 وصخص به موضوع نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر ،مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد .8

 یستیاب یاقتصاد و یفن مالحظات و طیشرا به توجه بالذا . داشت باال سکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم

 :  باشندمی شامل موارد ذیل و کار طیسالمت مح یاقدامات کنترلبرخی از 

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .2

  در صورت آلودگی این ثانیه بشویید.  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

)برای آشنایی با نحوه شستشوی دستها به  یا دو بار دستها شستشو داده شوند. ثانیه باشد 40زمان حداقل 

 مراجعه نمایید(   2پیوست 

   توان از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل  که آب و صابون مایع در دسترس نیست می   در صورتی

 از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد.

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید 

 سر   هنگام ستمال  عطسه یا  صورتی  فه کردن از د ستفاده کنید )در  شت از   کاغذی ا ستمال وجود ندا که د

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

 .از انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

 ضروری از قبیل انگشتر، ساعت و ... خودداری نمایید. االمکان از همراه داشتن وسایل غیرحتی  

  متر( با افراد خودداری کنید. 1از تماس نزدیک )کمتر از 

 ،سددهم زیادی در کاهش ابتال به  تغذیه مناسددب و کاهش اضددطراب، نوشددیدن مایعات کافی خواب کافی

 بیماری دارد. 

505



 
 معاونت بهداشت           

 در آموزشگاه های رانندگی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-کوویدراهنمای گام دوم مبارزه با 

8 

 

      وه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم    تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل می

 ویروس( داشته باشید. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا

 پرهیز کنید.با یکدیگر  بوسی کردنو رو دست دادن از 

  های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از          از خوردن غذا در محیط

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

           در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت صحیح استفاده کنید و در

 صورت شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید.

 های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده نمایید.برای تماس با دکمه 

    انسور  ظرفیت آس کل نسور روبروی در آسانسور و پشت به یکدیگر بایستید و از      هنگام سوار شدن در آسا

 استفاده نشود.

  ستفاد سط     ا صی تو شخ ستفاده    ه از خودکار  سایل و لوازم التحریر برای ا عموم و  کارکنان و قرار ندادن و

 مراجعین

             پرونده کاغذی مهارت    به منظور عدم تبادل کاغذ و پرونده، در صدددورت امکان تدابیری به منظور حذف 

 آموزان انجام گردد.     

  داقل به ح یادار ونیاتوماس  ستم یو استفاده از س   یاز انتشار احتمال  یریاستفاده از کاغذ به منظور جلوگ

 ه شود. رساند

  اسددتعمال دخانیات به دلیل تأثیر آن بر ترددعیف سددیسددتم ایمنی بدن و مسددتعد نمودن افراد در ابتال به

 است.ویروس ممنوع 

  با  ایو  دسددتگاه پوز ،در بسددتر سددایت و سددامانهها و پرداخت وجه نقد و انجام پرداختاجتناب از دریافت

 هااستفاده از اپ

  یدسددتمال کاغذ ایمصددرف  کباریاز دسددتکش کارتخوان  یهادسددتگاهو  بانکیکارت  اسددتفاده ازهنگام 

  نشود. ی تحویل گرفتهکاغذ یهاشیو فکنید  استفاده

  ت در صور . ها را به حالت نیمه باز نگهداریدها آنتگیرهو دس  ها با درتتن از تماس مستقیم دس  کاس جهت

  امکان برای سهولت تردد از جک و آرام بند درب ها استفاده نگردد.

 جهت جلوگیری ازضدددعفونی کنید.  از قبیل کلید، موبایل و ... کنیداشددیائی که در طول روز لمس می( 

 توان از پوشش موبایل با سلفون، شستشو با کف صابون و نظایر آن استفاده نمود(میخراب شدن آنها 
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  عدم اسددتفاده از دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن میز و صددندلی و سددایر وسددایل )ترجیحاً هر یک از

   بار مصرف(کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یک

 س محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید.از تما 

 صددورت مشدداهده عالئم سددرماخوردگی و بیماری آنفوالنزا شددامل سددرفه، تنگی نفس و تب در منزل   در

اجتماعی خودداری کنید و برای محافظت دیگران از ماسددک شددغلی و از انجام فعالیتهای اسددتراحت کرده و 

 به روش صحیح استفاده کنید. معمولی استفاده 

  تماس بگیرید. 4030و 190 صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شمارهدر 

          شت ستم اثر انگ سی ستفاده از  صورت ا صد  70وجود یک ظرف محتوی الکلبرای ورود و خروج، در   در

 برای ضدعفونی انگشت ضروری است.

  و ژل ضدددعفونی بر پایه الکل برای شدداغلین تأمین  دسددتکشماسددک، تجهیزات حفاظت فردی از جمله

 شود.

 های ساده پزشکی، ماسکN95  وFFP2 شود. برای شاغلین توصیه می 

  و نظافتچی کارکنان برایو روپوش  مناسددب ماسددک، دسددتکش جمله از الزم فردی وسددایل حفاظت 

  .تهیه شودآبدارخانه 

 سان و   سالمت  حفظ جهت به شگیری  و مربیان(کارکنان )بخش اداری، مدر  به افراد این ابتالی از پی

 مصددرف یکبار تنفسددی ماسددکاسددت وسددایل حفاظت فردی شددامل  موظف مدیر آموزشددگاه ویروس، کرونا

 و داده قرار آنان اختیار و به تعداد کافی در )از نوع التکس و نیتریل( دسدددتکشو  ( N95نوع )ترجیحاً از

  باشند.می هاآن از استفاده به ملزم االشاره فوق افراد

  شگاه ست  موظف مدیر آموز به منظور گندزدایی خودروهای تحت تعلیم، مواد گندزدا تهیه و در اختیار  ا

 (4مربیان قرار دهد. )طبق موارد مندرج در پیوست 

 های خود را ضدعفونی  بایست قبل از سوار شدن به خودرو و پس از پیاده شدن دست      آموز میهر مهارت

 نماید. 

   از نوع ماسک   هاماسک استفاده از(  پزشکی،  سادهN95  وFFP2 و )  )دستکش )از نوع التکس و نیتریل

 آموزان الزامی است. برای مهارت

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

  مراجعه نمایید. 3برای آشنایی با نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی به پیوست  
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  غذاییموادغذاخوری و اتاق بهداشت  .3

 زدایی شود.گنداتاق غذاخوری ز صرف وعده غذایی تمامی قبل و بعد ا 

    شترک مانند نمک سایل م شود  و شکر و آب      و پاش و قندان جمع آوری  سماق، قند،  سرو نمک، فلفل، 

 بار مصرف انجام گیرد.های یک بندیدر بسته آشامیدنی ترجیحاً

 باشد. ای ممنوع میعرضه مواد غذایی روباز و فله 

        صورت روباز و شیجات ب شیرینی، تر صرف از جمله انواع آجیل، تخمه،  از نگهداری مواد غذایی آماده به م

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 باشد.بایستی فعال میاتاق غذاخوری مد و مناسب در طول استفاده از یه کارآسیستم تهو 

  اتاق غذاخوری نشوند.باره وارد  به یک کارکنانترتیبی اتخاذ شود تا تعداد زیاد 

 .استعمال دخانیات ممنوع است 

 های غذایی خود را از منزل به همراه خود بیاورند و از خرید غذا از مکانهای عرضه االمکان افراد وعدهحتی

 مواد غذایی اجتناب نمایند.

  بین افراد داخل اتاق غذاخوری الزامی استمتر حداقل یک رعایت فاصله گذاری. 

  گندزدایی شوند.و میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو 

 های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود.یخچال و فریزر 

  غذاخوری الزامی است.اتاق سطل زباله پدالی درب دار در داخل 

 االمکان از ظروف یکبار مصرف برای خوردن و آشامیدن استفاده شود.حتی 

   دبشوین را با آب گرم  سرو کلیه ظروف  ،دهیموظفند پس از سرویس شاغلین اتاق غذاخوری و آبدارخانه ،

سرویس    سپس گندزدایی و آب  شی نمایند و برای  سرویس کِ ستفاده  دهی به افراد جدید از  های جایگزین ا

 کنند.

 ستفاده      از صرف برای میز غذاخوری ا شش یکبار م ستفاده آنها را تعویض    پو شود تا بتوان پس از هر بار ا

 نمود.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .4

   ها، کابینت، گوشی تلفن،  پلهامل میز و صندلی، شیرآالت، نرده   سطوح دارای تماس مشترک ش   سایر

و پریزها، کیبورد، موس، ریموت وسدددایل    ها، کلید  پوشخوان و خودپردازها، کف های کارت  دسدددتگاه 

 عمومی و نظایر آن تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 
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  نند کمیبه طور مشترک استفاده کاری مختلف  ساعاتتجهیزات و دستگاه هایی که افراد مختلف در

  به طور مرتب گندزدایی گردد. در تبادل این وسایل بین افراد و تعویض شیفتالزم است 

 یا راهروها و ...  اسددتفاده  اتاق غذاخوریو وسددایلی که برای نظافت ، دسددتمالها های زمین شددورتی

شتی بکار می          نشو می د نورد در هیچ شرایطی با  وسایلی که برای شستشو و نظافت سرویسهای بهدا

 . شوندنبایستی بصورت مشترک استفاده 

 

 و خودرو بهداشت ساختمان .5

  در کنار سیستم تهویه ساختمان  هاو اتاق هاهای سالنگذاشتن درها و پنجرهاز تهویه طبیعی م ل باز

 استفاده شود و از عملکرد صحیح سیستم های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.

  گرددیم هیتوص یبا فشار منفاستفاده از سیستم تهویه . 

     شامل شترک  ستگیره درها،  دیوار و کف، درب سطوح دارای تماس م شک  ها، د و نظایر آن تمیز و خ

 شده و سپس گندزدایی گردد. 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها،  کننده د ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد. ،در ورودی و خروجی ساختمانها

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسدستمال کاغذی در توالتکشی صابون مایع و سیستم لوله 

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقت حذف شوند.کنسردها و آب خوریآب 

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در تمام اتاقها الزامی است 

  سالن و از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محلتابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری 

 کالسهای آموزشی نصب گردد.

 هک باشد فعال دمایی در و هوای تازه به داخل خودرو جریان یابد تاخودرو روشن باشد  تهویه سیستم 

ذاشتن باز گبا یا همراه با آن استفاده از آن  در صورت عدم امکان و فراهم شود افراد حرارتی آسایش

 جریان هوا در گردش باشد.  همیشه در یا پنجره

 شود. ها با پایه نگهدارنده در خودرو نصبکننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد 

 و ... در خودرو باید به شیوه بهداشتی در  ، دستکش، ماسکها از جمله کاغذ، دستمالدفع پسماند

 هایو به طور مرتب به کیسهصورت پذیرد دار در خودرو های کوچک دربسطلو در نایلون یکبار مصرف 

 پالستیکی محکم بدون درز و نشت انتقال داده و دفع شوند. 
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     ندگی شدددامل : دسدددتگیره درب،        گندزدایی مرتب داخل کلیه  و خارج خودروهای تحت تعلیم ران

سمت  ...  و ، دنده، آینهایمنی، کلیدهای پایین و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو صندلی، کمربند  هایق

 آموز الزامی است.پس از عوض شدن هر مهارتبه طور مرتب و ( 4)طبق پیوست 

 ها باز گذاشته شوند.درها و پنجرهخودرو  باید خالی از افراد بوده و  ،هنگام گندزدایی و نظافت 

 متصدیان های سوخت، باید فقط توسط ها و جایگاهگیری خودرو  در پمپ بنزینعملیات سوخت

 .ها، صورت پذیردجایگاه

 

 بهداشت نمازخانه

  انجام شود. جمعیاقامه نماز بصورت فردی و یا رعایت فاصله ایمن در 

     سجاده و نظایر آن از نمازخانه شترک از جمله چادر،  سایل م صورت  ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و و

 د.نآوری گردد و به صورت شخصی استفاده شوموقت جمع

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

             ستها و پاها وجود ضدعفونی د شو و  شست ضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت  شتی و و سرویس بهدا

 داشته باشد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در نمازخانه الزامی است 

 اوقاتی از روز جهت انجام  تهویه مناسدددب برای این مکانها پیش بینی شدددود و درب و پنجره ها برای

 تهویه طبیعی باز گذاشته شود.

 باشد.توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه ممنوع می 

 .هرگونه خوردن و آشامیدن در نماز خانه ممنوع است 

 

 های بهداشتی بهداشت سرویس

  گندزدایی شود.سرویس های بهداشتی باید دارای تهویه مناسب باشد و بطور مرتب 

          شدسدتشدو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دسدتگیره، درب، شدیر آالت و وسدایل موجود سدرویسدهای

 ( انجام شود.4های گندزدایی )پیوستبهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمل

    شتی  تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک توسط  روز در بار دو حداقل بایدسرویس های بهدا

 شود. گندزدایی و تمیز عینک(  /صورت محافظ و ماسک چکمه، )دستکش، فردی

 دستکش استفاده نمایند. نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و 
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 شسته ، گندزدایی و خشک شوند تا برای نوبت بعدی       ها و دستمالها حتماً پس از هر بار نظافت ، تی

 آماده باشد.  

  ی شخصی استفاده شود.هاپاییدم االمکانسعی شود حتی 

   سایل نظافت مانند تی شوند.         و ستفاده  شتی و حمام ا سرویس بهدا ضوخانه ،  صورت مجزا در و ها به 

ای بایست بر این وسایل می  ها و وسایل نظافت به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود.      همچنین تی

 نظافت سایر قسمتهای ساختمان استفاده نشود

             نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها به تعداد کافی در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی

 است.

          وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. استفاده از صابون

 داشتی می باشد.معمولی جامد غیربه

 .برای خشک کردن دستها از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی استفاده شود 

       بایستی مرتباً  سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی قرار داده شود و سطل ها می

 خالی شده و گندزدایی گردند.

 چشمی باشد.های بهداشتی، ترجیحاً از نوع پدالی یا شیر آب روشویی، سرویس 

 ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب. 

 سایر اقدامات .6

 نظارت بر کنترل موازین بهداشددتی با هدف پیشددگیری و کنترل کرونا ویروس در مکانهای   تشدددید

سورها، آبدارخانه    سان سرویس  ، اتاق، نمازخانهعمومی نظیر آ شتی می های غذاخوری،  ست  بهدا سط  بای تو

ر نظر د وآموزشگاه را بر عهده گرفته است با   مسؤولیت نظارت بر اقدامات بهداشتی    ی کهیکی از کارکنان

 انجام شود:  گرفتن رعایت موارد زیر

 ًمسؤول آبدارخانه نظارت بر استفاده مداوم از وسایل حفاظت فردی برای کارکنان، خصوصا. 

  ص ستم     ول اطمینان از عملکرد ح سی ساختمان صحیح  سالن های تهویه  سایل   کارکنان....  و ها،  از و

 حفاظت فردی و بهداشتی مناسب استفاده کنند.

 خودداری گردد.آموزان/ مراجعین( از تجمع بی مورد افراد )کارکنان/ مهارت 
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 نکات مهم

 االمکان از خوردن غذا در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد. درصدددورتیکه امکان حتی

شت و   صرف می در ه مربیانندا شت    نمایند، میر زمان در واحد نقلیه غذا  ست کلیه موازین بهدا بای

 فردی و بهداشت مواد غذایی را رعایت نمایند. 

   بطوریکه هیچگونه اختالطی بین مواد   م شدددود، مرحله انجا   2فت و گندزدایی سدددطوح در   انجام نظا

 شود. روش اجرا به این ترتیب است: نشوینده و مواد گندزدا انجام 

  سطوح از عامل بیماری شته به     جهت زدودن بار آلودگی  ستمال مرطوب و آغ سطوح با د زا، ابتدا 

جدا و   نمودن می باشدددد  د. همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدا      ن مواد شدددوینده نظافت گرد   

 .شستشو گردد

 باشددد، گندزدایی مرتب کلیه سددپس به وسددیله دسددتمال دیگری که آغشددته به مواد گندزدا می

ها، پنجره، صندلی  باشد مانند: فرمان، دنده، ترمزدستی، آیینه  ها در تماس میسطوحی که با آن 

ر بیمار/ مشکوک  بار در روز و درصورت حمل مساف   2راننده و کمک راننده، داشبورد و ... حداقل  

به بیماری، پس از پیاده شدددن او از ماشددین انجام شددود. )مطابق راهنمای ضددد عفونی دسددت   

 (4پیوست –وگندزدایی سطوح 

  پاش مخصوص خودرو استفاده    اسپری شود جهت گندزدایی داخل خودرو، از دستگاه   توصیه می

 گردد.

       شش شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پو شدن  تا برطرف 

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد آویزشیشه، 

 از رانهیشگ یپ و یبهداشت  اقدامات تیرعاهشداردهنده برای   یپوسترها  و آموزشی  ای،توصیه  تابلوهای 

 نصب شود. آموزان در خودروها مربیان و مهارت دید معرض در کرونا یماریب به یابتال

 سطوح دارای تماس مشترک  تمیزکردن و گندزدایی برای مشترک دستمال از استفاده عدم 

  سه شین به سطل  زباله هایکی شتن  لزوم جمله از( الزم احتیاطهای رعایت همراه های ما سک  دا  و ما

 شود.  خودداری جداً زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب دستکش(

  احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق  محیط های مختلفدر هنگام گندزدایی و نظافت

 گرفتگی به عمل آید.
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 احتیاطات الزم هنگام برگزاری کالس آموزشی تئوری:

  ستفاده از در بدو ورود به ضدعفونی با پایه الکل   کالس با ا ضدعفونی    70مواد  ستهای خود را  حتماً د

 . نمایند

  در بدو ورود از نظر عالئم ظاهری کنترل شددوند و تب سددنجی برای آنها انجام مراجعین به آموزشددگاه

کننده با پایه  عمل آید. همچنین مواد ضدددعفونیشددود و از ورود افراد مشددکوک به کرونا ممانعت به 

 و دستکش یکبار مصرف برای ورود در اختیار آنان قرار گیرد. درصد 70الکل 

  شی باید سب   کالس آموز شته  گنجایش منا صندلی ها  دا صله  بهبطوری که  از هم  متر 1 حداقل فا

مترمکعب هوای تازه با در نظر گرفتن شددرایط آسددایش حرارتی در سددالن   12چیده شددده و حداقل 

 جریان داشته باشد. 

 ه شود.گذاشت باز هوا گردش جادیا یبرا کالسی ها پنجره و بدر 

   و روی میز حذف شود. کالسوسایل اضافی 

         صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو د از و... قبل و بع نسالن و کلیه سطوح، دستگاهها، دسته و پشتی 

 گندزدایی شوند. برگزاری کالس آموزشی

 های یک بار مصرف سرو شود.چای در لیوان 

  های تک نفره به افراد داده شود.خوراکی به صورت بسته بندیآب، قند و مواد 

       هرگونه مواد خوراکی حتی به صورت بسته بندی شده نظیر شکالت و ... در داخل ظرف دربسته قرار

 گیرد. 

  .از خودکار و کاغذ شخصی استفاده شود و رد و بدل کاغذ حذف شود 

 از طوالنی شدن جلسه پرهیز شود.  و به صورت فشرده و کوتاه برگزار شودها کالس 

 های حروری شوند.های آموزشی غیرحروری جایگزین آموزشدر صورت امکان کالس 

 

 :دستور کار گندزدایی سطوحاحتیاطات مورد توجه در 

  .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

          ،شده شته  سط محلول گندزدا آغ ستمالی که تو سطوح با د ستمال را  گندزدایی  انجام پذیرد. ابتدا د

 خیس نموده و با فشردن آن، آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده شود.

   زدا بر روی مصرف شده برای اثر بخشی مواد گند   رعایت مدت زمان ماندگاری حسب غلظت گندزدای

 سطوح توصیه می گردد.
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  ز یک روز را دارند روی بطری که قابلیت مصددرف بیش ا محلولهاییغلظت آن برای  و تهیهثبت تاریخ

 .ستا آنها الزامی

  زمان توصددیه شددده برای گندزدایی سددطوح در شددرایط اضددطرار )شددیوع  گندزداییزمان انجام کار  :

  به ترتیب زیر: های واگیر مانند کرونا ویروس ( در شرکت ها و سازمان هابیماری

 سنل         30 حداقل شروع به کار پر سمی  ساعت ر شد    یگندزدادقیقه قبل از  سیده با ی به پایان ر

 گردد ( ثیر گذاری ماده گند زدا توصیه میأ)این زمان جهت حداک ر ت

 با) .گردد انجام (پرتردد مکانهای) لزوم صددورت در کاری سدداعات اواسددط در گندزدایی دوم دور 

 تواند باشد(می شرکت هر کاری ساعات به توجه

  دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالطی بین شدددوینده و گندزدا

 انجام گردد.   

 پالستیکی آماده و نگهداری شود.  در ظرفی دربدار و ترجیحاً تهیه شده برای برای گندزدایی محلول 

            الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا بصورت خودبخودی خشک شده و از

 خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید.  

  دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد گندزدا برروی سطوح پیش بینی  30الی  10مدت زمان  حدود

 می شود.  

 یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند.   الزم است نظافت را از 

 ستمالها حتماً فت ، تیپس از هر بار نظا سته    ها و د شوند تا برای نوبت بعدی    ش ، گندزدایی و خشک 

 آماده باشد.  

   مواد شددوینده و گندزدا، لباس و وسددایل حفاظتی ) ماسددک و دسددتکش ( و محل نگهداری آنها می

 د. بایست  پیش بینی گرد

 های خود را گندزدایی ، ابتدا دستنیروهای خدماتی شاغل قبل از ورود به داخل مرکز و شروع فعالیت

و از لوازم ایمنی )ماسک، دستکش قابل گندزدایی، لباس کار و یا روپوش بلند و کاله، چکمه( استفاده 

های و دمپاییها ها، دسددتمالنمایند. همچنین نیروهای خدماتی می بایسددت هنگام شددسددتشددوی تی

 مخصوص نظافت و گندزدایی بخش، از لوازم ایمنی مذکور استفاده نمایند.
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 درصد 70دستور کار ضد عفونی دست با الکل 

  صد از الکل   70برای تهیه الکل صد )طبی( ، در یک ظرف یک لیتری تقریبا  96در سی     730در سی 

ضافه می کنیم )تقریبا سه حجم   سی سی آب مقطر را به    270درصد را ریخته و مقدار  96الکل  آن ا

 الکل به اضافه یک حجم آب مقطر و یا جوشیده شده سرد شده(.

   نیا ریدر غ دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ی،ضدعفون انجام  یالکل ماده قابل اشتعال است برا 

 .شود یصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آتش سوز

 

 آموزش بهداشت

 آموزشی مناسبروش های 

  )... آموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی، وب سایت ها و 

      صله سیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فا صورتی که آموزش از م در 

 حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است.

 

  موضوعات مختلف:رسانه های مورد نیاز برای آموزش 

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 در صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

 در صورت امکان، ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه 

 در صورت امکان، انتشار تیزر ، اینفوگرافی یا موشن گرافی در فرای مجازی 

 در ( صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 

 

  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 ستفاده از وسایل حفاظت فردیآشنایی با زمان و نحوه ا 
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 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 

  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 

  در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوستر های هشدار دهنده 

                سرویس های صا  ست ها در محل کار خصو شوی د شست صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی 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  

  از تجهیزات حفاظت فردی نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده 

 نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

 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 
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  ص شماره تلفن             ن شکی به  شت ،درمان و آموزش پز شکایات وزارت بهدا سخگویی  سامانه پا ستر  ب پو

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 ها:پیوست

 / آموزش: فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

شاغل   اینجانب  شماره............................  در )واحد کاری/  / مهارت آموز .................................. دارای کد ملی به 

 نمایم:سازمان ...( .......................... دارای عنوان شغلی ...................... اظهار می

 

 ام:در سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته -1

احسدداس خسددتگی و ضددعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سددرفه    □لرز    □      تب□

 درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه  □

صله کمتر از      -2 )کرونا ویروس( در دو هفته  19-متر( با فرد مبتال به کووید 2سابقه تماس نزدیک )فا

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ افراد خانواده بیمار مشکوک/ فردی از مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته    د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) رای ب ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ لیه مشترکوسیله نق 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 نمودهپاسددخ کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 امرا                                         تاریخ                        نام خانوادگی                نام و
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شوندشسته زیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 توجه: استفاده از ماسک و دستکش برای عموم شاغلین کفایت می کند. 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت     ا سته به  سی، قطره  شده ب ستاندارد، تما سی های ا ار ای و هوابرد ب

 شود.متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افراد آموزش داده

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

  دهید.اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار 

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 
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 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی     روش 

قبل از خارج شدددن از محل کار/پایان شددیفت کاری،    غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسایل حفاظت فردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش 

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

 
       شده ستکش آلوده  شما هنگام درآوردن د ستان  شویید یا از یک     اگر د ستان خود را ب صله د اند، بالفا

 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.

  درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ(دستکش 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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  ماسک (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شتن اگر در ست         حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    ما صله ب های خود را بالفا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

ست     (3 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 : گندزداهای سطوح4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشددد یدها،      های از  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 

 بر پایه الکل دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی 1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در 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   ) پل دوز،    عنوان م ال درپوش السدددتیکی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )م ل 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 فراهایی 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 ندزدایی و نظافت، سددالنهنگام گ .4

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول حلولم .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

تی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدما  

 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 کنش نشددان میراحتی با سددایر مواد شددیمیایی وا 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 م      - نده  یدکن یه     سدددف عث تجز با خلوط گردد )آب گرم 

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا       -

 رقیق نمایید. درصد 5

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میشاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاه

عنوان م ال 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  تد توا ا از مواد صدددورت لزوم اب

کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک 15ه مدت گردد بالفاصددله باید ب

 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     - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  زمان 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

د و سددازی قید شددوتازه 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.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده آماده، برای م ال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

  ها،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می    30زمان تماس   کردن اقالم: وراز طریق غوطه  گندزدایی

 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

 

 تهیه مواد گندزدا راهنمای -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(
 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود آشامیدن دست قبل از خوردن و

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و 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  1)فاصله   افراد دیگر بپرهیزید

     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 سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 
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 مقدمه

الزم و ضروریست  از کلیه ظرفیت ها و امکانات در بخش خصوصی و دولتی        با توجه به شیوع کرونا 

شرکت ها و           ست از ظرفیت   ستفاده گردد. بدین جهت  در نظر ا شور ا سطح ک جهت کنترل این بیماری در 

دفاتر  خصوووصووی  دارای  صووهحیت جهت گندزدایی و  ارایه خدمات مشوواوره در این  زمینه برای  اماکن  و  

 استفاده گردد.ضی مراکز متقا

 دامنه فعالیت:

ئه خدمات به متقاضووویان ازجمله مراکز واماکن ممومی           که  ، مجتمع های مسوووکونی وواحدهای مختل      ارا

 درخواست خدمات گندزدایی را به صورت خصوصی دارند.

 

 عمومی اماکن و ده خدمات گندزدایی مراکزشرکت های خصوصی  مجاز  ارایه دهن

دفاتر خدمات سهمت، آموزشگاه های اصناف، شرکت های مدیریت پسماند، شرکت ها ی مبارزه با جوندگان        

 و ناقلین 

تبصووره:  ارایه  خدمات گندزدایی  توسووط شوورکت ها و دفاتر  مذکور فقط مهدود به  دوره  اپیدمی کرونا می 

 باشد. 

 ارائه خدمات  

 

 عمومی اماکن و مراکزهت  ارایه خدمت گندزدایی  حداقل  ضوابط  اولیه شرکت  یا دفاتر  ج

 شرکت دارای پروانه بهداشتی  معتبر جهت ارایه یکی از خدمات مرتبط با بهداشت مهیط باشد . -1

 شرکت مذکور دارای مسئول فنی بهداشت مهیط باشد.  -2

 عمومی اماکن و مراکزخدمت گندزدایی  به مراحل اخذ مجوز فعالیت شرکت یا دفتر جهت  ارایه 

      شگاه  اخذ پروانه دفتر یا شرکت شگاه مربوطه )دان ستان تهران که   ارایه درخواست  به دان به جزء در ا

 ( دانشگاه ملوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی خواهد بود. 3شرکت در مهدوده مملکرد 

 ارایه مدارک شناسایی و پروانه فعالیت به دانشگاه مربوطه 

 انجام کار ارایه تعهد مهضری  حسن 

        شگاه مربوطه سط دان صدور مجوز فعالیت  تو سی مدارک و  شگاه       برر شت دان سخ  معاونت بهدا )پا

 سامت صادر گردد.( 48حداکثر در مدت 

 اشد می برایط اپیدمی کرونا قابل تمدید تبصره : امتبار مجوز مذکور  سه ماهه می باشد و با توجه  ش 
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 عمومی اماکن و راکزمضوابط تخصصی ارایه خدمات گندزدایی به 

  کلیه پرسوونل و کارکنانی که خدمات گندزدایی را ارایه می دهند باید دارای کارت شووناسووایی معتبر

 باشند. 

    .کارت شناسایی باید  دارای مکس، مشخصات فردی، شماره پروانه فعالیت شرکت یا دفتر باشد 

 ط مسوووئول فنی شووورکت یا دفتر کلیه کارکنانی که خدمات گندزدایی را ارایه می دهند باید توسووو

 آموزش الزم را ببینند. 

یت             کار  مندر  در سوووا های  مرکز سوووهمت مهیط و  ها بر اسووواس دسوووتورالعمل   تبصوووره : آموزش 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir  باشد . 

   سئولیت سئول   نظارت بر فعالیت کارکنان ارایه دهنده خدفنی  م شد مات بر  مهده م  )در.فنی می با

 آموزشگاه های اصناف برمهده مدیر آموزشگاه می باشد.(خصوص 

 .کارکنان موظفند از مواد گندزدای مورد تائید وزارت بهداشت استفاده نمایند 

  تورالعمل های وزارت بهداشت  باشدشیوه رقیق سازی و نهوه استفاده از مواد گندزدا بر اساس دس. 

 هیزات حفاظت فردی استفاده نمایند.ه خدمات از تجکارکنان موظفند هنگام ارای 

 کارکنان موظفند از تجهیزات مورد تائید جهت گندزدایی استفاده نمایند. 

 زم  زیر نظر مسوول فنی لهاظ گردد.هنگام  ارایه خدمات  اقدامات ایمنی ال 

       گزارش خدمت  به صورت مجزا توسط کارشناس مربوطه تنظیم  گردد و پس از اخذ امضای متصدی

سئول فنی   شگاه مربوطه در هنگام نظارت        نگهداریو م شت دان صورت نیاز به معاونت بهدا شده و در

 ارائه گردد.
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 هادست شویشست روش درست: 1 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 2۰مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدک  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 یکغبا دستمال کا -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -1۰
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی2 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در مفونت    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 صهیح 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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 مینک 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 مهافظت از خود و مهدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید را از چهره خود دور نگه هادست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید موض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رمایت کنید -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسوووت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسوووایل حفاظت فردی     روش 

قبل از خار  شوودن از مهل کاراپایان شوویفت کاری،    غشوواهای مخاطی با مواد مفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسایل حفاظت فردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش 

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید بعد از ترک مهل کار استفاده شود.

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بهفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدمفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت ک  د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خار  کنید.

  درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ(دستکش 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خار  کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 مینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی مینک یا سپر صورت آلوده است 

  حین درآوردن مینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بهفاصله بشویید       شما در  اگر دست

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدمف
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 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، مینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر مجدد قرار دهید. در برای بازیافتشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ضدمفونی   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 بهن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدمفونی

      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. دردار ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      هفاصله دستان خود را با ضدمفونی   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

 خار  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.

صله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (6 شویید یا از یک ضد  2بهفا کننده مفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  7۰ی لالک
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 گندزداهای سطوح :3 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسوووب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسوووتفاده              نکات ممومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رمایت گردد. 6۰تا  1۰زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 مجوز. مواد گندزدا و ضدمفونی بر پایه الکل دارای 1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدمفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضووودمفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   7۰ها موثر ا در

به    کروبیک می  با طی  گسوووترده اسوووت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسوووت. الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش السوووتیکی و پل دوز،    منوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات )مثل اسووتتوسووکو  و   

 شود.ونتیهتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح      دلیل قابلیتبه .2 شتعال الکل ا ا

 گردد.کوچک مهدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند بامث    منوان گندزدا می اسوووتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پهستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها لنهنگام گندزدایی و نظافت، سووا .4

ها باز گذاشووته شوووند و جهت تهویه بهتر اسووت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مهح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

د روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی مهلول های گندزدا بایمهلول .7

 سامت 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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شووسووتشووو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سوودیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است 

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان    6۰تا   1۰های خانگی )با    گندزداها و سوووفیدکننده      .2

طور گسوووترده در دسوووترس اسوووت و برای کم و به با هزینهتماس(، 

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشوواهای مخاطی، پوسووت و مجاری  با این حال سووفیدکننده .3

سی را تهریک می  وند و ش کند و تهت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

نابر این دهند. براحتی با سووایر مواد شوویمیایی واکنش نشووان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده از جمله مدم رمایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعی  شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشووتی گندزدا کاهش دهد و بامث آسوویب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رمایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضوود آب و دسووتکش و مینک برای  اسووتفاده از ماسووک، پیش  -

 شود.مهافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در مهل مهلول -

 و استفاده گردد.

با     - نده  یدکن یه      سوووف مث تجز با آب سووورد مخلوط گردد )آب گرم 

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سووایر مواد شوووینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سووفیداز به -

 هایتواند بامث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

ی سووومی در هنگام منوان مثال گازهاشووویمیایی 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 مث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صوووورت لزوم اب

کننده برای شووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده از سوووفید 

 دایی، کامه با آب بشویید.گندز
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به سوووطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سوووفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شووسووته و با یک پزشووک 15گردد بهفاصووله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شده کننده رقیقسفید  - شید قرار می  ن رد گیوقتی در معرض 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  یرا تولیدهایی که اخ کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید مهلول 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 تهیهمهلول بریزید. مواد  سامت دور  24شده به ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالی موجب غیرآل

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشووو با  ندزدایی  بل از گ شوووده و ق

 کننده ماری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 ن نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکا
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصوود  5 های سووفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سوودیم ممده مهلولمهلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس5۰۰۰۰

صیه  سدیم   1:1۰۰مهلول شده:  مهلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:1۰۰کشی )مهلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا منوان به .برای د

هیپوکلریت سوودیم، از دو برابر بیشووتر از   درصوود 2ا5های حاوی سووازی سووفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2کننده استفاده کنید )یعنی سفید

درصوود هیپوکلریت سوودیم یک مهلول  5برای سووفیدکننده حاوی سووازی: کلر قابل دسووترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 5۰۰درصد یا  ۰ا۰5، کلر قابل دسترس در حدود 1:1۰۰

تا  اوتی تهیه خواهند شد هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف های دیگر از کننده شامل غلظت های سفید مهلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شووووددقیقه توصووویه می    3۰س زمان تما  کردن اقهم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 لباس، دستکش و نظایر آن( دستمال،

کردن مدفوع، استفراغ، ترشهات، 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  5۰۰کلر قابل دسترسی 

 درصد ۰ا۰5پی ام یا 

پی پی  5۰۰۰۰درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس4پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     2۰را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صوووابون مایع بشوووویید و درصوووورت مدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدمفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسوووی و دسوووت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسوووک افراد بیمار و مشوووک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشوووم، بینی  از دسوووت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

   سه و سرفه، دهان و بینی خود  هنگام مط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر مهئم سووورماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سوورد و خشووک انتقال ویروس

دارند و باید هوای مهیط مرطوب  تریسریع 

 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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