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 گندزدایی محیط

   

ا الزم اسااد در ولیم مرا    باشاادهای مهم جلوگیری از انتشااار ورانا ایرام میگندزدایی محیط یکی از راه

،  م  جسد ا دفن ا تمام اسای  ا تجهیزات مرتبط با بیمار ا یا موارد مشکوک    ، اتاق بیمارجملم  م  بیماراز

 انجام گردد:طور مناسب گندزدایی ا ضد عفونی مباید  ب
 

 طور مناسب گندزدایی گردد. تمام اسای  ا تجهیزات مرتبط با بیمار یا موارد مشکوک باید بم -

 گردد برای گندزدایی سطوح از محلول  اای  یکی از مواد گندزدا هیپوولرید سدیم اسد ا توصیم می    -

 ام ولرپی پی  0000صاااورت اجود ترشاااحات محلول  اای   درصاااد  ا در 1/0پی پی ام ولر)1000

باشااد  یا مواد ضااد عفونی پی پی ام معادل یک درصااد می 10000درصااد  اسااتفاده گردد. )هر  0/0)

 ها مانند آب اوسیژنموننده برپایم الکلی یا اسید وننده

سطو ی وم با بیمار در ارتباط بوده با محلول      - شدن   باید ولیم  بعد از ترک اتاق توسط بیمار )مرخص 

 .درصد گندزدایی گردد 1/0ولر )پی پی ام  1000 اای 

 :صااورتی وم سااطوح، آلوده بم ترشااحات بدن بیمار اسااد باید ابتدا تجهیزات  فامد فردی مانند  در -

شود ا سپس با یک  ولم واغذی      دستکش،  عینک، ماسک ا راپوش هنگام تمیز وردن در نظر گرفتم 

سدی     سپس محلول هیپوولرید  شود ا  پی پی ام  0000م  اای برای جذب آلودگی رای آن قرار داده 

سااطخ  اًدقیقم سااطخ تمیز شااده ا مجدد 00درصااد  بم رای سااطخ ریشتم شااود ا پس از   0/0ولر)

  1ا  0گندزدایی گردد. )

ا اسید  پایم الکلی یمواد ضد عفونی وننده بر والنس مورد استفاده در انتقال بیمار، از  برای گندزدایی آمب -

صاااورت اجود درصاااد  ا در 1/0پی پی ام ولر) 1000ی  محلول  ااها مانند آب اوسااایژنم یا وننده

پی پی ام معادل  10000درصد  استفاده گردد. )هر    0/0پی پی ام ولر) 0000ترشحات محلول  اای  

 باشد .یک درصد می

 

 تجهیزات پزشکی قابل استفاده مجدد و لوازم حفاظت فردی

شکی ا   ستفاده مجدد   لوازم  فامد فردیاقالم پز بم عنوان مثال چکمم، عینک ایمنی، پیش بند ا غیره  با )قاب  ا

 شاااوددرصاااد خیس  0/0صاااد اساااپری شاااود ا ساااپس قب  از شاااساااتن آنها در ولر     در 0/0محلول ولر  

شید قرار   ا آنها را در ستقیم خور شک   اند، جهدگرفتم  الی وم زیر نور م ضد  یا با   2. )آایزان وردشدن  خ مواد 

 آب اوسیژنم ضد عفونی ورد. :ها ماننداسیدونندهوننده برپایم الکلی یا عفونی
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 پاکسازی محیط و مدیریت البسه

 

 

 PPEوسایل حفاظت فردی 

 در   بم عنوان مثال چکمم)های بسااتم السااتیکی مقاام، گان نفواناپذیر، وفشهای پوشاایدن دسااتکش

 .اسد ضراری محیط ا  م  ا نق  پسماندهای عفونی پاوسازی هنگام

  صورت  ا راوش وفش هنگامی       عالاه بر شیلد  سک ا عینک ا  سای   فامد فردی )ما وم موارد باال، ا

قرار گرفتن با خون ا مایعات بدن تمام معرض فعالید تمیز وردن با افزایش خطر پاشاایده شاادن یا در 

ستفراغ با ا آغشتموردن سطوح بم شدت برای تمیز :بم عنوان مثال) همراه اسد، بایستی پیش بینی شود.   

متر از یک بیمار با عالئم مانند اساااهال، خونریزی یا          1تر از ا یا خون ا یا تمیز وردن مناطق نزدیک    

  1  )استفراغ، ا غیره

 توان از سااایر ترویباتر برای گندزدایی اسااتفاده نمود میتوان از ترویبات ولدر مورد سااطو ی وم نمی 

 تورالعم  شرود سازنده استفاده نمود.سطخ پایین یا متوسط با رعاید دسگندزدای 

 

 

 پروسه پاکسازی

   ممکن فرصد بایستی در االین   ترشحات یا  ا ا دیگر مایعات بدن سطوح محیطی یا اشیاء آلوده بم خون 

شوینده    ستفاده از مواد  ستانی     گندزدامواد  /تمیز ا با ا ستاندارد بیمار عنوان بم) شوند  گندزداییوننده ا

از  اطمینانبرای  . دسااترم  قاب ولر آزاد  ppm  1000یا محلول  اای نیم درصااد  مثال محلول ولر 

سازی مواد  غیر شوند ا       با ماده آلی گندزدافعال سطوح تمیز  سپس  سد ابتدا گندزدایی االیم انجام،  الزم ا

 مجددا گندزدایی انجام گیرد.

 صورت رازانم ا در هر بار استفاده تهیم شود.ممحلول گندزدایی ب 

  شوینده تمیز ونید را سطوح افقی وار  وف ا ک واری با یتمیز.  داق  یک بار در راز با آب تمیز ا مواد 

های منتقلم از هوا جلوگیری پارچم مرطوب انجام شااود تا از آلودگی هوا ا دیگر سااطوح با ارات بیماری 

 .صورت طبیعی خشک شودسطوح قب  از استفاده داباره از آنها بم اجازه دهید .شود

  شوند ا گرد ا          جاراب وردن خشک هیچ ستمال خشک تمیز  ستی با د سطوح نبای شود.  گاه نباید انجام 

 غبار نبایستی پشش شوند.

 ز منطقم تمیز بم منطقم وثیف انجام شود.وردن همیشم باید اتمیزمنظور جلوگیری از انتقال آلودگی بم 
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 و ملحفه مدیریت البسه

  .ز البسم یکبار مصرف استفاده شودضراری اسد برای اینگونم بیماران ا

سم آلوده  ستفاده می : لبام م  ا نق  الب شدت با مایعات بدن  می شود هایی وم برای بیماران ا عنوان مب)تواند بم 

ستفراغ  شدن        مثال خون، ا سد منجر بم پشش  شد ا ممکن ا شود  آلودگیآلوده با هنگامی وم . در زمان  م  

صااورت  ا  فاظ  پوتین :برای مثال)های بسااتم شااوند، از دسااتکش، گان، ا وفش های بیماران  م  میلبام

 .استفاده شود عینک ا شیلد صورت ماسک ا)

های غیر قاب  نفوا )غیر قاب  نشد  قرار داده شوند   ها ا یا سط  های وثیف باید در مح  استفاده در ویسم  لبام

ستی    سطوح مراف بای ستفاده از مواد  گردد ) ،گندزداییایزالممحوطم /  از اتاق انتقالقب  از ا  ا   رثؤم گندزدایا

سم بم خارج از اتاق  ستی در مراف جداگانم  ،شود محوطم ایزالم  م  می/  اگر الب شوند  بای نباید  اای قرار داده 

 .گردندهرگز در مجاارت بدن  م  

مواد  ب اآبا  فوراًطور مستقیم در داخ  مراف بم رختشویشانم  م  شود ا    بم بایدوم باید شستم شود     یاالبسم 

 .شوینده شستم شود

های غیر قاب  نفوا )غیر قاب  نشد  قرار داده شوند   ها ا یا سط  های وثیف باید در مح  استفاده در ویسم  لبام

اگر   ثرؤم گندزدایاستفاده از مواد  گردد ) گندزدایی ،محوطم ایزالم/از اتاق انتقالقب  از ا سطوح مراف بایستی   

شد ساافد قب  از آنکم ت، با دقد با اسااتفاده از شاا  اجود داردجامد مانند مدفوع یا اسااتفراغ  ترشااحاتهرگونم 

سم در   شده ا در توالد یا دریچم تشلیم دفع گردد ا  الب سم بم خارج از اتاق مراف قرارگیرند، جدا  م محوط /اگر الب

 .گردندنباید هرگز در مجاارت بدن  م   اداده شوند ای قرارستی در مراف جداگانمبای ،شودایزالم  م  می

شو با دمای پایین،      ست ش شوی     برای  سم  شست سپس در    الب شی ا  شوینده، آبک صد 0 /00 محلولبا آب ا مواد    در

 سااپس البساام باید با توجم بم . دقیقم خیسااانده شااود  10  داق     ppm 000)ولر آزاد موجود  داق  ولر

 .های شستشوی اتوماتیک استری  وننده استفاده شودیا از آزمایش های معمول خشک شوداستانداردها ا راش

شدت عفونی  مهمراه با سایر پسماندهای ب   اگر شستشو اگندزدایی البسم ممکن نباشد ا یا قاب  اطمینان نباشد،       

  1)طور ایمن دفع گردند .مبها گونم دستکاری غیرضراری اجتناب گردد ا لباممدیرید شوند از هر

 

 

 


