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 مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست 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 درطیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس میاین بیماری از یک 

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 انسان بهبا عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از 

متری از طریق سرفه یا عطسه  2تا  1تواند در فاصله 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 الت، نردهها، میز و صندلی، شیرآدرب

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

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

مرتبط ملزم به رعایت این پروتکل بوده و در صورت عدم توانایی رعایت الزامات مرتبط،  همه مراکز

 حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با مدیر یا سازمان مسئول می باشد.

 

  کاربرد دامنه

مدیران، مربیان، ورزشکاران و برای  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

بط با بهداشت های مرتها، مقررات، دستورالعملنامهیینبوده و سایر قوانین، آمراکز تفریحی آبی مراجعین 

 است.ای به قوت خود باقیمحیط و بهداشت حرفه

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ممکن  کهگذاری اجتماعی است. از آنجاو قطع زنجیره تماس رعایت فاصله های کاهش مواجههیکی از راه  

یکی از   مراکز تفریحی آبیهستند و  19درمعرض بیماری کووید  و مراجعین مراکز تفریحی آبی شاغلین است

ت از اهمی شاغلین تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت شده که میاماکن تجمع محسوب

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی ای از طریق فاصلهاست مقررات ویژهیی برخورداراست الزمباال
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برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار درنظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت 

 شود:

 (متر کیگردد )حداقل  تیرعاگان  مراجعه کنند بین کلیه افراد اعم از کارکنان،مناسب  یکیزیف فاصله  

 شود تیمتر رعا دواقل هنگام صحبت کردن فاصله حد در. 

  ممانعت گردد. مراکز تفریحی آبی از ورود افراد بیمار یا مشکوک به بیماری  به  مراکز 

  .فروش بلیط به صورت الکترونیک و اینترنتی انجام شود  

  صال صادر       در هنگام فروش بلیط کنترل کارت ملی با ات سک انجام و برای افراد مبتال بلیط  سامانه ما به 

 نشود.

  به صورت شیفتی انجام شود.مراکز تفریحی آبی فعالیت 

  ممنوع است تجمعبرگزاری هر گونه.  

   عیت در وض  و در هر صورت تعداد مراجعین نباید  استفاده شود.   مراکز تفریحی آبی حداکثر نصف ظرفیت

 نفر بیشتر باشد. 50از  آبی

   صله گذاری اجتماعی به طوری که برای هر نفر از خدمت گیرندگان حداقل ضا در   4رعایت فا متر مربع ف

 نظر گرفته شود . 

   یت مسئول  و ندارند فعالیت واحدهایی که امکان تأمین شرایط فوق را ندارند تا زمان برقراری شرایط اجازه

 ازمان صادر کننده مجوز می باشد.آن با اتحادیه یا س

 

 ، مراقبت و بازتوانییالگرغرب

 

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 .تست شاغلین به صورت هفتگی ) یکبار تست سریع ( انجام شود 

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

  :صورت  شاغلین را به مسئول مراکز تفریحی آبینماینده کارفرما یا مدیر / بررسی روزانه عالئم شاغلین

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار تصادفی و روزانه، تا پایان همه

خانگی وجود داشت، فرد  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irدهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 

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

 جلوگیری نماید.مراکز تفریحی آبی به از ورود بیمار 

 ) انجام تست شاغلین به صورت هفتگی ) یکبار تست سریع 
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 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  

 

 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 یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت .   1

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

 .فروش بلیط به صورت الکترونیکی انجام شود 

  متوقف شود.فعالیت گیشه فروش مستقیم 

  فروخته  بلیط هنگام فروش بلیط الکترونیک کنترل کد ملی با نرم افزار ماسکککک انجام و به مبتالیان   در

 نشود.
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 ؛درصد 70 پایه الکل باکننده  ها با آب و صابون  و یا استفاده از مواد ضد عفونی شستن مرتب دست 

        ستراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح ا ستفاده کنید و در  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی ا

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنید؛

        سیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در سایی افراد بیمار، تا زمان ر شنا صورت  در 

سایرین نگه   سامانه تلفنی      یک مکان جدا از  صورت نیاز از  شوند. در  شته  راهنمایی الزم 4030و 190دا

 یافت نمایند.را در

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

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

   دستمال وجود نداشت از قسمت  که)در صورتیعطسه یا سرفه کردن   هنگامکاغذی از دستمال  استفاده

 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

 کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛

  از هر بار استفاده گندزدایی شود؛وسایل نظافت پس 

  ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 

  ستعمال دخانیات به ستعد نمودن افراد در ابتال       عدم ا ستم ایمنی بدن و م سی ضعیف  دلیل تاثیر آن بر ت

 به ویروس؛

 .استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت .   2

  مطابق پروتکل بهداشتی مربوطه باشد.مراکز تفریحی آبی غذا در سرو 

       سته بندی شیدنی ب صورت وجود بوفه، فقط فروش مواد غذایی و نو ساخت، مجاز در  می  دارای پروانه 

 .باشد

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات.   3

  ر ساعت فاصله در نظ   یکالزم است بین سانس ها   مراکز تفریحی آبی نظافت و گندزدایی برای انجام

 گرفته شود. 
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   سئولین سایل مربوطه را     بوفه ها موظفند پس از هر م سطوح تماس و و شو و       شیفت فعالیت  ست ش

 گندزدایی نمایند.

  ها )درصورت وجود( استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد.در نمازخانه 

 طور مستمر گندزدایی شوند.، دوش و حمام به رختکن 

        سجاده و نظایر شترک از جمله چادر،  سایل م صورت وجود نماز خانه کلیه مهرها، کتب ادعیه و و در 

 آوری گردد. صورت موقت جمع آن به

 

 نبهداشت ساختما.   4

   و  همه بخش ها ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در  کننده دست   عفونیظروف حاوی مواد ضد

 راهروها تعبیه گردد.

   سب از طریق شتن درها و پنجره  تامین تهویه منا ستفاده از هواکش و باز گذا سالن  ا ضرورت   ها های 

 . دارد

  دارای تهویه مناسب باشند های بهداشتیسرویس. 

 شوندزدایی  گند مجزاصورت  )حمام و توالت( به های بهداشتی سرویس. 

 ها در هوا پخش نشوند تا میکروبباز گذاشته شود آن  قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در.  

      شامل: دیوار و کف، در شترک  شیر    ها، سطوح دارای تماس م صندلی،  ستگیره درها، میز و  آالت،  د

ها، کف پوش خوان و اِی تی اِم های کارت  کابینت، گوشککی تلفن، دسککتگاه، تخت، کمد، ها نرده  پله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومیها، کلید و پریزها، 

       شترک شی که دارای تماس م سایل ورز ستمر و ستند  گندزدایی م شود.     ه سانس انجام  در پایان هر 

 ساعت فاصله در نظر گرفته شود.  یکاست بین سانس هابرای این کار الزم 

  های ها و سککرویسکشککی صککابون مایع و دسککتمال کاغذی در توالت نسککبت به تعبیه سککیسککتم لوله 

 بهداشتی اقدام گردد.

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی یا چشمی باشد.گردد شیر آب روشویی، سرویس  توصیه می 

  های دردار پدالی صککورت پذیرد و کلیه نیروهای  شککیوه بهداشککتی در سککطل ها باید بهدفع پسککماند

آوری رعایت تمامی مالحظات بهداشکککتی )جمع  ،آوری و دفع پسکککماندخصکککوم جمع  خدماتی در

سه    سماند در کی شت(     پ ستیکی محکم بدون درز و ن ستورکار قرار    را های پال شیفت در د در آخر هر 

 دهند.
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  بینی شود. گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش ،نمازخانههای تجمع نظیر در محل 

 )غیر فعال سازی سالن های ماساژ تا اطالع ثانوی )به حداقل رساندن تماس افراد 

  موظف اسککت نسککبت به کنترل مسککتمر کدورت آب و کلر باقیمانده و   مراکز تفریحی آبی مسککئول

 نماید.همچنین نظارت بر کارکرد سیستم تصفیه اقدام 

 

 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.

 مالحظات الزم به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی در نظر گرفته شود. ،در هنگام گندزدایی 

    ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء     مرتب دست   امکانات الزم برای شستشوی

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت باید         2هر شیفت حداقل  

 فراهم شود.

 شود.استفاده امکان آلودگی وجود دارد  هایی که مکان مخصوم فقط برای گندزداییی تِ از  

  مجزا باشدهای بهداشتی باید  سرویس گندزداییسائل نظافت و وها و  دستمال، سطل. 

 ماسککک آسککیب نبیند و در صککورت صککدمه آنرا  در طول مدت نظافت مراقب باشککید لباس، دسککتکش و

 . تعویض نمایید

  سانید  غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن صورت مارپیچ حرکت   مقابل به پایان بر )تِی را به 

 د(.دهی

 "سکک ر"شککود باید دارای چند ها و غیره اسککتفاده می ها و سککالن  که برای نظافت کف اتاق "هایی تِی" 

 اضافی باشند.

   تِی، بایستی در آب داغ شسته شود ها، دستمال نظافت وپس از استفاده از پارچه. 

 و مواد ناسککازگار و با دار گندزدا روی سککطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشککیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  مدیریت اماکن عمومی موضکککوع این پروتکل موظف اسکککت به منظور نظارت بر حسکککن اجرای پروتکل

حاضکککر، از کارشکککناسکککان بهداشکککت محیط )دارای کد ممیزی و گواهینامه خودکنترلی و خوداظهاری 

شتی یا نیروی خرید خدمت دفاتر خدما  شناس در زمان       بهدا ضور این کار ستفاده نماید. ح سالمت( ا ت 

 فعالیت در محل الزامی نیست اما مستند بازرسی و نظارت باید در اختیار مدیر قرار گیرد.
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 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( هاسایت ، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکه بهآموزش  

  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 

  پوسترهای آموزشینصب 

 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 )ا و تصاویر آموزشیه 

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 

  با نحوه انتقال بیماریآشنایی 

 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 

 انهتوصیه ماندن در خ 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 
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 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشینمونه فعالیت

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

  مراکز تفریحی آبیدر  ویروس

 خصوم چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های بهداشتی سرویسها در نر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دستنصب پوستر یا ب 

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

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

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

 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  نصب 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  

 های مجازیبهداشتی بر روی سایت و شبکه هایبارگذاری پیام 

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

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر  190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 هادست شویشست روش درست: 1 وستیپ

 

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

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

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

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .سطل زباله در دار بیندازیددر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 2 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت     دهش ا سته به  ستاندار ب سی، قطره های ا سی د، تما ار 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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 و متناسب با آنها قرار بگیرد. هاروی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 باشید با سطوح لمس شده کمی در تماس -

 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، پوسکککت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسکککایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شککیفت غشککاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شککدن 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 

   درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید        حیناگر 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 دربرای بازیافت مجدد قرار دهید. شده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
 سکککتان خود را بشکککویید و از هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شکککده اسکککت، فورا داگر دسکککت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

  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

 الفاصکککله دسکککتان خود را با اگر دسکککتان شکککما هنگام درآوردن روپوش یا دسکککتکش آلوده شکککد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شککوند و فقط با دسککتان دسککتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    نیز درآوردید. فقط قسکککمت داخلی    طور همزمان دسکککتکش 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   کنندهعفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 سطوح گندزداهای :3پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسکککب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسکککتفاده              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 خصوم موادگندزدا  

و ضکککدعفونی 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 گسکککترده اسکککت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسکککت. الکل اغلب برای گندزدایی سکککطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سککطوح خارجی تجهیزات )مثل اسککتتوسکککو  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 اسکککتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

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

 خام شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها فت، سککالنهنگام گندزدایی و نظا .4

ها باز گذاشککته شککوند و جهت تهویه بهتر اسککت 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
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ول حلگندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی م هایمحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

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

شککسککتشککو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

ان دقیقه زم   60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سکککفیدکننده      .2

طور گسکککترده در دسکککترس اسکککت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشککاهای مخاطی، پوسککت و مجاری  با این حال سککفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این میراحتی با سککایر مواد شککیمیایی واکنش نشککان   به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسکککتفاده نادرسکککت از سکککفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشککتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسککیب

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضککد آب و دسککتکش و عینک برای  اسککتفاده از ماسککک، 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 سکککرد مخلوط گردد      - نده  یدکن یه      سکککف عث تجز با )آب گرم 

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می
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همراه سککایر مواد شککوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سککفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سکککمی در هنگام شکککیمیایی خطرناک شکککود. به 

کننده با مواد شککوینده اسککیدی مانند موادی که وط کردن سککفیدمخل

گردد و این گاز  شکککود، تولید می کردن توالت اسکککتفاده می  برای تمیز

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

کننده برای شکککوینده اسکککتفاده نمایید و قبل از اسکککتفاده از سکککفید 

 بشویید.گندزدایی، کامال با آب 

به سکککطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سکککفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شککسککته و با یک پزشککک 15گردد بالفاصککله 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 

اری شده خریدهایی 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

سککازی قید شککود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسککب تاریر 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       آغشککک با  ندزدایی  بل از گ شکککده 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 درصکککد  5 های سکککفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سکککدیمعمده 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 99به فیدکننده س

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

هیپوکلریت سککدیم، از دو برابر بیشککتر از   درصککد 5/2های حاوی سککازی سککفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2نید )یعنی سفیدکننده استفاده ک

درصککد هیپوکلریت سککدیم یک محلول  5برای سککفیدکننده حاوی سککازی: کلر قابل دسککترس بعد از رقیق

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد ا مقادیر متفهای دیگر از هیپوکلریت سدیم ب 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،  شکککود )برای تِیدقیقه توصکککیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 نظایر آن(دستمال، لباس، دستکش و 
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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

 



 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس4 پیوست

 های  قبل از خوردن و آشکککامیدن دسکککت

ثانیه با  20خود را تا باالی مچ به مدت حداقل 

آب و صککابون مایع بشککویید و درصککورت عدم  

 عفونی سککالم از مواد ضککدترسککی به آب دسکک

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسکککت با افرادی  ماس  ت

دادن با  از روبوسککی و دسککت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسکککک افراد بیمار و مشکککک

 استفاده نمایند؛

 
 

  دهان   وزدن به چشکککم، بینی   دسکککتاز

 ؛کنید خودداری

 
 

 

     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 سکککرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال     ویروس سرد و خ ها در هوای 

دارند و باید هوای محیط مرطوب  ریت سریع 

 داشته شود؛ نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصککرف میوه و خود را سککیسککتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


