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مقدمه
سایی راه   صل  کننده بیماري نقش مهمی در کنترل آن دارد. بههاي انتقال عامل ایجادشنا عنوان یک ا

سی به ویروس،کلی شیاء آلوده منتقل می    مده از طریق ریز قطراتطور عهاي تنف سه و یا لمس ا سرفه یا عط
از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون 19-نوپدید کوویدبیماريهاي کنونی، گردند. بر اساس دانسته

سرفه، تنگی نفس می  ست منجر  تب،  شدیدتر ممکن ا سایی کل به ذاتتواند بروز نماید و در موارد  یه و الریه، نار
است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماري هنوز به

سان به با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا سه، تخلیه      از ان سرفه، عط سان از طریق  ان
متري از طریق ســرفه یا 2تا 1تواند در فاصــله ترشــحات بینی و دهان در محیط می باشــد. این ویروس می

ــت   ــود. راه دیگر انتقال، تماس دس ــه منتقل ش ــطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطس ها با محیط و س
ستگیره در  ش   د صندلی،  ست که   پله	یرآالت، نردهها، میز و  سایلی ا طور بهها، پریز و کلیدهاي برق و کلیه و

ن بنابرای)؛اسکناس، اسناد و مدارك دست به دست شده و نظایر آن    (مانندشود  عمومی و مشترك استفاده می  
آب و صابون شستشو گردد. باهادست،حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك

صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط  همه مر اکز مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در 
حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با رئیس اتحادیه یا سازمان مسئول می باشد.

کاربرددامنه
شگیري و کنترل   شهرباز ویروس)(کرونا19-کوویداین راهنما جهت پی هاي بازي، باغ ها، زمینيدر 

ــایر قوانین، آایر آن وحش و مواردي نظ ــتورالعملبوده و س ــت هاي مرتیین نامه ها، مقررات، دس بط با بهداش
اي به قوت خود باقی است.محیط و بهداشت حرفه

یاجتماعيگذارفاصله
ست. از آنجا که    مواجهه و قطع زنجیره انتقال،اي کاهش هیکی از راه صله گذاري اجتماعی ا رعایت فا

شاغلین     سیاري از  ستند و  19-در معرض بیماري کوویدجعینارو مب یکی از اماکن تجمع این اماکن جزءه
سالمت       سبب انتقال بیماري گردد و از طرفی حفظ  شده که می تواند  سوب  از اهمیت باالیی حاد جامعهآمح

ست بر ست مقررات ویژه خوردار ا صله ، الزم ا شتی    اي از طریق فا صول بهدا گذاري اجتماعی عالوه بر رعایت ا
متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت در نظر گرفته شود. ،براي کاهش مواجهات



معاونت بهداشت        
ها و باغ وحش و...شهربازيدر و الزامات سالمت محیط و کارگذاري اجتماعی(کرونا ویروس) فاصله19-مبارزه با کوویدپروتکل بهداشتی 

٣

در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
شترك هاي ایاب و ذهاب سرویس که ازصورتی در بوس یاز جمله  اتوبوس و مینبراي کارکنان،م

از (حداقل یک متر بین صندلی سرنشینان، رعایت گردد   حفظ فاصله  استفاده می شود ضروري است     
شود)      ستفاده  صف ظرفیت خودرو ا ساب راننده        ن شود با احت ستفاده می  سواري ا و اگر از خودروي 

درصورت وجود شیلد در قسمت جلو چهار نفرو شین از سه نفر نباید بیشتر باشدتعداد سرن
  ــبکه هاي اجتماعی و ویدئو ــتفاده حداکثري از تلفن، ش کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اس

در داخل یک ساختمان کار می کنند؛کنفرانس براي برگزاري جلسات حتی براي کارکنانی که
      ،ــالن اجتماعات  اجتناب از تجمع کارکنان در اتاق کار ه کارکنان  و هر جایی ک  آبدارخانه    رختکن، ، سـ

می توانند تجمع نمایند؛
امکان مواجهه زیاد بوده و فاصله اندك است (مانند استخر توپ و مواردي نظیر آن) هایی که در بازي

ممنوع است.
.وسایل بازي که در مواجهه تماس زیاد و مشترك قرار دارند باید به طور مستمر گندزدایی شوند
تا اطالع ثانوي، ملغی گردد.این مراکزدرتمام بازدیدهاي دسته جمعی
 ــالن ــالن ها و محل هایی که احتمال ازدحام جمعیت وجود دارد (مانند س هاي نمایش کودك، در س

سینما چند بعدي، تونل وحشت و مواردي نظیر آن) رعایت چهار متر مربع براي هر نفر   ا بآمفی تاتر، 
الزامی است.نفر 40نفر و آبی 30وضعیت زرد ظرفیت

.رعایت فاصله دو متري از حیوانات و قفسه حیوانات براي بازدید کننده گان الزامی می باشد
 سر   (تعداد افراد خدمت گیرنده) پذیرش افراد ضاهاي  سته در ف شهر از نظر      ب ضعیت  ساس و باید برا

براي هر نفر50نفر و در شــهرهاي آبی حداکثر 30(در شــهرهاي زرد حداکثر شــیوع ویروس کرونا
انجام گیرد.) سالن فعال

، مراقبت و بازتوانیيگرغربال
19-گیري کوویدغربالگري شاغلین در همه.1

هاي زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتگذارياست براساس طرح فاصلهالزم 
را انجام دهند.19-کوویدتست سریع تشخیص اي یکبار کارکنان باید هفته-1
ــاغلین به طور روزانه باید از نظر ع -2 ــاغلین: کلیه ش ویژه عالئم هالئم بیماري (ببررســی روزانه عالئم ش

ــی) ــورت روزانه ادامه خواهد             تنفسـ ، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیري به صـ
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شت به           سامانه وزارت بهدا شد، می بایست عالئم فرد در  شاغل داراي عالمت با شت. در صورتی که  دا
salamat.gov.irآدرس 

شاغل در         سالمت، از ادامه فعالیت  شدار مراجعه به مراکز خدمات جامع  صورت وجود ه ثبت گردد و در 
دار فرد عالمتمحل کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی به سامانه فوق

صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی      شود. در  سالمت ارجاع داده می  جهت ارزیابی به مراکز خدمات جامع 
مراحلبراي این شــاغلین وجود داشــت ارائه گواهی پزشــک معالج به کارفرما الزامی اســت. این افراد باید 

مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.
: 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
پذیر هاي آسیبمراقبت از گروه.2

شک معتمد، به گروهدو ضه 19-کوویدبیماريبهابتالمعرضدرکهافراديعنوانزیر با گواهی پز عار
است:شدهگرفتهنظردردارند،قراردار

:يانهیزميماریبا بمارانیب-الف گروه 
عروقی–یقلبيماریب
فشارخون
ابتید
يانهیزمیتنفسيهايماریب
BMI> 40

:یمنیبا نقص امارانیب-بگروه 
از شیبدیکواستروئیتحت درمان با کورتmg۵/از دو هفتهشیبدر روز زولونیپردن١٢
یدرمانیمیش
اهیمیبدخ
اعضاءوندیپ

19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید.3
الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت بازگشت ، 19-تمامی شاغلین مبتال به بیماري کووید

ابالغی از وزارت "19-راهنماي بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"به کار براساس آخرین نسخه 
.قرار گیردبهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل براي بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی



معاونت بهداشت        
ها و باغ وحش و...شهربازيدر و الزامات سالمت محیط و کارگذاري اجتماعی(کرونا ویروس) فاصله19-مبارزه با کوویدپروتکل بهداشتی 

٥

سالمت محیط و کاریکنترلاقدامات
بهداشت فردي.1
.استفاده از ماسک براي کلیه کارکنان و مراجعین الزامی است
ها ضدعفونی گردد.قبل از تماس دست با وسایل بازي و وسایل مشترك دیگر، حتما دست
نمایندپرهیز با یکدیگر و روبوسی دست دادنازافراد.
 الزم است.کننده بر پایه الکلو یا استفاده از مواد ضدعفونیمایعها با آب و صابونمرتب دستشستن
غذایی الزامی است.کاران مواداندرکارت بهداشت براي کلیه دستداشتن
گرددمراجعه بهداشتی درمانیشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز صورت مدر.
دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.
از سیستم تشخیص چهره استفاده شود.، ترجیحا کارکنانبراي ثبت حضور و غیاب
و نظایر آن استفاده شود.هاي آسانسور، از دستمال کاغذيبراي تماس با دکمه
اري شود.از تماس با قفسه هاي حیوانات و خود حیوانات در باغ وحش خود د
  که دستمال وجود نداشت از   صورتی (درعطسه یا سرفه کردن   هنگامیکبار مصرف از دستمال  استفاده

گردد)استفاده داخلی آرنج قسمت
قبل از شستشو و یا ضدعفونی کردن خودداري گردد.ها با چشم، بینی و دهانتماس دستاز
وبا کنترل کد ملی از طریق سامانه ماسک انجام شود.فروش بلیط از طریق الکترونیک

یی)غذاموادعرضهمحلهرگونهایبوفهوجوددرصورت(غذاییموادبهداشت .2
باشد.ممنوع میها عرضه مواد غذایی روباز در بوفه
باید داراي پروانه ساخت باشند.شده در بوفه کلیه مواد غذایی عرضه
ــنفی در اینهمه فعالیت ــیمهاي ص ــاس تقس ــاغل در طرح جامع مدیریت مراکز باید بر اس بندي مش

در شهرهاي کشور انجام گیرد.19-هوشمند وضعیت بیماري کووید
بهداشت ابزار و تجهیزات.3

وسایل بازي باید به طور مستمر گندزدایی گردد.همه
سبیح،  مهرها، همه سجاده    ت شترك از جمله چادر،  سایل م بههان از نمازخانهو نظایر آکتب ادعیه و و

آوري گردد.صورت موقت جمع
باشد.متر2ها و فاصله صفمتر و نیمحداقل یکاز طرفین اران گزنمازفاصله
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.وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود
الزم است از وسایل بهداشتی شخصی استفاده شود.صورت وجود رختکن و حمام، در

 و جود و استفاده از  در صورت (متر بین میز و صندلی هاي سالن غذا خوري   2يرعایت فاصله حداقل
سلف سرویس مشترك)

زباله دردار پدالی همراه با کیسه زباله محکم (بدون درز و نشت) به تعداد مناسب موجود باشد. سطل
بهداشت ساختمان.4

   ضد صب ظروف حاوي مواد  ست عفونین سب در مکان بها با پایه نگهدارنده کننده د هاي ه تعداد منا
مناسب (به خصوص در محل ورود به زمین بازي و در مجاورت کلیه وسایل بازي)

  سالن گذاشتن در و پنجره  بسته، اتاق پرسنل و یا باز  هاي سر در محیطسیستم تهویه هوا  استفاده از
باشد.ها به طوریکه در تمام مدت فعالیت این مراکز هواي مطلوب جریان داشته 

هاي بهداشتیسرویساطمینان از تهویه مناسب .
 دسـتگیره درها، میز و  ها، ها، دیوار، درها، راهروها، اتاقپوش سـالن ها، کفپلهاز قبیل کلیه سـطوح

سایر  ،نردهشیرآالت، نیمکت، صندلی،   سایل عمومی تخت، کلید و پریزها و  و نظایر آن ابتدا با کمکو
شوینده و   سب   تی تمیز و خشک به مواد  سط محلول  شده نظافتصورت منا سپس تو سب  و  هاي منا

دیده انجام شود.آموزشپرسنلتوسط حداقل سه بار در روزگندزدایی گردد. عملیات گندزدایی باید 
هاي بهداشتی اقدام گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتنسبت به تعبیه سیستم لوله
هاي بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد.گردد شیر آب روشویی سرویستوصیه می
دیده انجام شود.ط متصدیان آموزشتوسبار در روزچهارحداقل گندزدایی همه وسایل بازي

نکات مهم
 مدیریت اماکن موضوع این پروتکل موظف است به منظور نظارت بر حسن اجراي پروتکل حاضر 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 برگزاري 

محل الزامی نیست اما مستند بازرسی و نظارت در اختیار مدیر قرار گیرد.مراسم در
.مسئولیت حسن اجراي پروتکل حاضر بر عهده مدیریت اماکن موضوع این پروتکل می باشد
ضر را ندارند اجازه    مراکزي که مفاد این راهنما را رعایت نمی شرایط راهنماي حا کنند یا امکان تأمین 

فعالیت نداشته و مسئولیت نظارت و کنترل آنها با اتحادیه مربوط می باشد.
تی و با دریافت کد ملی افراد انجام گیردنفروش بلیط به صورت اینتر.
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کوك، ر بلیط براي افراد مشکد ملی افراد متقاضی بلیط با اپلیکیشن ماسک مطابقت داده شود تا از صدو
بیمار و یا قرنطینه شده جلوگیري به عمل آید.

 شوداز ورود افراد داراي عالئم و یا مشکوك به مراکز جلوگیري.
.از ورود افراد بدون ماسک ممانعت به عمل آید
 سته سا ،یاحتمالمواجههويکارفیوظابهب سب يفردحفاظتلیو درکارکنانازمحافظتيبرامنا

.ودشتامین یتنفسدستگاهایصورتمحافظ،نکیع، ماسک، لباس، دستکششاملروسیوبرابر

.صابون و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان قرار داده شود
.ماسک به تعداد کافی در اختیار کارکنان قرار داده شود
یرسد مقابل به پایان غاز و در طرف یا نقطهآظافت از یک نقطه نرا به صورت مارپیچ حرکت دهید)(ت.
یر"شود باید داراي چند و غیره استفاده میسالن،هایی که براي نظافت کف اتاقتاضافی باشند."س
 ی، بایدپارچهپس از استفاده ازشسته و سپس در محلول آب ژاول گرمدر آب ها، دستمال نظافت و ت

شده و براي استفاده آماده باشد.از آن در دماي اتاق خشکور بماند. بعد دقیقه غوطه30مدت به
آموزش بهداشت

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

بالمانع است.استفاده از ماسک توسط دو طرفحداقل یک متر و 
هاي مورد نیاز براي آموزش موضوعات مختلف:رسانه
نصب استند و بنر هاي اطالع رسانی
نصب پوسترهاي آموزشی
ارسال پیامک هاي آموزشی به گوشی هاي همراه،در صورت امکان
ارسال پیام هاي آموزشی در گروه هاي مجازي مربوطه،در صورت امکان
در فضاي مجازيیا موشن گرافیاینفوگرافی، انتشار تیزر ،در صورت امکان
استفاده از صفحات نمایشی (،در صورت امکانledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی (

:موضوعات مورد آموزش براي گروه هاي هدف
ویروسآشنایی با بیماري کرونا
آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس
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شناسایی افراد مستعد ابتال
آشنایی با نحوه انتقال بیماري
آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردي
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
روش هاي بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل
آموزش فاصله گذاري اجتماعی
 4030و سامانه 190معرفی سامانه

هاي آموزشیمونه فعالیتن
ویروسکروناشیوعبامقابلهجهتدرالزمتمهیداتبکارگیريبرايآموزشیهاياستند یا بنرنصب

در محل کار 
خصوص چگونگی انتقال بیماري کرونانصب پوسترهاي هشدار دهنده در
 سرویس هاي نصب پوستر یا بنر راهنماي نحوه صحیح شستشوي دست ها در محل کار خصوصا

بهداشتی و محل سرو غذا
 ه شاغلینمحلول ضدعفونی کننده دست باز آموزش نحوه استفاده
 نصب پوستر مرتبط با بیماري و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم
 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 هايانتقالازپیشگیرينحوهآموزشیهايبنرنصب
 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
 ثبت نام و غربالگري در سامانهبنرنصبsalamat.gov.ir
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گذاري پیام هاي بهداشتی بر روي سایت و شبکه هاي مجازيبار
190شماره تلفننصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به

جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 
4030ه نصب پوستر معرفی سامان

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
.انگشتان را بشوئیدبین -6
.آبکشی کنید-7
.است)مصرف نیز مورد تاییدبارذي 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 فردي2پیوست

شده) توصیهPPE(وسایل حفاظت فرديمراحل پوشیدن
اي و هوابرد بسیار  د، تماسی، قطره هاي استاندار ده بسته به سطح پیشگیري در عفونت   ش استفاده PPEنوع 

شود.وسایل باید به افراد آموزش دادهمتنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این
ماسک یا رسپیراتور.1

یا نوارهاي االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید.اتصاالت ایمنی
.باند انعطاف پذیر را روي 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.روي صورت و چشم
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هادستکش.3

باشد.روي مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا کهتا روي مچ را کامل بپوشاند

کردن انتشار آلودگی:هاي کار ایمن براي 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) توصیهPPE(يمراحل درآوردن وسایل حفاظت فرد
ــایل حفاظت فردي     روش  ــت   		هاي مختلفی براي درآوردن ایمن وسـ بدون آلوده کردن لباس، پوسـ

ــاهاي مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.		یا ــیفت کاري،  		غش ــدن از محل کار/پایان ش قبل از خارج ش
تمام وسایل حفاظت فردي در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش 

آورید:ترتیب مراحل زیر دررا بهPPEجدید بعد از ترك محل کار استفاده شود.
دستکش)1

   شم ستان  ستکش  اگر د شد 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.

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

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

عینک یا شیلد صورت)2

 .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است
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  بشویید حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست هاي خود را بالفاصله     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
 ست، در مخزن مشخص   اگر وسیله قابل ستفاده مجدد ا غیر براي بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.
ماسک)3

 دست نزنید. –قسمت جلوي ماسک آلوده است
شت اگر در ست       حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک   هاي خود را بالن ما صله ب فا

کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
     ابتدا بندهاي پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهاي باالیی و بدون لمس کردن جلوي ماسک، آن

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

کننده عفونیها را بشویید یا از یک ضد  2بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردي، دست   )4
.استفاده کنیددرصد 70ی لالک
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هاي سطوحگندزدا:3پیوست 
ــتفاده             نکات عمومی ــب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسـ از یک ماده گندزدایی مناسـ

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

دقیقه رعایت گردد.60تا 10زمان مورد نیاز براي اثرگذاري گندزداها 
. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز1مواد گندزدا

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2
. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  
ــدعفونی بر پایه الکل داراي      و ضـ

مجوز

درصد  70ها موثر است. اتیل الکل  بردن ویروسالکل براي از بین .1
به   یک میکروب  ــت و  ــترده اسـ با طیف گسـ کلی از الکل  طورکش 

ایزوپروپیل بهتر اســت. الکل اغلب براي گندزدایی ســطوح کوچک (به
هاي دارویی مولتیپل دوز، ترمومترپوش الستیکی ویالعنوان مثال در

ا) هاستتوسکوپ و ونتیالتورها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل 
شود.استفاده می

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گندزدایی سطوح    به.2
گردد.هایی با تهویه مطلوب استفاده میکوچک محدود و در فضا

ــتفاده مکرر و طوالنی از الکل به   .3 تواند باعث  عنوان گندزدا می اسـ
سخت  ستیک  شدن و ترك تغییر رنگ، تورم،  ستیک و پال خوردگی ال

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

ــت هواکش نیز  و پنجره ــوند و جهت تهویه بهتر اس ــته ش ها باز گذاش
روشن باشد.

به     .5 ندزدایی مالحظات الزم  گام گ منظور جلوگیري از خطر در هن
ود.نظر گرفته شگرفتگی دربرق

ها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد. گندزدا.6
ــود (کارایی           محلول.7 ــتفاده شـ هاي گندزدا باید روزانه تهیه و اسـ

ساعت کاهش می یابد).24محلول پس از گذشت 
ستفاده از ماسک   امکانات الزم براي شستشوي مرتب دست     .8 ها و ا

) و ماسک2یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هر شیفت حداقل 
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شو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید     .9 ست ش
فراهم شود.

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

شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می
ــفیدکننده   گندزدا .2 دقیقه زمان 60تا 10هاي خانگی (با   ها و سـ

طور گســترده در دســترس اســت و براي   کم و بهتماس)، با هزینه
شود.کز درمانی توصیه میگندزدایی سطوح در مرا

ها غشــاهاي مخاطی، پوســت و مجاري با این حال ســفیدکننده.3
شوند وکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسی را تحریک می

دهند. بنابر این راحتی با ســایر مواد شــیمیایی واکنش نشــان میبه
ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

ت از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق استفاده نادرس  .4
صیه    ضعیف شده (قوي سازي تو تواند اثرات آن را براي تر) میتر و 

سیب  شتی  گندزدا کاهش دهد و باعث آ دیدگی کارکنان مراقب بهدا
گردد.

ستفاده از سفیدکننده رقیق  .5 شده  رعایت موارد زیر  براي تهیه و ا
ضروري است:

ــتفاده از - ــک، پیشاس ــتکش و عینک براي  ماس ــد آب و دس بند ض
شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده  هاي سفیدکننده در محل محلول-
و استفاده گردد.

یه          - عث تجز با ــرد مخلوط گردد (آب گرم  با آب سـ نده  یدکن ــف سـ
نماید)میگردد و آن را ناکارآمد هیپوکلریت سدیم می

همراه ســایر مواد شــوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن ســفیداز به-
هايتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

ــود. به ــیمیایی خطرناك شـ ــمی در هنگام شـ عنوان مثال گازهاي سـ
ــفید ــیدي مانند موادي که مخلوط کردن س ــوینده اس کننده با مواد ش

ــتفاده می  تمیزبراي  ــود، تولید می کردن توالت اسـ گردد و این گاز  شـ
صورت لزوم ابتدا از موادتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی
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ــفید  ــتفاده از سـ ــتفاده نمایید و قبل از اسـ ــوینده اسـ کننده براي شـ
گندزدایی، کامال با آب بشویید.

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

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداري گردد. اگر سفید  -
دقیقه با آب شــســته و با یک پزشــک 15گردد بالفاصــله 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 براي اطمینان از  هیپوکلریت 
سفید   شده خریداري نموده  هایی که اخیرا تولیدکنندهاثربخشی آن از 

و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.
سفی - ستفاده کنید محلول رقیق داگر از  و شده را روزانه کننده رقیق ا

ســازي قید شــود و تازه تهیه نموده و بر روي آن برچســب تاریخ رقیق
ستفاده را بعد از   هاي تهیهمحلول بریزید. مواد ساعت دور 24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر
به موا    ته  ــ ید تمیز  آغشـ با ماده       د آلی  با  ندزدایی  بل از گ شـــده و ق

کننده عاري 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 نگهداري گردد.
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راهنماي غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم-1جدول 
(PPMمعادل درصــد 5هاي ســفیدکننده خانگی حاوي هیپوکلریت ســدیم عمده محلولمحلول اولیه: 

)  کلر قابل دسترس50000
صیه  سدیم  1:100محلول شده:  محلول تو صد  5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت  1شود ا ق

سطوح)براي گندزدایی 1:100کشی (محلول قسمت آب سرد لوله99فیدکننده به س
سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به.براي د

هیپوکلریت ســدیم، از دو برابر بیشــتر از  درصــد5/2هاي حاوي ســازي ســفیدکننده ، براي آمادهمثال
قسمت آب)98قسمت سفیدکننده به  2سفیدکننده استفاده کنید (یعنی 

درصــد هیپوکلریت ســدیم یک محلول 5براي ســفیدکننده حاوي ســازي: ســترس بعد از رقیقکلر قابل د
پی پی ام خواهد بود500درصد یا 05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100
تا اوتی تهیه خواهند شد هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت هاي سفید محلول

رددنظر حاصل گرقت مورد
زمان تماس براي کاربردهاي متفاوت: 

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

دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن)
کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند  

وري)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 سرد99واحد گندزدا 1



: نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس5پیوست 
هاي قبل از خوردن و آشـــامیدن دســـت

ثانیه با 20داقل خود را تا باالي مچ به مدت ح
ترسیبشویید و درصورت عدم دسآب و صابون

ــالم از مواد ضــدعفونی کننده بر پایه به آب س
استفاده نمایید؛الکل

 ند       از ــت که مریض هسـ با افرادي  ماس  ت
ــت . خودداري کنید ــی و دس دادن با از روبوس

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

حتما از ماسک استفاده نمایند؛

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

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

در سطل زباله بیندازید؛

   ــرماخوردگی دارید در منزل اگر عالئم سـ
استراحت کنید؛



  ــترك ــطوحی که در تماس مکرر و مش س
را گندزدایی نمایید؛هستید

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

خود آموزش دهید؛به اطرافیان


