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مقدمه

با توجه به شیوع کرونا الزم و ضروریست از کلیه ظرفیت ها و امکانات در بخش خصوصی و دولتی
جهت کنترل این بیماری در سطح ک شور ا ستفاده گردد .بدین جهت در نظر ا ست از ظرفیت شرکت ها و
دفاتر خصوووصووی دارای صووهحیت جهت گندزدایی و ارایه خدمات مشوواوره در این زمینه برای اماکن و
مراکز متقاضی استفاده گردد.
دامنه فعالیت:

ارائه خدمات به متقاضووویان ازجمله مراکز واماکن ممومی ،مجتمع های مسوووکونی و واحدهای مختلف که
درخواست خدمات گندزدایی را به صورت خصوصی دارند.
شرکت های خصوصی مجاز ارایه دهنده خدمات گندزدایی مراکز و اماکن عمومی

دفاتر خدمات سالمت ،شرکت ها ی مبارزه با جوندگان و ناقلین
تب صره :ارایه خدمات گندزدایی توسط شرکت ها و دفاتر مذکور فقط محدود به دوره اپیدمی کرونا
می باشد.
حداقل ضوابط اولیه شرکت یا دفاتر جهت ارایه خدمت گندزدایی مراکز و اماکن عمومی
 -1دفتر خدمات سالمت و شرکت های مبارزه با جوندگان و ناقلین باید دارای پروانه معتبر باشند (.در حوزه
فعالیت خود)

 -2شرکت مذکور دارای مسئول فنی بهداشت محیط باشد.
مراحل اخذ مجوز فعالیت شرکت یا دفتر جهت ارایه خدمت گندزدایی به مراکز و اماکن عمومی

 ارایه درخواست به دانشگاه مربوطه (دانشگاه اخذ پروانه دفتر یا شرکت به جزء در استان تهران که
مملکرد شرکت در محدوده  3دانشگاه ملوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی خواهد بود).
 ارایه مدارک شناسایی و پروانه فعالیت به دانشگاه مربوطه
 ارایه تعهد محضری حسن انجام کار
 برر سی مدارک و صدور مجوز فعالیت تو سط دان شگاه مربوطه (پا سخ معاونت بهدا شت دان شگاه
حداکثر در مدت  48سامت صادر گردد).
 تبصره  :امتبار مجوز مذکور سه ماهه می باشد و با توجه شرایط اپیدمی کرونا قابل تمدید می باشد
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ضوابط تخصصی ارایه خدمات گندزدایی به مراکز و اماکن عمومی

 کلیه پرسوونل و کارکنانی که خدمات گندزدایی را ارایه می دهند باید دارای کارت شووناسووایی معتبر
باشند.
 کارت شناسایی باید دارای مکس ،مشخصات فردی ،شماره پروانه فعالیت شرکت یا دفتر باشد.
 کلیه کارکنانی که خدمات گندزدایی را ارایه می دهند باید توسوووط مسوووئول فنی شووورکت یا دفتر
آموزش الزم را ببینند.
تبصوووره  :آموزش ها بر اسووواس دسوووتورالعمل های مرکز سوووه مت محیط و کار م ندر در سوووا یت
 http://markazsalamat.behdasht.gov.irباشد.
 م سئولیت فنی نظارت بر فعالیت کارکنان ارایه دهنده خدمات بر مهده م سئول فنی می با شد(.در
خصوص آموزشگاه های اصناف برمهده مدیر آموزشگاه می باشد).
 کارکنان موظفند از مواد گندزدای مورد تائید وزارت بهداشت استفاده نمایند.


شیوه رقیق سازی و نحوه استفاده از مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت باشد.

 کارکنان موظفند هنگام ارایه خدمات از تجهیزات حفاظت فردی استفاده نمایند.
 کارکنان موظفند از تجهیزات مورد تائید جهت گندزدایی استفاده نمایند.
 هنگام ارایه خدمات اقدامات ایمنی الزم زیر نظر مسوول فنی لحاظ گردد.
 گزارش خدمت به صورت مجزا توسط کارشناس مربوطه تنظیم گردد و پس از اخذ امضای متصدی
و م سئول فنی نگهداری شده و در صورت نیاز به معاونت بهدا شت دان شگاه مربوطه در هنگام نظارت
ارائه گردد.
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پیوست  :1روش درست شستشوی دستها

دستها باید با آب گرم و صابون به مدت  2۰ثانیه به روش زیر شسته شوند:
 -1دستها را مرطوب کنید.
 -2از صابون مایع استفاده کنید.
-3کف دستها را خوب به هم بمالید.
 -4انگشتان را بشوئید.
 -5مچها را بشوئید.
 -6بین انگشتان را بشوئید.
 -7آبکشی کنید.
 -8با دستمال کاغذی خشک کنید (استفاده از حوله یکبار مصرف نیز مورد تاییداست)
 -9شیر آب را با همان دستمال ببندید.
 -1۰دستمال را در سطل زباله دردار بیندازید.
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پیوست  :2پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی ( )PPEتوصیهشده

نوع  PPEا ستفاده شده ب سته به سطح پی شگیری در مفونتهای ا ستاندارد ،تما سی ،قطرهای و هوابرد ب سیار
متنوع است .روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افراد آموزش دادهشود.
 .1روپوش



تنه را از گردن تا زانوها ،بازوها را تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود.



در پشت گردن و کمر گره میخورد.

 .2ماسک یا رسپیراتور



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



باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.



صورت و زیر چانه را بهطور مناسب پوشش دهید.
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 .3مینک یا شیلد صورت



روی صورت و چشمها و متناسب با آنها قرار بگیرد.
 .4دستکشها



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



استفاده از روشهای کار ایمن برای محافظت از خود و محدودکردن انتشار آلودگی:
 دستها را از چهره خود دور نگهدارید با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید دستکشها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید موض کنید -بهداشت دست را رمایت کنید
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مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی ( )PPEتوصیهشده

روش های مختلفی برای درآوردن ایمن وسوووایل حفاظت فردی بدون آلوده کردن لباس ،پوسوووت
یا غشوواهای مخاطی با مواد مفونی بالقوه وجود دارد .قبل از خار شوودن از محل کاراپایان شوویفت کاری،
تمام وسایل حفاظت فردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود .در صورت نیاز ،از ماسک و دستکش
جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود PPE.را بهترتیب مراحل زیر درآورید:
 )1دستکش



اگر د ستان شما هنگام درآوردن د ستکش آلوده شدهاند ،بهفا صله د ستان خود را ب شویید یا از یک

ضدمفونیکننده دست استفاده کنید.


با ا ستفاده از یک د ست د ستکش دار ،ق سمت کف د ست دیگر را بگیرید و د ستکش اول را از د ست

خار کنید.


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



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

خار کنید( .شکل وسط)


دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید.
 )2مینک یا شیلد صورت



سطح خارجی مینک یا سپر صورت آلوده است.



اگر دست شما درحین درآوردن مینک یا سپر صورت آلوده شد ،دست های خود را بهفاصله بشویید

و از یک ضدمفونیکننده دست استفاده کنید.
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با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش ،مینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید.



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

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



اگر دستهایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است ،فورا د ستان خود را بشویید و از ضدمفونی

کننده دست استفاده کنید.


بندهای روپوش را باز کنید و مراقب با شید که آ ستینها هنگام ر سیدن به بندها با بدن شما تماس

نداشته باشد.


روپوش را از گردن و شانهها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.



روپوش را وارونه بهطوریکه داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید.



بهصورت فشرده شده و تاشده داخل ظرف زباله قرار دهید.
 )4ماسک



قسمت جلوی ماسک آلوده است – دست نزنید.



اگر درحین بردا شت ن ما سک ،د ستان شما آلوده شد ،د ستهای خود را بهفا صله ب شویید و از یک

ضدمفونیکننده دست استفاده کنید.


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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ماسک را در یک ظرف زباله دردار قرار دهید.
 )5روپوش و دستکش



اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد ،بهفاصله دستان خود را با ضدمفونی

کننده دست حاوی الکل بشویید.


جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوووند و فقط با دسووتان دسووتکش دار

خار روپوش را لمس کنید.


هنگام درآوردن روپوش ،آن را تا کنید و بهصورت یک بسته فشرده کنید.



همانطور که لباس را درمیآورید ،بهطور همزمان دسوووتکش را نیز درآوردید .فقط قسووومت داخلی

دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید .لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.
 )6بهفاصله بعد از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی ،دست2ها را بشویید یا از یک ضدمفونیکننده
الکلی  7۰درصد استفاده کنید.
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پیوست  :3گندزداهای سطوح

نکات ممومی

از یک ماده گندزدایی مناسوووب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسوووتفاده
کنید.
از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.
زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها  1۰تا  6۰دقیقه رمایت گردد.

مواد گندزدا

 .1مواد گندزدا و ضدمفونی بر پایه الکل دارای مجوز
 .2مواد گندزدا و ضدمفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم
 .3مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن
 .4سفیدکننده

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  .1الکل برای از بین بردن ویروسها موثر ا ست .اتیل الکل  7۰در صد
و ضووودمفونی بر پایه الکل دارای یک میکروب کش با طیف گسوووترده اسوووت و به طور کلی از ال کل
ایزوپروپیل بهتر اسوووت .الکل اغلب برای گندزدایی سوووطوح کوچک
مجوز
( به منوان م ثال درپوش السوووتیکی و یال های دارویی مولتی پل دوز،
ترمومترها)و گاهی سووطوح خارجی تجهیزات (مثل اسووتتوسووکو و
ونتیهتورها) استفاده میشود.
 .2بهدلیل قابلیت ا شتعال الکل ا ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح
کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میگردد.
 .3اسوووتفاده مکرر و طوالنی از الکل بهمنوان گندزدا میتواند بامث
تغییر رنگ ،تورم ،سختشدن و ترکخوردگی الستیک و پهستیکهای
خاص شود.
 .4هنگام گندزدایی و نظافت ،سووالنها باید خالی از افراد بوده و درها
و پنجرهها باز گذاشووته شوووند و جهت تهویه بهتر اسووت هواکش نیز
روشن باشد.
 .5در هن گام گ ندزدایی مهح ظات الزم به منظور جلوگیری از خطر
برقگرفتگی درنظر گرفته شود.
 .6گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.
 .7محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول
پس از گذشت  24سامت کاهش می یابد).
 .8امکانات الزم برای ش ست شوی مرتب د ستها و ا ستفاده از ما سک
یکبار م صرف در طول شیفت (به ازاء هر شیفت حداقل  2ما سک) و
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شووسووتشووو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید
فراهم شود.
نکات مهم در خصوص سفیدکننده  .1گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سوودیم در از
بین بردن باکتری ،قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است
اما به راحتی توسط مواد آلی ،غیر فعال میشود.
 .2گندزداها و سوووفیدکننده های خانگی (با  1۰تا  6۰دقیقه زمان
تماس) ،با هزینه کم و بهطور گسوووترده در دسوووترس اسوووت و برای
گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه میشود.
 .3با این حال سووفیدکنندهها غشوواهای مخاطی ،پوسووت و مجاری
تنف سی را تحریک میکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می شوند و
بهراحتی با سووایر مواد شوویمیایی واکنش نشووان میدهند .بنابر این
سفیدکنندهها باید با احتیاط مصرف گردند.
 .4اسوووتفاده نادرسوووت از سوووفیدکننده از جمله مدم رمایت میزان
رقیق سازی توصیه شده (قویتر و ضعیفتر) میتواند اثرات آن را برای
گندزدا کاهش دهد و بامث آسوویبدیدگی کارکنان مراقب بهداشووتی
گردد.
 .5برای تهیه و ا ستفاده از سفیدکننده رقیق شده رمایت موارد زیر
ضروری است:
 اسووتفاده از ماسووک ،پیشبند ضوود آب و دسووتکش و مینک برایمحافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میشود.
 محلولهای سفیدکننده در محلهای با تهویه مناسب مخلوط نمودهو استفاده گردد.
 سوووف یدکن نده با آب سووورد مخلوط گردد (آب گرم با مث تجز یههیپوکلریت سدیم میگردد و آن را ناکارآمد مینماید)
 از بهکار بردن سووفیدکنندهها بههمراه سووایر مواد شوووینده خانگیاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشداده و میتواند بامث واکنشهای
شووویمیایی خطرناک شوووود .بهمنوان مثال گازهای سووومی در هنگام
مخلوط کردن سووفیدکننده با مواد شوووینده اسوویدی مانند موادی که
برای تمیزکردن توالت اسوووتفاده میشوووود ،تولید میگردد و این گاز
می توا ند با مث مرگ یا جرا حت گردد .در صوووورت لزوم اب تدا از مواد
شووووینده اسوووتفاده نمایید و قبل از اسوووتفاده از سوووفیدکننده برای
گندزدایی ،کامه با آب بشویید.
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سوووفیدکننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سوووطوح
رنگشده صدمه میزنند.
 از تماس با چشم باید خودداری گردد .اگر سفیدکننده به چشم واردگردد بهفاصووله باید به مدت 15دقیقه با آب شووسووته و با یک پزشووک
مشورت گردد.
 سفیدکننده رقیقن شده وقتی در معرض نور خور شید قرار میگیردگاز سمی آزاد مینماید؛ بنابراین سفیدکنندهها باید در مکان خنک و
دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
 هیپوکلریت سدیم با گذ شت زمان تجزیه می شود برای اطمینان ازاثربخ شی آن از سفیدکننده هایی که اخیرا تولید شده خریداری نموده
و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
 اگر از سفیدکننده رقیق ا ستفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه وتازه تهیه نموده و بر روی آن برچسووب تاریخ رقیقسووازی قید شووود و
محلولهای تهیه شده به استفاده را بعد از  24سامت دور بریزید .مواد
آلی موجب غیرفعالشدن سفیدکنندهها میگردد ،بنابراین ابتدا سطوح
آغشووو ته به مواد آلی با ید تمیز شوووده و ق بل از گ ندزدایی با ماده
سفیدکننده ماری از مواد آلی گردد.
 سفیدکننده رقیق شده را باید دور از نور خور شید و در صورت امکاندر ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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جدول  -1راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم

محلول اولیه :ممده محلولهای سووفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سوودیم  5درصوود معادل )PPM

 )5۰۰۰۰کلر قابل دسترس
محلول تو صیه شده :محلول  1:1۰۰از هیپوکلریت سدیم  5در صد تو صیه می شود ا ستفاده از  1ق سمت
سفیدکننده به  99قسمت آب سرد لولهکشی (محلول  1:1۰۰برای گندزدایی سطوح)
برای د ستیابی به غلظت منا سب هیپوکلریت سدیم ،ن سبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید .بهمنوان
مثال ،برای آمادهسووازی سووفیدکنندههای حاوی 5ا 2درصوود هیپوکلریت سوودیم ،از دو برابر بیشووتر از
سفیدکننده استفاده کنید (یعنی  2قسمت سفیدکننده به  98قسمت آب)
کلر قابل دسووترس بعد از رقیقسووازی :برای سووفیدکننده حاوی  5درصوود هیپوکلریت سوودیم یک محلول
 ،1:1۰۰کلر قابل دسترس در حدود ۰5ا ۰درصد یا  5۰۰پی پی ام خواهد بود
محلولهای سفیدکننده شامل غلظتهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا
رقت موردنظر حاصل گردد
زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:

 سطوح غیرمتخلخل :بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میگردد

 گندزدایی از طریق غوطهور کردن اقهم :زمان تماس  3۰دقیقه توصووویه میشوووود (برای تِی ها،
دستمال ،لباس ،دستکش و نظایر آن)
نکته :سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوع ،استفراغ ،ترشحات ،خون یا دیگر مایعات
بدن قبل از گندزدایی یا غوطهوری)
جدول  -2راهنمای تهیه مواد گندزدا

غلظت مورد نیاز

گندزدایی در دسترس

نسبت گندزدا به آب سرد

کلر قابل دسترسی  5۰۰پی
پی ام یا ۰5ا ۰درصد

آب ژاول  5درصد ( 5۰۰۰۰پی پی
ام کلر قابل دسترس دارد)

 1واحد گندزدا  99واحد آب سرد
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پیوست  :4نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود

هنگام مط سه و سرفه ،دهان و بینی خود

را تا باالی مچ به مدت حداقل  2۰ثانیه با آب

را با د ستمال کاغذی بپو شانید و د ستمال را

و صوووابون مایع بشوووویید و درصوووورت مدم

در سطل زباله بیندازید؛

دسترسی به آب سالم از مواد ضدمفونیکننده
بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 از ت ماس با افرادی که مریض هسوووت ند
خودداری کنید .از روبوسوووی و دسوووتدادن با
افراد دیگر بپرهیزید (فاصله  1تا  2متر از افراد
بیمار حفظ شود)؛

 اگر مهئم سووورماخوردگی دارید در منزل
استراحت کنید؛
ویروسها در هوای سوورد و خشووک انتقال
سریعتری دارند و باید هوای محیط مرطوب
نگهداشته شود؛
 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید
را گندزدایی نمایید؛

 افراد بیمار و مشوووکوک حتما از ماسوووک
استفاده نمایند؛

سوویسووتم ایمنی خود را با مصوورف میوه و
سبزیجات تازه تقویت نمایید؛
 از دسوووتزدن به چشوووم ،بینی و دهان
خودداریکنید؛
به اطرافیان خود آموزش دهید؛

