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مقدمه
سایی راه   کننده بیماري نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه هاي انتقال هاي انتقال عامل ایجادشنا

شده  این ویروس هنوز به شخص ن ست ولی به طور دقیق م صل کلی ویروس ا سی  عنوان یک ا طور بههاي تنف
گردند. بر اســاس عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق ســرفه یا عطســه و یا لمس اشــیاء آلوده منتقل می

ــته ــرفه، تنگی نفس  دانس ــدید با عالیمی همچون تب، س هاي کنونی این بیماري از یک طیف مالیم تا ش
ست منجر   می شدیدتر ممکن ا س به ذاتتواند بروز نماید و در موارد  صد  الریه، نار ایی کلیه و مرگ گردد. در

است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ ناشی از این بیماري هنوز به
انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

شد. این ویروس می   شحات بینی و دهان در محیط می با صله  تر سرفه یا  متري از طریق 2تا 1تواند در فا
ست      شود. راه دیگر انتقال، تماس د سه منتقل  سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات،  عط ها با محیط و 

طور بهها، پریز و کلیدهاي برق و کلیه وسایلی است که  پله	دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده   
ستفاده می    شترك ا ست ب        عمومی و م سناد و مدارك د سکناس، ا شامل ا شده و نظایر آن.    شود  ست  ه د

آب و صــابون بنابراین حائز اهمیت اســت پس از تماس با هر فرد یا اشــیاء مشــکوك دســت و صــورت با 
شستشو گردد. 

ــورت عدم توانایی رعایت الزامات             همه مراکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در ص
د.باشمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمرتبط حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با 

دامنه کاربرد
سالن هاي تئاتر و نمایشسینماها، 

بوده و ســایر قوانین، آیین نامه (کرونا ویروس)19-کوویدجهت پیشــگیري و کنترل پروتکلاین 
ها، مقررات، دستورالعمل هاي مرتبط با بهداشت محیط و حرفه اي به قوت خود باقی است.

یاجتماعيگذارفاصله
ست. از آنجا   یکی از راه هاي کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاري اجتماعی ا

صنایع و واحدهاي تولیدي و خدماتی در معرض بیماري کووید     که  شاغلین  سیاري از  هستند و محل  19ب
محسوب شده که می   تجمعاماکنیکی از از جمله سینماها ، سالن هاي تئاتر و نمایش   هاي کسب و کار 

سبب  سالمت نیروي کار از اهمیت باالیی برخوردا گرددانتقال بیماري تواند  ست ال و از طرفی حفظ  زم ر ا



معاونت بهداشت        
)سینماها و سالن هاي تئاتر و نمایشدر و الزامات سالمت محیط و کارگذاري اجتماعی(کرونا ویروس) فاصله19-مبارزه با کوویدپروتکل بهداشتی

٣

براي کاهش ماعی عالوه بر رعایت اصــول بهداشــتی  اســت مقررات ویژه اي از طریق فاصــله گذاري اجت 
نظر گرفته شود. در صادي مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت

در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
    سالن هاي نمایش موظفند سئولین نظارت بر  شاچی         م سه، از تما سرفه و عط شاهده  صورت م در 

.را ترك نمایداست نمایند که سالن انتظار/نمایش/ سینما درخو
 الزامی می باشد.نمایشاستفاده از ماسک  براي تماشاچیان در تمام مدت حضور در مکان
 ،با توجه به شرایط بیماري و متناسب با وضعیت موجود باشد (در ضروري است ظرفیت فروش بلیت

درصد ظرفیت) 50درصد ظرفیت و در وضعیت آبی 30وضعیت زرد 
.خرید بلیط بایستی از طریق سامانه / الکترونیکی صورت پذیرد
 اعضــاي یک خانواده به « مســئولین واحدهاي مذکور موظفند در ســامانه جهت فروش بلیط جمله

در ضــمن حضــور در مکان هاي مذکور می توانند صــندلی هاي مجاور هم را انتخاب نمایندمنظور 
. را قید بنمایند» مسئولیت اظهار موضوع با خریدار بلیط می باشد.

براي هر مراجعه کننده الزامی می باشد .ی بلیت در تلفن همراهکهمراه داشتن نسخه الکترونی
فت بلیط کاغذي تعطیل و حذف گردد.زیکی به منظور فرایند دریاگیشه فی
 استفاده حداکثري از تلفن، شبکه هاي اجتماعی   ،کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان به منظور

انجام شود.
 اق ، اتبر روي صحنه ي نمایش  با یکدیگربازیگران تئاترمواجهه ي چهره به چهرهدراست  ضروري

شود.حفظحداقل فاصله ي یک متر امکاندر حد هاي گریم ، تعویض لباس و نظایر آن 
.وسایل گریم باید به صورت اختصاصی استفاده شود
   ــورت پذیرفته و ــد باید در حداقل زمان ممکن ص ــورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باش درص

حداقل فاصله ي یک متر رعایت گردد.
 اجتناب گردد.و روبوسیتماس کارکنان با یکدیگر از جمله  دست دادن
ــحنه تجمع کارکنان در اتاق ــت ص و هر جایی که کارکنان می آبدارخانه رختکن، ،آپارات، هاي پش

اجتناب گردد.بدون رعایت فاصله گذاري اجتماعیتوانند تجمع نمایند
 صورتی ستفاده می     که ازدر  شترك از جمله  اتوبوس و مینی بوس ا سرویس هاي ایاب و ذهاب م

ست       ضروري ا صله   شود  شینان، رعایت      2الی 1حفظ فا سرن صندلی  متر (حداقل یک متر) بین 
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شود      ستفاده می  سواري ا صندلی راننده    گردد و اگر از خودروي  صورت وجود جدا کننده بر  با در 
.احتساب راننده تعداد سرنشین از سه نفر نباید بیشتر باشد

 تماشــاچیانبین متر 2حداقل رعایت هماهنگی الزم برايمســئولین / متصــدیانضــروري اســت
.انجام دهند)پله برقیو ي نمایشسالن هابه ورود(هنگام 

    ست طوري برنامه ریزي نماید که از ازدحام در ه سالن موظف ا نگام خروج در هنگام خروج مسئول 
ــالن تخلیه   جلوگیري شــود ( از ردیف جلو به صــورت منظم و به ترتیب و رعایت فاصــله دو متر س

شود).
         ــله زمانی حداقل دقیقه بین خروج کامل عوامل نمایش اول و ورود عوامل نمایش        60رعایت فاصـ

بعدي در مکان هاي اجرا مانند تماشــاخانه هایی که میزبان بیش از یک نمایش در هر روز هســتند 
الزامی است. 

  صله زمانی حداقل ستقرار  60رعایت فا شاگران نوبت  اول و ا شاگران  دقیقه بین خروج کامل تما تما
ــاخانه هایی که        نوبت دوم در مکان هاي اجرا     ــی بیش از یک نوبت اجرا    مانند تماشـ در آن نمایشـ

.خواهد شد
هوادهی مناسب نیز انجام شود.دو سانس مدت استراحت بین در
   ــک انجام و براي مبتالیان   در زمان خرید بلیط اینترنتی   کنترل  کارت ملی از طریق نرم افزار ماسـ

صادر نشود.بلیط 
 ه کتنظیم گرددبه گونه اي بایدنمایشصــندلی ســالن هايبر رويمراجعین و چیدمان اســتقرار

باشد.طو مطابق با نسخه الکترونیکی بلیرعایت شودبین آن هادومتريحداقل فاصله 
 بایستی جمع آوري گردد. همه صندلی ها در سالن هاي انتظار
             ــئولیت ــد. مسـ عدم فعالیت مراکزي که الزامات مرتبط را نمی توانند رعایت بکنند الزامی می باشـ

می باشد.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیکنترل عدم فعالیت با 

موضوع این پروتکل موظف است به منظور نظارت بر حسن اجراي پروتکل حاضر مدیریت مجموعه
از کارشناسان بهداشت محیط (داراي کد ممیزي و گواهینامه خودکنترلی و خوداظهاري بهداشتی یا نیروي 
خرید خدمت دفاتر خدمات سالمت) استفاده نماید. حضور این کارشناس در زمان فعالیت سینا وتئاتر در 

زامی نیست اما مستند بازرسی و نظارت بایستی در اختیار مدیر قرار گیرد.محل ال
 . مسئولیت حسن اجراي پروتکل فوق با مدیر سینما و سالن نمایش می باشد
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، مراقبت و بازتوانیيگرغربال
19-گیري کوویدغربالگري شاغلین در همه.1

صله     ساس طرح فا ست برا هاي زیر انجام به محل کار، فعالیتگذاري اجتماعی، پیش از ورود الزم ا
پذیرد:

ــتند در بدو ورود به محل کار        -1 ــی مرتبط با   اظهار همه موظف هسـ مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسـ
نمایند. به مدیر سینما و یا سالن نمایش اعالمیا وجود تماس نزدیک با بیمار را 19-کووید

قرنطینهبهنیازsalamat.gov.irسـامانه  چنانچه براسـاس ارزیابی  اغلین: بررسـی روزانه عالئم شـ  -2
ــت، فرد از ورود به محل کار خودداري و کارفرما/ مدیر را مطلع        نماید. در غیر این  خانگی وجود داشـ

بیمار به محل کار جلوگیري نماید.کارمندصورت کارفرما/ مدیر از ورود
حداقل در طول هفته براي براي شاغلین داراي تماس مستقیم 19-انجام تست سریع تشخیص کووید-3

یکبار الزامی باشد .

پذیر هاي آسیبمراقبت از گروه.2
19-بیماري کوویدبهابتالمعرضدرکهافراديعنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به گروهدو

است:شدهگرفتهنظردردارند،قراردارعارضه
:يانهیزميماریبا بمارانیب-الف گروه 

عروقی–یقلبيماریب
فشارخون
ابتید
يانهیزمیتنفسيهايماریب
BMI> 40

:یمنیبا نقص امارانیب-بگروه 
از شیبدیکواستروئیتحت درمان با کورتmg5/12از دو هفتهشیبدر روز زولونیپردن
یدرمانیمیش
اهیمیبدخ
اعضاءوندیپ
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19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید.3
ــاغلین با    ــت پس از طی دوران درمان و   19-احتمال ابتال به بیماري کووید    تمامی شـ با الزم اسـ

ساس آخرین نسخه      شاغلین با احتمال ابتال به   "نقاهت، جهت بازگشت به کار برا راهنماي بازگشت به کار 
شاغل براي بازگشت به کار مورد      "19-کووید شت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت  ابالغی از وزارت بهدا

یابی پزشکی قرار گیرد.ارز
: تایید و یا عدم تایید بازگشت به کارِ کارکنان، بعد از گذراندن دوره درمان، نقاهت و قرنطینه (حداقل تبصره

انجام گیرد."ماسک"روز) حتما با استفاده از سامانه 14
محیط و کارسالمتیکنترلاقدامات

بهداشت فردي.1
؛پرهیز شودبا یکدیگر دست دادناز
کننده بر پایه الکل؛عفونیو یا استفاده از مواد ضدمایعها با آب و صابونشستن مرتب دست
 شاغل الزامی است؛کارکنانتوسط وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک استفاده از
کاران مواد غذایی الزامی است؛کارت بهداشت براي کلیه دست اندرداشتن
؛گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز در
دســـتکش اســـتفاده وک، چکمهماســـلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی

.نمایند
 از سیستم تشخیص چهره استفاده شود.براي ثبت حضور و غیاب، ترجیحا
استفاده شود.و نظایر آنهاي آسانسور، از دستمال کاغذيبراي تماس با دکمه
  که دستمال وجود نداشت   (در صورتی عطسه یا سرفه کردن   هنگامیکبار مصرف از دستمال  استفاده

)گردداز قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 
قبل از شستشو یا ضدعفونی خود داري شود.ها با چشم، بینی و دهانتماس دستاز
مورد استفاده قرار گیردشخصی و نظایر آن بصورت ، تسبیح، چادر سجاده،ها از مهردر نمازخانه.
 از وسایل بهداشتی شخصی ضروري است.اده استفدر رختکن

بهداشت ابزار و تجهیزات.2
نظافت و گندزدایی شود. ،سالن هاي نمایش و صندلی ها بعد از هر سانس
صندلی هاي سالن انتظار / مجاور بوفه الزامی می باشد.حذف
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گندزدایی شود.،بار استفادهوسایل نظافت پس از هر
 تعداد مناسب در هر طبقه، راهروهاها با پایه نگهدارنده به کننده دستعفونیظروف حاوي مواد ضد،

تعبیه گردد.سرویس هاي بهداشتی و نظیر آن
    با همکاري سایت هاي فروش تعریف شدهنشان گذاري صندلی هاي قابل استفاده بر اساس ظرفیت

طبلی
پیش خوان، باجه و , موسرایانهشـــخصـــی از جمله کیبورد، زات نمایش، اداري و گندزدایی تجهی ،

استفاده صورت گیرد.هر بار بعد از نظایر آن 
صورت مشترك  استفاده نگردد.ه ضروري است  ابزار آرایشی ، گریم و لباس هاي نمایش ب
 شودو گندزدایی ضروري است لباس هاي نمایش بعد از هر شیفت کاري/نمایش شستشو.

ساختمانبهداشت .3
       شتن پنجره ها ستفاده از سیستم تهویه و یا باز گذا و درهاي ورودي و خروجی الزامی می ضرورت ا

باشد.
. در ورود و خروج سالن نمایش در طول اجرا به منظور گردش هوا بایستی باز نگه داشته شود

.صندلی هاي تماشاچیان در بین هر سانس نمایش گندزدایی شود
شود.زدایی گندمجزاصورت (حمام و توالت) بهبهداشتیهاي سرویس
   ،شتی شته شود  قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را   در سرویس هاي بهدا دگیآلوتا گذا

.در هوا پخش نشوند

هاي بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتسیستم لوله
(در صورت وجود). به صورت روزانه گندزدایی شودو پارکینگ هافضاي آزادمبلمان
 .سطوح داراي تماس مشترك با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد
کلیه نیروهاي دار پدالی صــورت پذیرد وهاي درها باید به شــیوه بهداشــتی در ســطلدفع پســماند

آوري پسماند  بهداشتی (جمع آوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات  خصوص جمع خدماتی در
هاي پالستیکی محکم بدون درز و نشت) در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند.در کیسه

حذف شود. ها به صورت موقت تا اطالع ثانويکنسردها و آب خوريآب
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نکات مهم 
ضوع ا تیریمد سن اجرا  نیاماکن مو ست به منظور نظارت بر ح ضر  يپروتکل موظف ا پروتکل حا

یبهداشتيو خوداظهاریخودکنترلنامهیو گواهيزیکد ممي(داراطیاز کارشناسان بهداشت مح
ــتفاده نما دیخريروینای ــالمت) اس ــور ادیخدمت دفاتر خدمات س ــناس در زمان نی. حض کارش

.ردیقرار گریمداریدر اختو نظارت یستند بازرساما مستینیمراسم در محل الزاميبرگزار
باشد.یپروتکل منیاماکن موضوع اتیریپروتکل حاضر بر عهده مديحسن اجراتیمسئول
   ازم گندزدایی براي لورعایت نکات مهم ایمنی و پیشگیري از برق گرفتگی  و آتش سوزي در هنگام

برقی مورد توجه گیرد.
 هاياز پاشیدن و ریختن محلول		دار و مواد ناسازگار و  ها، تجهیزات برقگندزدا روي سطوح و کلید 

با احتمال انفجار و آتش سوزي اجتناب شود.
 با محلول هاي آمونیاك و مواد شوینده ترکیب نگردد.اولژآب هرگز
رقیق نشده با آب استفاده نگردد.اول ژآب ازهرگز براي عملیات گندزدایی
پروتکل ارائه شـــده در همین راهنماســـطوح مورد نظر تمیز و ســـپس طبق االزم اســـت در ابتد

گندزدایی گردد:
پشتی صندلیومیز و صندلی ها (نشیمن صندلی، دسته هاي صندلی(
پنجره ها ، سقفدیوارها، کف،
حمام)وسرویس هاي بهداشتی (دستشویی، توالت
کمد، یخچال، کابینت، گوشی تلفن،  کلید و هاپله،دستگیره درها، شیرآالت، نردهها، در ،

و نظایر آنوسایل عمومیپریزها، 
لباس و  تجهیزات نمایش گریم و آرایشیوسایل ،

.از وسایل گریم مشترك استفاده نشود

آموزش بهداشت
روش هاي آموزشی مناسب

 وب سایت ها،شبکه هاي مجازيجملهآموزش به صورت مجازي ( از(
  چهره به چهره با رعایت فاصله  از مسیرهاي مجازي امکان پذیر نبود از طریق  آموزش در صورتی که

بالمانع است.متر و استفاده از ماسک توسط دو طرفو نیمحداقل یک
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درج شده است.)زیر(موضوعات مورد آموزش در بند :رسانه هاي مورد نیاز براي آموزش موضوعات مختلف
نصب استند و بنر هاي اطالع رسانی
نصب پوسترهاي آموزشی
ارسال پیام هاي آموزشی در گروه هاي مجازي مربوطه،در صورت امکان
استفاده از صفحات نمایشی (،در صورت امکانledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی (

(نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و ... براي گروه هاي هدفموضوعات مورد آموزش 
در بخش هاي دیگر همین راهنما موجود می باشد.)

آشنایی با بیماري کرونا ویروس
آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس
شناسایی افراد مستعد ابتال
آشنایی با نحوه انتقال بیماري
نحوه استفاده از وسایل حفاظت فرديآشنایی با زمان و
آموزش مدت زمان ماندگاري ویروس بر روي سطوح
 حفاظت فرديلیو درآوردن وسادنینحوه پوشآشنایی با آموزش
لیکردن وساگندزدایی ایدفعحینحوه صحآشنایی با
 آموزش نکات بهداشت فردي
توصیه ماندن در خانه
 در منزلروش هاي بهداشتی مراقبت از بیماران
آموزش فاصله گذاري اجتماعی
 4030و سامانه 190معرفی سامانه
(با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما)  سایر

نمونه فعالیت هاي آموزشی
 صب ستند یا بنرهاي ن شی ا کروناشیوع بامقابلهجهتدرالزمتمهیداتبکارگیريبرايآموز

در محل کار ویروس
 هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماري کرونانصب پوستر هاي
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             سرویس هاي  نصب پوستر یا بنر راهنماي نحوه صحیح شستشوي دست ها در محل کار خصوصا
بهداشتی و محل سرو غذا

 محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده
وجود عالئم نصب پوستر مرتبط با بیماري و توصیه ماندن در خانه در صورت
 آموزش توصیه هاي مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذي یا آرنج
 آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیري از ابتال به بیماري به کارکنان و مراجعه کنندگان
تنفسیبیماري هايانتقالازپیشگیرينحوهآموزشیبنرهاينصب
 نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردي
 ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردينصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن
نصب بنر غربالگري و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودي ساختمان
 نصب بنر ثبت نام و غربالگري در سامانهsalamat.gov.ir

شتی بر روي سایت و شبکه هاي مجازيبارگذاري پیام هاي بهدا
              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

هاپیوست

هادستشويشستروش درست: 1وستیپ

:شسته شوندزیر روشبه ثانیه20مدت 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
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.آبکشی کنید-7
بار مصرف نیز مورد تایید است)ذي خشک کنید (استفاده از حوله یککاغبا دستمال -8
.شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

.دار بیندازیدردستمال را سطل زباله د-10
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:  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي2پیوست
شده) توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردي  (

سایل حفاظت  نوع  ستفاده فرديو شگیري در عفونت       ا سطح پی سته به  ستاندارد،  شده ب هاي ا
برد بسیار متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید      اي و هواتماسی، قطره 

شود.به افراد آموزش داده
ماسک یا رسپیراتور.1

قرار دهید.اتصاالت ایمنی یا نوارهاي االستیک در وسط سر و گردن
.باند انعطاف پذیر را روي استخوان بینی وصل کنید
.صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید

هادستکش.2

باشد.روي مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا کهتا روي مچ را کامل بپوشاند
آلودگیکردن انتشار براي محافظت از خود و محدودهاي کار ایمن استفاده از روش:

دارید ها را از چهره خود دور نگهدست-
با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید-
ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش-
بهداشت دست را رعایت کنید-
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شده) توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردي  ( 
لوده کردن لباس، پوست یا   بدون آحفاظت فرديوسایل  هاي مختلفی براي درآوردن ایمن شرو

شاهاي مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د  شده غ شدن   ارد. در اینجا یک مثال آورده  ست. قبل از خارج  ا
بعد از و دســتکش جدید ماســک در صــورت نیاز، از آورید. درردي را ، تمام وســایل حفاظت فمحل کاراز 

کنید.استفاده محل کارترك 
آورید:ترتیب مراحل زیر دررا بهل حفاظت فرديوسای
دستکش)1

خود را بشویید یا از یک اند، بالفاصله دستانا هنگام درآوردن دستکش آلوده شدهاگر دستان شم
کننده دست استفاده کنید.عفونیضد

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

(شکل اول از سمت چپ) .دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید
           ستکش دوم را ست ببرید و د ست دوم در مچ د ستکش د ستکش را زیر د ست بدون د شتان د انگ

نیز خارج کنید. (شکل وسط)
.دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید

ماسک)2

 دست نزنید. –قسمت جلوي ماسک آلوده است
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 فاصله بشویید و از یک   هاي خود را بالن ماسک، دستان شما آلوده شد، دست     اگر در حین برداشت
کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

     ،سک سپس بندهاي باالیی و بدون لمس کردن جلوي ما سک را باز کنید و  ابتدا بندهاي پایین ما
آن را از صورت جدا کنید. 

قرار دهید.ردادرماسک را در یک ظرف زباله
نده کنعفونیبالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردي، دستها را بشویید یا از یک ضد      )3

.استفاده کنیددرصد70ل الکبا پایه 
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هاي سطوحگندزدا:3پیوست
ــتفاده  نکات عمومی ــب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اس از یک ماده گندزدایی مناس

کنید.
تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.از

ها        ندزدا گذاري گ یاز براي اثر مان مورد ن یت     60تا  10ز عا قه ر دقی
گردد.

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز1مواد گندزدا
. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2
اي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن. مواد گندزد3
کننده. سفید4

ــوص    ــهــم در خصــ ــکــات م ن
ــدعفونی بر پایه  موادگندزدا و ضـ

الکل داراي مجوز

کل براي از بین بردن ویروس .1 کل     ال یل ال ــت. ات 70ها موثر اسـ
ست و به  درصد یک میکروب  ل کلی از الکطورکش با طیف گسترده ا

گندزدایی ســطوح کوچک ایزوپروپیل بهتر اســت. الکل اغلب براي 
ــتیکی ویال  (به  هاي دارویی مولتیپل دوز،   عنوان مثال درپوش السـ

ترمومترها)و گاهی ســطوح خارجی تجهیزات (مثل اســتتوســکوپ و 
شود.ونتیالتورها) استفاده می

ــتفاده از آن براي گندزدایی         به .2 ــتعال الکل اسـ دلیل قابلیت اشـ
ب اســـتفاده ســـطوح کوچک محدود و در فضـــاهایی با تهویه مطلو

گردد.می
تواند باعثعنوان گندزدا میاســتفاده مکرر و طوالنی از الکل به.3

خت    ــ نگ، تورم، سـ یک و   شـــدن و ترك تغییر ر ــت خوردگی السـ
هاي خاص شود.پالستیک

ــالن     .4 ها باید خالی از افراد بوده و     هنگام گندزدایی و نظافت، سـ
س    درها و پنجره شوند و جهت تهویه بهتر ا شته  ت هواکش ها باز گذا

نیز روشن باشد.
منظور جلوگیري از خطر در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به    .5

نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق
گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد. .6
ــود (کارایی محلول.7 ــتفاده شـ هاي گندزدا باید روزانه تهیه و اسـ

ساعت کاهش می یابد).24محلول پس از گذشت 
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ها و استفاده از ماسک الزم براي شستشوي مرتب دست  امکانات.8
ماسک) و  2یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هر شیفت حداقل    

شــســتشــو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید 
فراهم شود.

ــوص    ــهــم در خصــ ــکــات م ن
سفیدکننده

گندزدایی قوي و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت ســدیم در .1
از بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر    

شود.است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می
دقیقه زمان 60تا 10هاي خانگی (با گندزداها و ســفیدکننده.2

طور گســترده در دســترس اســت و براي  کم و بهتماس)، با هزینه
شود.یه میگندزدایی سطوح در مراکز درمانی توص

سفیدکننده .3 ست و مجاري    با این حال  شاهاي مخاطی، پو ها غ
سی را تحریک می  شوند  کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

شان می    و به شیمیایی واکنش ن سایر مواد  ن دهند. بنابر ایراحتی با 
ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

له عدم رعایت میزان اســتفاده نادرســت از ســفیدکننده از جم .4
صیه   رقیق ضعیف شده (قوي سازي تو تواند اثرات آن را تر) میتر و 

ــیب        دیدگی کارکنان مراقب     براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسـ
بهداشتی گردد.

شــده  رعایت موارد براي تهیه و اســتفاده از ســفیدکننده رقیق.5
زیر ضروري است:

و عینک براي بند ضــد آب و دســتکشاســتفاده از ماســک، پیش-
شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

هاي با تهویه مناســـب مخلوط هاي ســـفیدکننده در محلمحلول-
نموده و استفاده گردد.

ــرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه         - ــفیدکننده با آب سـ سـ
نماید)گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه ســایر مواد شــوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن ســفیداز به-
کاهش      کارایی آن را  ناب گردد زیرا  عث      داده و میاجت با ند  توا

شود. به   واکنش شیمیایی خطرناك  سمی  هاي  عنوان مثال گازهاي 
سفید  سیدي مانند    در هنگام مخلوط کردن  شوینده ا کننده با مواد 

ستفاده می موادي که براي تمیز دد و گرتولید میشود،  کردن توالت ا
صورت لزوم ابتدا از  تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. دراین گاز می
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سفید       ستفاده از  ستفاده نمایید و قبل از ا شوینده ا راي کننده بمواد 
گندزدایی، کامال با آب بشویید.

ــفیدکننده   ــطوح   ها موجب خوردگی در فلزات می  سـ گردند و به سـ
زنند.شده صدمه میرنگ

سفید   از تماس- شم باید خودداري گردد. اگر  شم  با چ کننده به چ
ــله باید به مدت وا ــته و با یک 15رد گردد بالفاص ــس دقیقه با آب ش

پزشک مشورت گردد.
یرد گنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید -

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنککنندهنماید؛ بنابراین 
نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.و دور از 

شود براي اطمینان از  هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می  -
ــفید  ــی آن از س ــده خریداري هایی که اخیرا تولیدکنندهاثربخش ش

نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.
سفید - ستفاده کنید محلول رقی اگر از  زانه شده را رو قکننده رقیق ا

سب تاریخ رقیق  شود   و تازه تهیه نموده و بر روي آن برچ سازي قید 
ستفاده را بعد از    هاي تهیهو محلول بریزید. ساعت دور 24شده بال ا

ا گردد، بنابراین ابتدها میکنندهشدن سفید  فعالمواد آلی موجب غیر
اده یی با مشده و قبل از گندزدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز  

کننده عاري از مواد آلی گردد.سفید
ــفید- ــید و درکننده رقیقس ــده را باید دور از نور خورش ــورت ش ص

امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداري گردد.
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راهنماي غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم-1جدول 
ــدیم %        عمده محلول محلول اولیه:   ــفیدکننده خانگی حاوي هیپوکلریت سـ (PPMمعادل  5هاي سـ

)  کلر قابل دسترس50000
قسـمت  1شـود اسـتفاده از   توصـیه می 5از هیپوکلریت سـدیم %  1:100محلول شـده:  محلول توصـیه 
براي گندزدایی سطوح)1:100قسمت آب سرد لوله کشی (محلول 99سفیدکننده به 
عنوان به.به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید    براي دستیابی 

سفیدکننده   مثال ، براي آماده صد  2,5هاي حاوي سازي  شتر از    در  سدیم، از دو برابر بی هیپوکلریت 
قسمت آب)98قسمت سفیدکننده به  2سفیدکننده استفاده کنید (یعنی 

سترس بعد از رقیق  سفیدکننده حاوي  سازي:  کلر قابل د سدیم یک محلول    5براي  صد هیپوکلریت  در
پی پی ام خواهد بود500درصد یا 05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100
هاي دیگر از هیپوکلریت ســدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند کننده شــامل غلظتهاي ســفیدمحلول

شد تا رقت مورد نظر حاصل گردد
زمان تماس براي کاربردهاي متفاوت: 

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر
  ــیه می  30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه ــود(براي تیدقیقه توصـ ها،   شـ

دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن)
ــطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند  ــحات، خون یا دیگر  تمیزنکته: س ــتفراغ، ترش کردن مدفوع، اس

وري)مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

راهنماي تهیه مواد گندزدا-2جدول 
نسبت گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیاز

پی 500کلر قابل دسترسی 
درصد05/0پی ام یا 

پی پی 50000درصد (5آب ژاول 
قابل دسترس دارد)ام کلر 

واحد آب 99واحد گندزدا 1
سرد



: نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس5پیوست 
 هاي خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب    20را تا باالي مچ به مدت حداقل       
ــورت عدم      ــویید و درصـ ــابون مایع بشـ و صـ

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 
استفاده نمایید؛بر پایه الکل

 ند       از ــت که مریض هسـ با افرادي  ماس  ت
دادن با از روبوســـی و دســـت. خودداري کنید

متر از افراد 2تا 1افراد دیگر بپرهیزید (فاصله  
شود)؛ظبیمار حف

ــک ــک افراد بیمار و مشـ وك حتما از ماسـ
استفاده نمایند؛

ــت ــم، بینی  از دسـ به چشـ دهان  وزدن 
؛کنیدخودداري

 سه و سرفه، دهان و بینی خود  هنگام عط
ستمال را      شانید و د ستمال کاغذي بپو را با د

در سطل زباله بیندازید؛

   ــرماخوردگی دارید در منزل اگر عالئم سـ
استراحت کنید؛

ها در هواي ســرد و خشــک انتقال ویروس
محیط مرطوب تري دارند و باید هواي سریع 

داشته شود؛نگه
  سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید

را گندزدایی نمایید؛

 با مصــرف میوه و خود را ســیســتم ایمنی
؛تقویت نماییدسبزیجات تازه

خود آموزش دهید؛به اطرافیان


