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  مقدمه

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

از  طور عمدههای 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 ذات اسددت 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  1در فاصددله تواند 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    ،و ها، پریزپله  ها، میز و  سایلی ا طور به کلیدهای برق و کلیه و

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

 آب و صابون شستشو گردد.  بار فرد یا اشیاء مشکوک دست حائز اهمیت است پس از تماس با ه

 

  کاربرد دامنه

با هماهنگی و اعمال نظرات نمایندگان محترم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع    راهنما این

و  اماکن  ها، مجموعه ، ها در موزه)کرونا ویروس(   11 -مقابله با بیماری کووید      جهت دسدددتی تنظیم گردیده و  

 .کن مرتبط با موضوع این پروتکل می باشدفرهنگی و سایر اما -های تاریخیمحوطه

 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصدددله گذاری اجتماعی اسدددت. از آنجا که         

های هستند و محل 11عرض بیماری کووید بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در م

سوب    سب و کار یکی از اماکن تجمع مح سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ   ک شده که می تواند 

سددالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار اسددت الزم اسددت مقررات ویاه ای از طریق فاصددله گذاری  

اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت      

 نظر گرفته شود. فعالیت اقتصادی و صنایع در 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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  اندازی سددامانه  راهراه از طریق  یاجتماع گذاری فاصددله تیو رعا بازدیدکنندگانازدحام جلوگیری از

ید از موزه   بازد ظایر آن    فروش و رزرو اینترنتی  تاریخی و ن کان  حدود و      در گروه ، م عداد م با ت هایی 

 در نظر گرفتن فضای محل ، باضمن بندی سانسبا  متناسب 

  مع در هنگام ورود و خروج از محلپرهیز از بازدیدهای گروهی و تج  

 بلیط الکترونیکی هیته طیشراکارکنان و ایجاد توسط  طیچک بل ایو  یکاغذ طیعدم صدور بل  

  گانکننددیبازدکنندگان و مراجعه، کارکنان نی( بکف یبرا یبیتخر ری)غدهنده های هشدارنوارنصب 

  شود رعایت متر 2 فاصله بازدیدکنندگان با کردن صحبت هنگام درمتر  2رعایت فاصله 

  ها و کارکنانکنندهدیبازد نیها ببه صورت محافظ در باجه یلونیاز پرده نااستفاده 

  

  شود خودداری گلودرد و تنگی تنفسیبا عالیم تب، سرفه،  بازدیدکنندگاناز پذیرش خودداری 

  است الزامی و پرسنل بازدیدکنندگان رعایت فاصله گذاری برایالزامی بودن 

  است الزامیدرصد در هر نوبت بازدید  51رعایت استفاده از ظرفیت الزامی بودن 

 در هر نوبتمتر( در تمام مراحل بازدید از محل 2ل مدیریت رعایت فاصله گذاری )حداق 

  یهمراه با بررسدد ازیحجم مورد ن زانیبا م فاصددله گذاریبر اسدداس محاسددبه  هر دیحجم بازدتعیین 

 محلمناسب  هیامکان تهو

     بازدیدهای    انجام  ازی برای اپ مج های اسدددتارت   گروهگروه های مشدددترک با   همکاری و ایجاد برنامه

 های دیجیتال نظیرپلتفرمپلتفرم از طریق  تشدددویق افراد به بازدید مجازیو ترغیب و  غیرحضدددوری

 361های واقعیتواقعیت های مشاهده آنالین،  برنامه اینستاگرام، اتاق طریق پخش مستقیم بازدید از  

 درجه و ...

 ریتوقف در مس لیبه دل یلمبرداریو ف یعدم عکاس 
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 بازتوانی، مراقبت و غربالگری یگرغربال

  11-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 :ردیانجام پذ ریز یهاتیاز ورود به محل کار، فعال شیپ ،یاجتماع یگذارالزم است براساس طرح فاصله

با  کیوجود تماس نزد ای 11-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفسصورت  موظف هستند در  نیشاغل همه

 (. 1شماره وستی)پ ندینما لیرا تکم یفرم خوداظهار بدو ورود به محل کار در ماریب

 انیاتا پ ، و روزانه یصورت تصادف را به نیشاغل، ریمد ایکارفرما  ندهی: نمانیروزانه عالئم شاغل یبررس

راساس چنانچه ب نیقرار دهد. همچن یابیمورد ارز یعالئم تنفس رینفس و سا یعالئم تنگ ثیاز ح ،یریگهمه

 یوجود داشت، فرد از ورود به محل کار خوددار یخانگ نهیبه قرنط ازین salamat.gov.irسامانه  یابیارز

 .دینما یریبه محل کارجلوگ ماریاز ورود ب ریکارفرما/ مد صورتنیا ری. در غدیرا مطلع نما ریو کارفرما/ مد

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه 11-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  

  کارشناسان مخازن و همچنینانبارها و به دلیل آلودگی ناشی از انباشت اشیا در افراد امین اموال 

حسدداسددیت  دارای معموالًگران به دلیل اسددتفاده زیاد از مواد شددیمیایی مرمتمرمت حفاظت و 

 پذیر می باشند.آسیبآسیب جزو گروه  و هستندهای ریوی حساسیت

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  
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 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یدر صورت عدم امکان دورکار-1

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

 کننده باشد.کمککمک تواند یم یمتر تیجمع تیجمعتر و کم مناسبمناسب  هیتهو طیبا شرا

 .ندینما یمفراهم  نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -2      

 11-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت با  11-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

وزارت  ابالغی از "11-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"به کار براساس آخرین نسخه 

 .گیردقرار مورد ارزیابی پزشکی ،به کارگیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت بهداشت مورد ارزیابی قرار

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 یبهداشت و حفاظت فرد .1

  الزامی است. و پرسنل برای بازدیدکنندگاناستفاده از ماسک 

 شده         پ ستفاده  ستمال ا سه و انداختن د سرفه و عط شاندن دهان و بینی خود در هنگام  صله در  و بالفا

سه         )دار  سطل زباله در  سرفه و عط سمت داخلی آرنج موقع  شت از ق ستمال وجود ندا صورتیکه د در 

 .ها و صورت با آب و صابون در هر دو مورد الزامی است شستشوی سریع دست. (استفاده گردد

   ست ست د شود یا از محلول       د سته  ش صابون  صحیح با آب و  ضدعفونی  های ژلژل یا  ها ها به روش 

   .باشد(میمی ثانیه  21)مدت زمان الزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل 

  ز دست دادن و روبوسی اجتناب گرددا . 

  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحیح از ماسک استفاده شود. 

 ایدر هنگام سرفه  دستمال  کیو دهان خود را با  ینیب بازدیدکنندگانکه همه  دیحاصل کن  ناناطمی 

 پوشانند.یم یمعطسه 

 فراموش نمودن ماسک   درصورت بازدیدکنندگان به ساده ماسک دادن قرار اختیار در و توصیه 

        سبت به ستی باید ن صنایع د شگری و  شتی مورد وزارت میراث فرهنگی، گرد  تهیه و تامین مواد بهدا

 .اقدام نماید عفونی()ماسک و محلول های ضد نیاز پرسنل

  نماینداز دستکش استفاده  دیباپرسنلی که در فرایند جابجایی اشیا دخیل هستند.  

  از دستکش استفاده   ی امرحلهمرحله و فک پلمپ دو  اموال جهت پلمپ نیو ام حفاظت گانپرسنل ی
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  یا  ها وصددورت آنالین یا با اسددتفاده از اپ   به "ها ترجیحاًدریافت وجه نقد ممنوع اسددت و پرداخت

 .صورت گیرد (توسط مشتری صرفاً)کارتخوان 

 گردد.خودداری  در زمان بازدید و آشامیدن و استعمال دخانیات خوردن از 

  گردد یخوددارباید   و یا دستکش آلوده یهادستدست با  دهان ای ینی، باز لمس چشم. 

 شود شسته و تعویض هالباس لباس، منزل به مراجعه از بعد. 

      شامل ست  شت د شوی     بهدا ست ست با آب ش ضدعفونی بر پایه الکل  ولو یا محل صابون  و د  71های 

  .درصد است

   ،ستفاده    تجهیزات حفاظت فردی   باید از شاغلین در کلیه مراحل مدیریت پسماند و د نماینمناسب ا

  .تجهیزات حفاظت فردی را دریافت کرده باشنددر مورد نحوه صحیح استفاده از  های الزم آموزش

 :غذاییبهداشت مواد .2

  انجام پذیرد موقت طور به ها کن سردآب آب و هاآبخوری آبخوریحذف. 

   صورت وجود ضاهای جانبی، های تهیه، توزیع و عرضه مواد  محلمحل در  محل کلیه  غذایی به عنوان ف

بق و فعالیت آنها ط مرتبط با فعالیت خود را رعایت نمایندهای بهداشدددتی پروتکلپروتکل ها باید محل

 هوشمند می باشد. هایمحدودیتمحدودیت بندی مشاغل و طبقهطبقه 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

   یمناسدددب و قابل دسدددترس برا یهامکان مکانکننده دسدددت در  یضددددعفون زاتیتجه ییجانما 

 .(هوشمند ای و یپدال دستگاه از ادهاستف حاًیترج) نیو مراجع

 نان کارک یبرا ورود و پوشش کفش در هنگام یکیقرار دادن ماسک صورت، دستکش پالست  اریاخت در

سا  دکنندگانیو بازد شت    نیمراجع ریو  سط گروه پ ستفاده از   یبانیتو  هاآن آنو ملزم نمودن افراد به ا

 .تمام مدت زمان حضور در محل در

  یپا از آن کردن خارج نیهمچن و کفش پوشدش  پوشداندن  یبرا هوشدمند  یهادسدتگاه  از اسدتفاده 

 .پرسنل و دکنندگانیبازد

 دار و بدر سددطل زباله در یبهداشدت  سیهنگام خروج از سددرو دسددتکش پوشددش کفش و دور انداختن

 هابخش گریو د یادار یهابخشبخش ورود به  یبرا دیپوشش جد دستکش و  از

  یبهداشت یهاسیسرو سیسرودر  بدون قاب محافظ یدستمال رولخودداری از قراردادن 

  ممنوع می باشد .لمس اشیاء داخل موزه به دلیل امکان انتقال بیماریممنوعیت  

 ،ها  کنندهدیتوسط بازدها موزهموزه آثار  و تابلوها ها،وارید وارید ها،نردهنرده  عدم تماس سطوح 

  بازدیدکنندگانبه نقشه  ایبروشور و  ارائهعدم 



 
     

 -های تاریخیاماکن و محوطه و،ها، مجموعه هادر موزه و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله ،)کرونا ویروس( 11-پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید

 فرهنگی

7 

 

 هاکنندهدیبازدکننده دیبازدو ممانعت از نشستن  یصندل ییعدم جانما 

  ها، کیبوردتلفنتلفن محل کار از جمله پیشددخوان، رومیزی، میزکار،  پرتماسگندزدایی تمام سددطوح ،

نجام ادرها به صورت روزانه   و دستگیره  هاپله پله نرده، ،های آسانسور  دکمهدکمه کلید و پریزها،  ،تبلت

  .(شوداستفاده  4اعالم شده در پیوست سطوح واد گندزدای سطوح از م یضدعفون یبرا)

       ،و تمامی  (تاچ پنل و... عدم پاشدددیدن مواد گندزدا روی چیدمان و معماری داخلی)اسدددتندها، ویترین

 .نات وابسته به معماری(های چوبی و سایر تزئیسطوح تاریخی)اعم از گچبری، درب و پنجره

 وح سط و یبهداشت یهاسیسرو سیسرو مانندصورت مستمر   به  پرتردد یمحل ها ییگندزداو  نظافت

 .آن مشابهها و سالنسالن راهروها،  ها،اتاق اتاقکف 

   ساز  عدم ستق  یپاک ش  میم شت  با روسیو نکهیا به توجه با) یخیتار یایا ر د ؛رود یم نیب از زمان گذ

 .(دسترس خارج شود مورد نظر از یروز ش 5-3است  یکاف ایاش یصورت آلودگ

 فراهم  یبهداشت  یهاسیسرو  سیسرو  و هاتوالت توالت در یکاغذ دستمال  و عیما صابون نمودن  فراهم

 .(است ممنوع پوشش بدون دستمال

 شود انجام ییگندزدا از قبل کردن زیکه تم دیمطمئن شو ییبه گندزدا ازیصورت ن در. 

 دانجام گرد  روز انیپا در یبهداشت سیسرو ییگندزدا و نظافت. 

 دیاستفاده نما یحفاظت فرد لیاز وسا دیبا دهدیم یمکه نظافت را انجام  یفرد   د. 

 بهداشت ساختمان .4

    همیشه   طوری که هوای تازه هدارای تهویه مناسب باشد ب  باید ها موزه موزه موجود درفضاهای  تمام

ها و تعویض پنجرهپنجره در و  اسددتفاده از تهویه طبیعی با بازکردن  عنوان مثاله )ب باشدددداشددته 

  دار پدالی برای پسماندهای تولیدی استفاده شود سطل زباله درهای مناسب از مکانمکان در. 

         ستمر ضدعفونی م شو، نظافت و  ست ضدعفونی     سرویس سرویس  ش ستفاده از مواد  شتی با ا های بهدا

 .مناسب

  های بهداشتیسرویسسرویس استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب در. 

  س سرویکشی صابون مایع و یا حداقل ظرف همراه با مایع دستشویی در محل لولهلوله وجود سیستم

 .های بهداشتیسرویس

  زدایی سطل ها اقدام گرددگند های پسماند وسطلسطل ضروری است روزانه نسبت به تخلیه. 

  حاظ به ل مناسب و  هیتهو یی بافضا  طیداشتن شرا   و اماکن موضوع این پروتکل،  هاموزه شرط فعالیت

س  یابعاد داخل شرایط   ،دیبازد یرهایو م صله   تیرعادارای  صله فا سوی  شده  نییمجاز تع گذاریفا  از 

 .است از یکدیگرکارکنان موزه  و ها بازدیدکننده نیب وزارت بهداشت
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 س  نییتع س    یرهایم ستر ضاها  دیکوتاه و جد ید داالن مانند  ییو رکود هوا ست یا یدارا یو حذف ف

 .یا شهیحفاظ ش یدارا یهاپشت اتاق یفضاها ایو  کیبار یهاراهروراهرو  ای

 

 نکات مهم

  مجاز به  ،دقیق موارد فوق الذکر را ندارندچنانچه اماکن موضددوع این پروتکل، شددرایط رعایت کامل و

 باشند.نمینمی فعالیت 

     ده علوم انشک اجازه فعالیت اماکن موضوع این پروتکل، منوط به کسب تاییدیه بهداشتی از دانشگاه/ د

و کار، مکان مجاز به  )در صددورت تایید بهداشددتی بازرس سددالمت محیط می باشددد هپزشددکی مربوط

 .(فعالیت است

   و مواد ناسازگار   یگندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق  هایمحلولمحلول از پاشیدن و ریختن

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  ا ی ن در تماس قرار گرفته آسددطوح را تمیز و گندزدایی کنید به ویاه روی سددطوحی که  مشددتری با

 .ها تماس دارداغلب اوقات با آن

 

 بهداشتآموزش 

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

  .در محل کار

  دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کروناهشدارهشدار های پوسترپوستر نصب. 

  سرویس به خصوصها در محل کار دستدست نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی 

 .های جانبی موزه که در تهیه و توزیع مواد غذایی دخالت دارندمحل محلهای بهداشتی و سرویس

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین. 

  های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنجتوصیهتوصیه آموزش.  

  کنندگانمراجعهمراجعه آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و.  

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir . 

  4131نصب پوستر معرفی سامانه. 

  یی شماره سامانه پاسخگو    با درج تنفسی  هایبیماری انتقال از پیشگیری  نحوه آموزشی  پوستر  نصب

 (111تلفن)شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

  اینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل در )واحد کاری/ سددازمان ...( 

 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  11-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2تماس نزدیک )فاصله کمتر از  سابقه  -2

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 11-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته  د 11-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 11-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...................... 

در سدددامانه    مجدداً 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 نمودهشپاسددک کلیه پرسددثبت 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 درستروش : 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 21مدت 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 -1

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -11
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شدهتوصیه( PPE) مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی

ستفاده  PPEنوع  شگیری در عفونت    ش ا سطح پی سته به  ستاندار ده 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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

  پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.انعطافانعطاف باند 

 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. ادامه داشتهبند روپوش هم مچمچ روی تا  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 -

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

 .بهداشت دست را رعایت کنید -

 

 شده( توصیهPPE) درآوردن وسایل حفاظت فردیمراحل 

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

شده عفونی بالقوه وجود د سایل      ارد. در اینجا یک مثال آورده  شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارج  ا

است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب،  به جز ماسک اگر استفاده شده  ،ردیحفاظت ف

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 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

 استفاده کنید.کننده دست ضدعفونی
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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

 خارج کنید.

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

           ستکش دوم را نیز ست ببرید و د ست دوم در مچ د ستکش د ستکش را زیر د ست بدون د شتان د انگ

 .)شکل وسط(. خارج کنید

 .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

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

  سیله قابل ست    اگر و ستفاده مجدد ا شخص  ،ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  در مخزن م

 صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در شد،      حین بردا شما آلوده  ستان  سک، د ست  ن ما شویید و از یک    های خود را بالد 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. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

ها را بشدددویید یا از یک   دسدددت دسدددتاز درآوردن همه وسدددایل حفاظت فردی،       بالفاصدددله بعد    (4

 .استفاده کنید درصد 71 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.

 کننده مطمئن شوید. با ماده گندزداییاز تماس کافی سطوح 

 دقیقه رعایت گردد. 61تا  11زمان 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

 پراکسید هیدروژن . مواد گندزدای اکسیدان نظیر3

 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   71ها موثر ا در

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

کوچک  ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح      

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

گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوپ و   و ترمومترها(

 شود.ونتیالتورها( استفاده 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

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 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. نظرگرفتگی 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 

ش  .8 ست    امکانات الزم برای  شوی مرتب د سک   ست 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.
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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.غیر فعال می اما به راحتی توسط مواد آلی، 

دقیقه زمان    61تا   11های خانگی )با    گندزداها و سدددفیدکننده      .2

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

 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

ن ای دهند. بنابرراحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ا احتیاط مصرف گردند.ها باید بسفیدکننده

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    .5 ستفاده از  رعایت موارد زیر   شده 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.

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

 .نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

تا  آن را  در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم      -

 رقیق نمایید.درصد 5

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 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 ید و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمای

 با آب بشویید. گندزدایی، کامالً
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نده    به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکن ند و  گرد

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

با یک پزشددک دقیقه با آب شددسددته و 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 ینان از شود برای اطم هیپوکلریت 

شددده  تولید هایی که اخیراًکنندهسددفید کنندهسددفیداثربخشددی آن از 

 خریداری 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 تاریک رقیق

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

ح بنابراین ابتدا سطو  ،گرددها 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 دور کننده رقیقسفید  - صورت امکان  از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

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

  کلر قابل دسترس ( 51111

صیه  سدیم   1:111محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از   ؛شود تو سمت   1ا ق

  .برای گندزدایی سطوح( 1:111کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 11فیدکننده 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 کنندهسددازی سددفید ، برای آمادهمثال

 .قسمت آب( 18  قسمت سفیدکننده به 2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

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

  .بود  بودپی پی ام خواهد  511درصد یا  15/1، کلر قابل دسترس در حدود 1:111
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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   31س 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 

 .( (وریبدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2 جدول

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  511کلر قابل دسترسی 

 درصد 15/1پی ام یا 

پی پی  51111درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 11واحد گندزدا  1
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 ویروس: نکات مهم در پیشگیری از کرونا 5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     21را 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 دادن از روبوسددی و دسددت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1یزید )فاصله  افراد دیگر بپره

     شود(؛ ظحف

 
 

 حتما از ماسک 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؛

 

   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 

 


