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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای 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 ذاتاسددت 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  1فاصددله  تواند درترشددحات 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 درب  شیرآالت، نرده   د صندلی،  ست که   پله ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

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

آب و صددابون شددسددتشددو  حائز اهمیت اسددت پس از تماس با هر فرد یا اشددیاء مشددکوک دسددت و صددورت با

 .(2)مطابق پیوست گردد

 

  کاربرد دامنه

-است که به منظور پیشگیری و کنترل کووید  این راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری بهداشتی     

شیمی   ط کار کارکنان در محی 19 ست     صنایع نفت، گاز و پترو شده ا سازمان     و تدوین  صیه های  ساس تو بر ا

 ریو سددا تدوین گردیده اسددت (CDC)و مرکز کنترل و پیشددگیری از عفونت  (WHO)جهانی بهداشددت 

و بهداشت   ، بهداشت محیط یمنیمقررات ا ریسا لذا  .دشو یرا شامل نم  و جنبه های بهداشتی و ایمنی  خطرات

کند تا بتوانند این صددنایع کمک می این سددند به کارفرمایان و شدداغلین    .اسددت  یبه قوت خود باق یاحرفه

ایجاد  برای واکنش در زمینه مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن به عمل آورند و یزی الزم را برای ربرنامه

در جامعه، توصددیه های الزم را ارائه نموده  19-تر بیماری کوویدالزم در هنگام شددیوگ گسددترده  هایآمادگی

 است. 

  یاجتماع یگذارفاصله

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که 

های هستند و محل 19-واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید بسیاری از شاغلین صنایع و 
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کسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب شده که می تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت 

ر بای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است، الزم است مقررات ویژه

رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و 

 صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 ریزی به منظور اجرای روشددهای کاری مختلف با حرددور شدداغلین کمتر به عنوان مرال دورکاری،  برنامه

 کاهش ساعت کاری و ... صورت گیرد. ،نمودن ساعات کارچرخشی 

  های جایگزین در هر افراد در دو الی سدده گروه به عنوان تیماین مشدداغل حیاتی سددازمان تعیین شددده و

  وظیفه تقسیم بندی شوند. شغل/

 میزان  ، کمترینهاسیسات تولیدی با کمینه کردن تعویض شیفت   ها/ تأمدیران مجتمعریزی توسط  برنامه

برطرف تردد، با حردور نیروی انسدانی کافی و مناسدب برای حفظ تولید ایمن در مجتمع های خود را تا    

 .دهندشدن شرایط ویژه شیوگ بیماری انجام 

        ( صله ایمن صورتی که برای انجام کار فا شرایط و محیط کار به  سازی محیط کار و تغییر   2تا  1آماده 

 متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. 

   ها و  کار در شدددیفت   منظور تقسدددیم به  ریزیمنظور عدم تجمع شددداغلین، در صدددورت امکان برنامه     به

های کاری بیشددتر به های قابل تغییر انجام شددود به طور مرال تقسددیم شدداغلین در تعداد شددیفتسدداعت

 طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حرور داشته باشند.

   شرایطی فراهم هاو کمپ شبانه هایی چون استراحتگاهبه منظور کاهش تجمع شاغلین خصوصاً در مکان ،

ستراحتگاه   صورت لزوم از    گردد که تعداد افراد در ا شند تا در  کاهش یابد و بقیه افراد در منزل آنکال با

 منزل به محل مأموریت اعزام گردند. 

      سرو غذا شپزخانه و پخت و  صورت وجود آ شتر  یاطیاقدامات احت، در شود. به عنوان  در نظر گرفت یبی ه 

رور  ی حداقل تعداد افراد در غذاخور مرال سیم        ح شتر تق صرف غذا به گروههای بی شند و برای  شته با دا

 انجام شود.یا افزایش ساعت سرو غذا شوند 

  هه  کاهش نان    چهره به  چهره مواج فاده   و کارک که   تلفن، از حداکرری  اسدددت ماعی  های شدددب  و اجت

انجام ، کنندکنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار میویدئو

 .شود
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 متر( رعایت  1) فاصددله حداقل و ممکن زمان حداقل باشددد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصددورتی

 گردد.

 ودش اجتناب و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند تکریررخانه، اتاق آبدا کار، اتاق در تجمع از. 

 ا ب یکدیگر، ارباب رجوگ / مراجعین احتمالیو بین شدداغلین با  مشددتریان و شدداغلین بین فاصددله افزایش

 گذاری صورت گیرد.   پارتیشنو  جداسازیاقداماتی چون  از استفاده

  ،رور و غیاب کارکنان شترک  سطوح  برای ح سگر  جمله از م شت  اثر و ح شود و   حذف خروج و ورود انگ

 تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود.

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهگونه به استراحت هایزمان 

 نزما در مورد بی تردد از و باشند وظیفه انجام مشغول خود هایقسمت در فقط قسمت هر شاغلین کلیه 

 .نمایند خودداری کاری

 رور در م  ازامکان محدود نموده و ل را تا حد های خارج از منزفعالیت شلوغ پرهیز   کانح های عمومی و 

 کنید.

  ص  ای یدورکار انجامبا ستعالج  یمرخ شکوک  ایبه کارکنان مبتال  یا صون  می م توان کارکنان دیگر را م

 داشت. 

  های و از تردد غیر ضددروری افراد متفرقه به اتاقحاصددل شددود از سددالمت کارکنان در بدو ورود اطمینان

 شود. کنترل جلوگیری

        بررسی و پایش سالمت کارکنان و اطمینان از سالمت کارکنان روزکار و اقماری در بازگشت از مرخصی

 حاصل شود.یا دوره استراحت قبل از شروگ به کار 

    سه و تب دارند باید در خانه بمانند و به محل کار نیایند تا زمانی سرفه، عط ه ککارکنانی که تنگی نفس، 

 که شاغلین . در صورتی سی توسط مراکز جامع مراقب سالمت قرار گیرند   بهبودی حاصل شود و مورد برر  

افراد بیمار با  تشدددخیص کرونا الزم     چنین عالئمی دارند باید به کارفرما اطالگ دهند و در خانه بمانند.            

 است بر اساس راهنمای بازگشت به کار اقدام نمایند.

 تجمع افراد جلوگیری شود.ریزی شود که از ای برنامهگونه به استراحت هایزمان 

 گردند. ها و سمینارها لغوهای آموزشی، همایشهای غیرضروری، دورهموریتأتمام م 

 شرکت    تمامی شی در  شهرک اماکن رفاهی تفریحی، فرهنگی و ورز سکونی ها و  شود  های م )در  تعطیل 

ست احتیاطات عنوان شده در قسمت         صورت   ستخر، الزم ا ستفاده از اماکن ورزشی و ا اماکن ورزشی و  ا

 . استخرها رعایت شود(
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   شگر و مهمان از جمله خانواده صیانت از کارکنان، هرگونه ورود گرد های کارکنان اقماری و اتباگ با هدف 

شورهای در معرض ابتال به  سکوهای   ک شدن  تا  و نظایر آنمنطقه عمومی پارس و جزایر نفتی و  برطرف 

شیوگ بیماری     شد به این مناطق مجاز شرایط ویژه  صورتی     در  .نبا صان خارجی در  ص که نیاز مورد متخ

سط مراکز            فوق شد و در ایران تو شور خود با سالمت از ک شد و فرد دارای گواهی  شته با العاده وجود دا

 جامع مراقب سالمت مورد ارزیابی قرار گرفته باشد برای خدمات تخصصی حرورشان بالمانع است.

 سی همه افراد در فرودگاه  و ارزیابی دمای بدن و عالئ گیری، کنترلاندازه شود  م تنف و از ورود افراد انجام 

 به عمل آید. ممانعت های مسکونیناطق عملیاتی و کمپمشکوک به م

 و تأسیسات فراساحلیچون  یدر مناطق ماریکارکنان مشکوک/ ب نهیجهت قرنط یبر اساس ضرورت، مکان 

 شود. فراهم  نظایر آن

  لویت نباشد، تا اطالگ ثانوی شروگ به کار نکنند.وتواند در اای که میاالمکان طرح های توسعهحتی 

 سی قابل تعویق با رعایت مالحظات ایمنی و پایداری    عحتی االمکان کارهایی چون ت سا یاز ن موردمیرات ا

 ادر گردد.ضروری ص برای کارهای تعمیراتی و پروانه کار صرفاً به زمان دیگری موکول گرددتولید 

  با توجه به وجود اقامت فشرده و محدود کارکنان در شناورها حتی االمکان اقداماتی چون تأخیر در هوک

 آپ سکوها انجام گیرد.

 ر باعالم گردد بنا و ... رکت های پتروشدددیمیشددد های تابعه هلدینگ خلیج فارس،به پیمانکاران شدددرکت

 نمایند: ریزیبرنامهدر زمینه موارد ذیل ضرورت 

 کارکنانی که کار آنها ضرورت ندارد تا اطالگ ثانوی به محل کار خود مراجعه ننمایند. 

 کارانبرنامه ریزی جهت کاهش رفت و آمد نوبت و کاهش ساعت کاری کارکنان روز کار 

    ،سبت به شیفتی و کشیکی شدن آنان     کارکنانی که ضرورت دارد حرور پیدا کنند  بندیتهیا دس  ن

ائات و بنا به اقتر یا آنکالی یا موارد نظیر آن  در هر شیفت  کارکنان کمتر تعدادپرسنل و استفاده از   

 .های الزم صورت پذیردریزیمهشرایط کاری برنا

  دادن مرخصی به بانوان دارای کودک خردسال و موافقت با انجام دورکاری آنها 

 و کاهش رفت و آمد آنها انجام شود.  اقماریافزایش حرور کارکنان  برای ریزی سازمانیبرنامه 

 های خرید شخصی مورد نیاز نیروهای غیر روزکار   مین مایحتاج و سفارش جهت تأ موران خریدمأمور یا مأ

 گردد. تعیین هاهای اقامت و کمپمستقر در محل

  ادارات شددرکتحتی المقدور مکاتبات از طریق الکترونیکی انجام پذیرد و از تردد هرگونه پیک در داخل 

 های ضروری با اتخاذ تدابیر الزم به دفاتر ارسال شود. ها و نامهجلوگیری گردد و بسته
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  دعوت نمودن مهمان و ارباب رجوگ تا حد امکان جلوگیری و سددعی شددود کارها از برگزاری جلسددات، از

)در صددورت ضددرورت برگزاری جلسددات الزم  فصددل گردد.رتباط تلفنی و ارتباطات مجازی حل و طریق ا

 برگزاری جلسات رعایت شود(. راهنمایاست احتیاطات عنوان شده در 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم    به محل کار/ تحصدددیل    موظف هسدددتند در بدو ورود    همه  -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید

 HSE ای/ کارشددناسنماینده کارفرما یا مدیر / کارشددناس بهداشددت حرفهبررسددی روزانه عالئم شدداغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم  صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همه  صنعت شاغلین را به  

 به نیاز salamat.gov.irتنفسدددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسددداس ارزیابی سدددامانه 

خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع  خانگی وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار یا تحصدددیل       قرنطینه 

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.نماید. در غیر این

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :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 هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 
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 اعراء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

ش   در -2 فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد به صورت عدم امکان دورکاری، 

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. -3

 

 19-شاغلین با سابقه کوویدبازتوانی در  .3

با الزم اسددت پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  19-تمامی شدداغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

ابالغی  "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

شت مورد ارزیابی قرار گیرند  شکی        از وزارت بهدا شت به کار مورد ارزیابی پز شاغل برای بازگ ضعیت  رار ق و و

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

ر طوکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. این ویروس بههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

های گردند. بر اساس دانستهعطسه و یا لمس اشیای آلوده منتقل می عمده از طریق ریزقطرات از طریق سرفه یا

ز نماید و تواند بروکنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالئمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

رای باقدامات پیشگیرانه و کنترلی الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. به ذاتدر موارد شدیدتر ممکن است منجر

ه و ، ارتباط با افراد آلودمحافظت از شاغلین در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بستگی به نوگ کار

  .داردآلودگی محیط کار 

 

 در محیط کار:  یکلبهداشتی  یهاهیتوص

ممکن  وگیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وگیش تیاز گسترش وضع دیبا کنانو کار انیکارفرما .1

راهنما مورد توجه قرار  نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاقدامات احت ،است

 .دیننما الزامرا  ندانگرفته
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 یهامراتب کنترل از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا هاهیتوص نیا .2

 .باشدیم کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو ش یتیریمدو  یمهندس

 ربراب درکنان کار از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته

  .شود صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو

نند؛ ک یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما .3

ی کنترلروشها و احتیاطات از  کنانحاصل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه استفاده یریجلوگ یبرا

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ی،تیریو مد

کارفرمایان واحدهای مشمول و موضوگ این راهنما موظفند امکانات آموزشی و رعایت مقررات بهداشتی از  .4

را به ویژه برای  جمله تأمین وسایل حفاظت فردی )لباس کار، دستکش، ماسک، ژل ضدعفونی کننده و ..(

ی ت فردحفاظدر تآسیسات فراساحلی الزم است وسایل  باالتر ابتال به بیماری فراهم آورند.شاغلین با احتمال 

   به میزان مورد نیاز و برای حداقل یک ماه برای شاغلین تأمین گردد.

جزای ادر زمینه  ملزم هستند که به شاغلینکارفرمایان  با ویروس کرونا،شغلی  مواجههبرای جلوگیری از  .5

 آموزش دهند. PPEگی از جمله پیشگیری از آلود

که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد  روسیو نیانتشار و انتقال ای هاتوجه به راه با .6

که  یمعن نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه، افراد مشکوک یا مبتال به کرونا عامل اصلی  ابه بیماری یافراد مبتال 

 خطرند. 

 یهارهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییوجود دارد محل ها زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از .7

دلی، نشیمن صن نشانی،های آتشها، دستگیره درب ماشینموبایلموس،  د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها

دسته های صندلی، پشتی صندلی، قفل کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو، 

 ...و  تجهیزات خاص موجود در ماشین های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ابزارهای کاری مشترک بین افراد

 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو یتواند امکان انتقال قطرات حاویم

 وصخص به موضوگ نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر ،مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد .8

 یتصاداق و یاسیس ،یفن مالحظات و طیشرا به توجه بالذا . داشت باال سکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا

 :  باشندمی شامل موارد ذیل و کار طیسالمت مح یاقدامات کنترلبرخی از 
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 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  در صورت آلودگی این ثانیه بشویید.  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

)برای آشنایی با نحوه شستشوی دستها به  .دستها شستشو داده شوندیا دو بار  ثانیه باشد 40زمان حداقل 

 مراجعه نمایید(   2پیوست 

     توان از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل  در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می

 مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد. از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید 

 ستمال      هنگام سرفه کردن از د سه یا  صورتی  عط ستفاده کنید )در  شت از   کاغذی ا ستمال وجود ندا که د

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

  انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید.از 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

 االمکان از همراه داشتن وسایل غیرضروری از قبیل انگشتر، ساعت و ... خودداری نمایید.حتی  

  متر( با افراد خودداری کنید. 1از تماس نزدیک )کمتر از 

 ،سددهم زیادی در کاهش ابتال به  تغذیه مناسددب و اضددطراب، نوشددیدن مایعات کافیکاهش  خواب کافی

 بیماری دارد. 

          تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواگ غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم

 ویروس( داشته باشید. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا

 پرهیز کنید.با یکدیگر  وسی کردنبو رو دست دادن از 

  های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از          از خوردن غذا در محیط

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

           در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت صحیح استفاده کنید و در

 شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید. صورت

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

             هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت به یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور

 استفاده نشود.

  .از خودکار شخصی استفاده شود 
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   داقل به ح یادار ونیاتوماس  ستم یو استفاده از س   یاز انتشار احتمال  یریاز کاغذ به منظور جلوگاستفاده

 ه شود. رساند

  اسددتعمال دخانیات به دلیل تأثیر آن بر ترددعیف سددیسددتم ایمنی بدن و مسددتعد نمودن افراد در ابتال به

 ویروس ممنوگ است. 

  صرف  م کباری)استفاده از دستکش    بهداشت  تیپول و اسکناس و رعا  یبه جابانکی از کارت هنگام خرید

ی تحویل کاغذ یهاشیو فشددود کارتخوان اسددتفاده  یهاهنگام اسددتفاده از دسددتگاهه( بیدسددتمال کاغذ ای

 نشود.گرفته

 کنید پرهیز پخته نیمه یا خام صورت به حیوانی محصوالت مصرف از. 

 کنید. پرهیز خام حیوانی محصوالت سایر یا شیر گوشت، به دستکش بدون زدن دست از 

 جهت جلوگیری ازضدددعفونی کنید.  از قبیل کلید، موبایل و ... کنیداشددیائی که در طول روز لمس می( 

 توان از پوشش موبایل با سلفون، شستشو با کف صابون و نظایر آن استفاده نمود(خراب شدن آنها می

 تماس نداشته باشید و   وسایل و سطوح عمومی   ا اتوبوس و مترو، تا حد امکان ب در مکانهای عمومی نظیر

صابون یا مواد پایه الکل   تا زمانی ستان خود را با آب و  ضدعفونی نکرده   70که د صد،  اید به دهان، بینی و در

ه به های عمومی و آلود. ضددمن اینکه حتی االمکان برای کاهش میزان تماس با مکاندسددت نزنید ها،چشددم

های کارکنان یا خودروی شخصی انجام گیرد. )توضیحات بیشتر     ویروس، رفت و آمد به محل کار با سرویس 

 در این زمینه در قسمت سرویس کارکنان آمده است(

  عدم اسددتفاده از دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن میز و صددندلی و سددایر وسددایل )ترجیحاً هر یک از

   بار مصرف(استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یککارکنان از دستمال نظافت شخصی 

 .از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید 

  در سامانه غربالگری وزارت بهداشت به آدرسsalamat.gov.ir  ثبت نام نمایید و در صورت پیدا کردن

سامانه ثبت نمایید تا راهنمایی  شت دریافت      های العالئم بیماری، موارد را در این  سان بهدا شنا زم را از کار

 نمایند. 

 صددورت مشدداهده عالئم سددرماخوردگی و بیماری آنفوالنزا شددامل سددرفه، تنگی نفس و تب در منزل   در

اجتماعی خودداری کنید و برای محافظت دیگران از ماسددک شددغلی و از انجام فعالیتهای اسددتراحت کرده و 

 د. به روش صحیح استفاده کنیمعمولی استفاده 

 تماس بگیرید. 4030و 190 در صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شماره 
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      برای ضدعفونی انگشت    درصد  70در صورت استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل

 ضروری است.

       ضا سب ا ست لباس کار منا شانان، باید یک د سره(،   فیبا توجه به اعزام های فوری در آتش ن ) لباس یک

 شیلد/ عینک، ماسک، روپوش کفش،.. در اختیار هریک از آتش نشانان شیفت قرار داده شود.

  سک،  تجهیزات حفاظت فردی از جمله شاغلین       ما ضدعفونی بر پایه الکل برای  سک و ژل  ستکش، ما د

 تأمین شود.

 های ساده پزشکی، ماسکN95  وFFP2 شود. برای شاغلین توصیه می 

  و نظافتچی کارکنان برایو روپوش  مناسددب ماسددک، دسددتکش جمله از الزم فردی وسددایل حفاظت 

  آبدارخانه قرار گیرد.

 این ابتالی از پیشگیری  شاغلین بخصوص رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب و      سالمت  حفظ جهت به 

سایل حفاظت فردی    موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد ست و ستکش و   ا شامل لباس کار، د

سک  سی  ما صرف  یکبار تنف سرویس  کلیه اختیار ( به تعداد کافی در N95نوگ )ترجیحاً از م های رانندگان 

  .باشند می آن از استفاده به ملزم االشاره فوق افراد و داده قرار ایاب و ذهاب،

 2تا  1اچارند با فاصددله کمتر از اسددتفاده از ماسددک در اتاق کنترل، فرایند عملیات و نظایر آن که افراد ن 

 .باشدمیاجباری با یکدیگر کار کنند، متر 

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

  مراجعه نمایید. 3برای آشنایی با نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی به پیوست 

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

سرویس و غذاخوری می      سلف  ستوران و  ستفاده از مکانهای تجمعی مانند ر ست  ا سرو غذا  بای از لحاظ زمان 

 در مواردیکه که پخت غذا برای کارکنان اجتناب ناپذیر است رعایت موارد ذیل ضروری است: یابد. افزایش

 زدایی شودغذایی تمامی سالن گندز صرف وعده بعد ا و قبل. 

        شامیدنی ترجیحًا شکر و آب آ سماق، قند،  سته  سرو نمک، فلفل،  صرف انجام  های یک بندیدر ب بار م

 گیرد.

 باشد. ای در تمامی مراکز فعال ممنوگ میعرضه مواد غذایی روباز و فله 

   ،صرف از جمله انواگ آجیل، تخمه صورت روباز و     از نگهداری مواد غذایی آماده به م شیجات ب شیرینی، تر

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 بایستی فعال باشد.می رستورانمد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و یه کارآسیستم تهو 
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    سنل به یک شود تا تعداد زیاد پر سرو غذا و       ترتیبی اتخاذ  شوند و زمان  سالنهای غذاخوری ن باره وارد 

 فاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.است

 .استعمال دخانیات ممنوگ است 

 . رعایت فاصله گذاری یک تا دو متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سلف سرویس الزامی است 

 .مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

  شده با درجه حرارت مناسب بین شاغلین توزیع گردد.کلیه مواد غذایی پخته 

 .ساالد و سایر مخلفات به صورت بسته بندی دارای پروانه ساخت توزیع گردد 

 شستشو گندزدایی شوند. میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت 

 سدداطور، سددینی،  لگن، چرش گوشددت، ات از جمله میز کار، تخته گوشددت خرد کنی، چاقو، تجهیز ابزار و

 ترازو، باسکول و امرال آن می بایست هر بار قبل از استفاده شستشو و گندزدایی شوند.

 های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود.یخچال و فریزر 

 .سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

 ها برای خوردن و آشامیدن استفاده شود.ها و غذاخوریاز ظروف یکبار مصرف در رستوران ناالمکاحتی 

  شپزخانه سرو غذا )در ها و محلآ سرویس    های  کلیه ظروف طبخ و  ،دهیصورت وجود( موظفند پس از 

سرو  غذایی سازی مواد آماده  شوین  گرمرا با آب  و  سپس گندزدایی و آب ب سر   د،  شی نمایند و برای   ویسکِ

 های جایگزین استفاده کنند.دهی به افراد جدید از سرویس

      ستفاده صرف برای میز غذاخوری ا شش یکبار م ستفاده آنها را تعویض    از پو شود تا بتوان پس از هر بار ا

 نمود.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 بینت، گوشیها، تخت، کمد، کاسطوح دارای تماس مشترک شامل میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله 

کارت  تلفن، دسدددتگاه  ید و   پوشخوان و خودپردازها، کف های   پریزها، کیبورد، موس، ریموت ها، کل

 وسایل عمومی و نظایر آن تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 

 ر د دنشو یا راهروها و ...  استفاده می  و وسایلی که برای نظافت رستوران  ، دستمالها  های زمین شور تی

شتی بکار می             هیچ  سهای بهدا سروی شو و نظافت  ست ش سایلی که برای  س نروشرایطی با  و تی د نبای

 . شوندبصورت مشترک استفاده 

    های تمامی سددطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی می بایسددت به طور مسددتمر طبق پروتکل

 موجود گندزدایی گردند.
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  شین ( موریتپس از برگشت از محل مأ ) پتروشیمی صنایع نفت، گاز و  های گندزدایی مرتب داخل ما

صددندلی،  هایکلیه قسددمت، صددنایع نفت، گاز و پتروشددیمیشددامل : دسددتگیره درب ماشددین های 

 و باالبر پنجره ها، فرمان خودرو و ... کمربندهای ایمنی، کلیدهای پایین 

 ی ی سیم، دستگاه هاد بتجهیزات و ابزارهایی که در فرایند عملیات، مورد استفاده قرار می گیرند مانن

 د.نفرد، گندزدایی گرد در صورت امکان اختصاصی باشند و یا پس از استفاده هر تست گاز و ...

 

 مدیریت پسماند

 سماندها  دفع شتی  شیوه  به باید پ  نیروهای کلیه و پذیرد صورت  پدالی دار در های سطل  در و بهدا

 های کیسه در پسماند آوری جمع شامل بهداشتی مالحظات تمامی رعایت پسماند دفع و آوری جمع

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

  یکیپالست یها سهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکاغذ دستمال 

 توسددط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و شددوند یآور جمع  یپدال دار درب یها سددطل و محکم

 صورت پذیرد. نظافت مسئول

  ستم  سطل سای  ها، الد شتی  های سرویس  گندزدایی و نظافت لو سایل  از بهدا  از دیگر های مکان و

 جدا باشند. آبخوری جمله

  جمع آوری و انتقال به محل نگهداری     یت پسدددماند از مرحله تفکیک در مبد       کلیه مراحل مدیر   در ،

باید از وسددایل حفاظت فردی مناسددب اسددتفاده کنند و  موقت، کارکنان و پرسددنل درگیر با پسددماند

 آموزش های الزم در مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.

   سته بندی سماند ب ستیکی    پ سه های پال سه های بزرگ تر و مقاوم و  ها در کی و قرار دادن آنها در کی

راهای داخل    راهای داخلی به     ،یسپس انتقال آنها به خارج از ف صل از حمل زباله را در ف آلودگی حا

 .دهدمراتب کاهش می

  باشد؛ بعنوان مرال از داخل امکنه، توجه به عدم آلودگی دیگر فراها بسیار مهم می   پسماند در انتقال 

 .تواند موجب آلودگی رستوران شودانتقال زباله تولیدی در آشپزخانه از داخل محیط رستوران، می

  شرات ، جوندگان و گربه شد و پس از  نگهداری موقت زباله باید به دور از ح ها بوده، در معرض دید نبا

 دقت شستشو  و گندزدایی داده شود.انتقال زباله توسط شهرداری، این مکان به 

 گردد.انتقال و دفع می ،های صنعتی و ویژه بر اساس ضوابط مربوطه جمع آوریپسماند 
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  بهداشت ساختمان .4

  ها در کنار سیستم تهویه ساختمان استفاده  های سالن از تهویه طبیعی مرل باز گذاشتن درها و پنجره

 شود و از عملکرد صحیح سیستم های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.

  گرددیم هیتوص یبا فشار منفاستفاده از سیستم تهویه . 

     شامل شترک  س دیوار و کف، درب سطوح دارای تماس م شک  تگیره درها، ها، د و نظایر آن تمیز و خ

 شده و سپس گندزدایی گردد. 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها،  کننده د ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد. ،در ورودی و خروجی ساختمانها

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسصابون مایع و دستمال کاغذی در توالتکشی سیستم لوله 

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقت حذف شوند.کنسردها و آب خوریآب 

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در تمام اتاقها الزامی است 

 

 و حمام نبهداشت رختک

 .کمد لباس برای هر فرد بصورت جداگانه اختصاص داده شود 

 .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

 .گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود 

  محکم گره زده شود.لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن 

  .وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه الزامی است 

 .سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است 

 .از ازدحام افراد در رختکن جلوگیری شود 

 .در رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است 

  ،های بهداشتی، ترجیحاً از نوگ پدالی یا چشمی باشد.سرویسشیر آب روشویی 

 

 بهداشت نمازخانه

  انجام شود. جمعیاقامه نماز بصورت فردی و یا رعایت فاصله ایمن در 
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     سجاده و نظایر آن از نمازخانه شترک از جمله چادر،  سایل م صورت  ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و و

 د.نشخصی استفاده شوآوری گردد و به صورت موقت جمع

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

             ستها و پاها وجود ضدعفونی د شو و  ست ش ضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت  شتی و و سرویس بهدا

 داشته باشد.

 .وجود سطل زباله پدالی درب دار در نمازخانه الزامی است 

  درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه مناسدددب برای این مکانها پیش بینی شدددود و

 تهویه طبیعی باز گذاشته شود.

 باشد.توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه ممنوگ می 

 .هرگونه خوردن و آشامیدن در نماز خانه ممنوگ است 

 

 وضوخانه  های بهداشتی وبهداشت سرویس

 مناسب باشد و بطور مرتب گندزدایی شود. سرویس های بهداشتی باید دارای تهویه 

          شدسدتشدو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دسدتگیره، درب، شدیر آالت و وسدایل موجود سدرویسدهای

 ( انجام شود.4های گندزدایی )پیوستبهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمل

    شتی  تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک توسط  روز در بار دو حداقل بایدسرویس های بهدا

 .شود گندزدایی و تمیز عینک(  /صورت محافظ و ماسک چکمه، دستکش، )گان، فردی

 دستکش استفاده نمایند. نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و 

 شوند تا برای نوبت بعدی   شسته ، گندزدایی و خشک     ها و دستمالها حتماً پس از هر بار نظافت ، تی

 آماده باشد.  

  ی شخصی استفاده شود.هاپاییدم االمکانسعی شود حتی 

   سایل نظافت مانند تی شوند.         و ستفاده  شتی و حمام ا سرویس بهدا ضوخانه ،  صورت مجزا در و ها به 

ای بایست بر ها و وسایل نظافت به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود. این وسایل می       همچنین تی

 نظافت سایر قسمتهای ساختمان استفاده نشود

             نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها به تعداد کافی در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی

 است.
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          وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. استفاده از صابون

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد.

 ک کردن دستها از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی استفاده شود.برای خش 

       بایستی مرتباً  سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی قرار داده شود و سطل ها می

 خالی شده و گندزدایی گردند.

 های بهداشتی، ترجیحاً از نوگ پدالی یا چشمی باشد.شیر آب روشویی، سرویس 

 ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب. 

 

 اماکن ورزشی و استخرهای شنا

 این اماکن می بایست به صورت موقت تعطیل گردند در صورت بازگشایی رعایت نکات ذیل ضروری است:

 به ویژه در سالن های بدنسازی بسیار مهم است. هاهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتی می بایست تهویه مناسب داشته باشند.و سرویس

         سازی که دارای تماس مشترک می شگاه های بدن  شند در پ گندزدایی مستمر کلیه وسایل ورزشی در با ایان با

 (4هر سانس انجام شود. )طبق دستورالعمل پیوست 

     ستم ل سی سبت به تأمین  ستمال کاغذی در توالت    ن صابون مایع و د سرویس وله کشی  شتی ها و  اقدام  های بهدا

 گردد.

  نصف ظرفیت استخر و مراکز ورزشی استفاده شود.از حداکرر 

  در مراکز ورزشی ممنوگ است.و مواد غذایی سرو غذا  

        نظافت عمومی و در اماکن ورزشی و استخرهای شنا، حداقل نیم ساعت زمان در هر شیفت کاری جهت انجام

 گندزدایی در نظر گرفته شود.

             ستخر و ساحت ا شی  و همچنین م ساحت اماکن ورز سانس با توجه به م شناگران در هر  شکاران و  تعداد ورز

ستاندارد ) به ازای   شده و         ۱مترمربع  ۳ظرفیت ا شته  شی در تابلویی نو ستخر و اماکن ورز شد و ظرفیت ا نفر( با

 .ر گیرددر دید استفاده کنندگان قرا

 

 او مهمانسر هالزامات بهداشتی استراحت گا

  تهویه مناسدددب برای این مکانها پیش بینی شدددود و درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام

 تهویه طبیعی باز گذاشته شود.
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       سور و دکمه های مربوطه بطور مرتب و حداقل سان صوص داخل آ سطوح به خ گند زدایی منظم تمام 

 شیفت کاری انجام شود.بعد از هر 

 .کلیه اشیاء و مکان های با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود 

 .در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خودداری شود 

 ها به صورت مرتب و گندزدایی آنها و همچنین گندزدایی پتو و نظایر آن به صورت شستشوی ملحفه

 روزانه ضروری است.

  استفاده از ملزومات خواب شخصی از جمله بالش، ملحفه و پتو به صورت شخصی و اختصاصی برای

 هر فرد ضروری است. 

 های طبقاتی و دیگر وسایل ها و بدنه تخت به ویژه برای تختها و محافظ تختگندزدایی مستمر میله

  موجود در استراحتگاه حداقل روزی یک بار الزامی می باشد.

  موجود در فضای آزاد و سبز به صورت روزانه گندزدایی شود)در صورت وجود(ورزشی وسایل  

                شهای سی و رو شت تنف شت فردی و بهدا ضرورت رعایت بهدا شی در مورد  سترهای آموز صب پو ن

  بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

 گام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرددستمال کاغذی برای رعایت بهداشت فردی هن . 

 .صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست به میزان کافی در دسترس باشد  

 .محلی جداگانه جهت نگهداری افراد دارای عالمت و یا مشکوک در نظر گرفته شود 

 

 سایر اقدامات .5

 ویروس در مکانهای  نظارت بر کنترل موازین بهداشددتی با هدف پیشددگیری و کنترل کرونا  تشدددید

عمومی نظیر آسانسورها، آبدارخانه ها، نمازخانه ها، غذاخوری، سرویس های بهداشتی، حمام ها، رختکن، 

در نظر و  HSEای یا واحد تشکیالت بهداشت حرفه  توسط کارشناسان    ابگاه / استراحتگاه/ مهمانسراها   خو

 گرفتن رعایت موارد زیر باید انجام شود: 

  کار در تهیه،افراد دست اندر  استفاده مداوم از وسایل حفاظت فردی برای کارکنان، خصوصاً    نظارت بر 

 طبخ و سرو مواد غذایی.

  ها، .... و عالوه بر آن ها، سولهها، سالنهای تهویه ساختمان ول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم   حص

 نیز اطمینان از روشن بودن تهویه طبیعی.

 نها از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مناسب استفاده کنند.پرسنل شاغل در این مکا 
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 .از تجمع بی مورد افراد در این مکانها خودداری گردد 

  ای یا واحد تشددکیالت بهداشددت حرفهدر صددورت فقدانHSE  الزم اسددت یکی از کارکنان سددازمان

 مسؤولیت نظارت بر اقدامات بهداشتی را بر عهده بگیرد.

 ستفاده از روش    امکانات تفریحی/ رفاهی سرگرمی با ا شود  و تجهیزات  هایی که منجر به تجمع افراد ن

 نظایر آن فراهم شود.های الکترونیک و صوتی و فراهم نمودن مانند دسترسی به اینترنت، کتاب

 

 نکات مهم

 های ایاب و ذهاب: احتیاطات مورد توجه در سرویس

راه  تواند بیماری را ازمیشود می 19-کوویدبر اساس مطالعات اپیدمیولوژیست، کرونا ویروسی که باعث ایجاد 

های صندلی، صندلی و دسته درها، دستگیره تجهیزات، مانند ویروس به آلوده سطوح و محیط با دستها تماس

ها، فرمان و نگهدارنده افراد، نرده پله هایهای آویزان به میلههای داخل اتوبوس/ مینی بوس، دستگیرهمیله

داشبورد، فرمان،کلیدهای کار راننده سرویس و کلیه وسایلی که احتمال تماس به طور عمومی و مشترک وجود 

 اهمیت حائز نیز انتقال دهد. بنابراین )دهند، دیوارهای خودرو و نظایر آنمحلی که افراد به آن تکیه می(دارد 

همچنین . دهید شستشو صابون و آب با را خود صورت و دست مشکوک اشیای یا هر فرد اب تماس از پس استکه 

ای هدر محیطبا توجه به اینکه که ویروس از یک فرد آلوده حاضر در خودرو ) اتوبوس/ مینی بوس/ سواری( و یا 

های صورت برای حفاظت در برابر بیماری تواند به مدتی در هوا شناور بماند، استفاده از ماسکمیبسته نظایر آن 

 مهم است. 

 

 احتیاطات سرنشینان در سرویس کارکنان  -الف

  1افزایش تعداد سرویس ها یا بعبارتی کاهش تعداد سرنشینان هر خودرو بطوریکه هر سرنشین در فاصله 

 متر از سرنشین دیگر، قرار گیرد. 

 اننده( بخصوص در خودروهای سواری و رعایت ممنوعیت نشستن افراد در صندلی جلو )صندلی کمک ر

  متری تا حد امکان  1ایجاد فاصله 

  نفر نشود.  3تعداد سرنشینان با احتساب راننده بیشتر از بطوریکه وسیله نقلیه بکارگیری تعداد بیشتری 

  با یک نفر مسافر عدم نشستن افراد در صندلی کمک راننده بخصوص در خودروهای سواری 

   شاغلین مشاغلی که نیاز به ماسک دارند و یا در محلهای شلوغ و پرتردد به فاده از ماسک برای الزام است

  کار اشتغال دارند.
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 خوردن غذا، میوه و ..... در سرویس و در حین انجام مأموریت بپرهیزید از.  

 بیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان وارد نشوند.  افراد 

  باشند یا به این گروه در سوار و پیاده شدن به سرویس  می کم توان مسافران جابجایی ولمسؤ افرادی که

 .فراموش کنند دستکش را نباید و ماسک از استفاده کنند،کمک می

 کنند از تماس مستقیم با آن افرادی که به هردلیل وسایل، ساک یا بار خود یا همکاران خود را جابجا می

و حتماً از دستکش یکبار مصرف و نظایر آن استفاده نموده و سپس آن را معدوم بار خودداری نموده 

 توانند با دستمال کاغذی بار را بگیرند و سپسنمایند. )درصورت نداشتن دستکش یکبار مصرف اضافی می

 دستمال را در سطل بیاندازند( 

 و درصورت تماس با هر شیء  از دست زدن غیرضروری به سطوح، اشیاء و ... در سرویس خودداری نمایید

 یا سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد.

 

 احتیاطات رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل -ب

 بایست در هنگام رانندگی و سرویس دهی به پرسنل، از ماسک و دستکش و لباس کار مناسب رانندگان می

 استفاده نمایند. 

 االمکان از خوردن غذا در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد. درصورتیکه امکان نداشت حتی

بایست کلیه موازین بهداشت فردی و راننده یا رانندگان در هر زمان در واحد نقلیه غذا صرف می نمایند، می

 و بهداشت مواد غذایی را رعایت نمایند. 

 بطوریکه هیچگونه اختالطی بین مواد شوینده و مرحله انجام شود،  2فت و گندزدایی سطوح در انجام نظا

 شود. روش اجرا به این ترتیب است: نمواد گندزدا انجام 

 زا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد جهت زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماری

 .مودن می باشد جدا و شستشو گرددن د. همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدانشوینده نظافت گرد

 د، گندزدایی مرتب کلیه سطوحی باشه وسیله دستمال دیگری که آغشته به مواد گندزدا میب سپس

ه و کمک ها، پنجره، صندلی راننددستی، آیینهه، ترمز: فرمان، دندباشد مانندها در تماس میکه با آن

بار در روز و درصورت حمل مسافر بیمار/ مشکوک به بیماری، پس از  2حداقل راننده، داشبورد و ... 

 (4پیوست –مطابق راهنمای ضد عفونی دست وگندزدایی سطوح انجام شود. )پیاده شدن او از ماشین 

 گردد استفاده خودرو مخصوص پاش مه دستگاه از خودرو، داخل گندزدایی جهت شودمی توصیه. 
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  ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پوشش شیشه، تا برطرف شدن شرایط

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد ، آویزهای خودروپرده پنجره

 نصب گردد و مرتباً پر شود.  هاواحد نقلیه و سرویس در دست کننده ضدعفونی محلول ظرف 

 یابتال از رانهیشگیپ و یبهداشت اقدامات تیرعاهشداردهنده برای  یپوسترها و آموزشی ای،توصیه تابلوهای 

 نصب شود.  رانندگان و در سرویس ها دید معرض در کرونا یماریب به

 دهی کنند. ها به کارکنان سرویساالمکان سرویساز ورود افراد متفرقه ممانعت گردد و حتی 

 آوری دستمال، دستکش، ماسک و ... و دفع بهداشتی دار در سرویس به منظور جمعهای کوچک دربسطل

 آنها وجود داشته باشد.

 سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره  تمیزکردن و گندزدایی برای مشترک دستمال از استفاده عدم

های پله گاهمیله تکیهپالستیکی یا فلزی پشتی صندلی، صندلی، قسمت  اجزای مختلفدرب ماشین، 

ها و فرمان خودرو، تجهیزات مورد نیاز و موجود در ها، پردههای ایمنی، دیواره و پنجرهسرویس، کمربند

 خودروهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و...( 

 دهی به پرسنل و هنگام انجام مأموریت، هوای تازه خودرو روشن باشد که در زمان سرویس تهویه سیستم

در صورت عدم  و فراهم شود افراد حرارتی آسایش که باشد فعال دمایی در و به داخل خودرو جریان یابد

 جریان هوا در گردش باشد.  همیشه باز گذاشتن در یا پنجرهاستفاده از آن با  امکان

 و ماسک داشتن لزوم جمله از( الزم احتیاطهای رعایت همراه های ماشین بهسطل زباله هایکیسه 

 شود.  خودداری جداً زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب دستکش(

  در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی به

 عمل آید.

 

 :جلسات حضوری ضروریاحتیاطات مورد توجه در 

  از طریق ویدئو کنفرانس و درصددورت عدم امکان  جلسددات ضددروری به صددورت غیرحرددوریبرگزاری

 کننده.برگزاری ویدئو کنفرانس برگزاری آنها با حرور حداقل افراد شرکت

        ضدعفونی با پایه الکل سک، مواد  سه از ما سالن جل شرکت کننده در بدو ورود به  ستفاده   %70افراد  ا

 نمایند. 

    وری داشته باشند یا در جلسه شرکت کنند،     افراد خارج از شرکت که بنا به ضرورت باید مالقات حر

سنجی برای      شوند و تب  شرکت ) مرالً در اتاق نگهبانی( از نظر عالئم ظاهری کنترل  در بدو ورود به 
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شکوک به کرونا ممانعت به    شود و از ورود افراد م ضدعفونی آنها انجام  کننده عمل آید. همچنین مواد 

 رف برای ورود به جلسه در اختیار آنان قرار گیرد.درصد و دستکش یکبار مص 70با پایه الکل 

     در اختیار کلیه شرکت کنندگان در  درصد   70ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده با پایه الکل

 جلسه قرار گیرد و کلیه افراد حاضر در جلسه ملزم به استفاده از آنها باشند.

      صندلی ها سب بطوری که  سالن با گنجایش منا صله  بهانتخاب  شده و حداقل   متر 2 فا از هم چیده 

 مترمکعب هوای تازه با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی در سالن جریان داشته باشد.  12

 ه شود.گذاشت جلسات باز سالن در هوا گردش جادیا یبرا ها پنجره و بدر 

  .وسایل اضافی سالن و روی میز جلسه حذف شود 

      ست ستگاهها، د سطوح، د صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو  سالن و کلیه  شتی  د از و... قبل و بع نه و پ

 جلسه گندزدایی شوند.

 های یک بار مصرف سرو شود.چای در لیوان 

 های تک نفره به افراد داده شود.آب، قند و مواد خوراکی به صورت بسته بندی 

       هرگونه مواد خوراکی حتی به صورت بسته بندی شده نظیر شکالت و ... در داخل ظرف دربسته قرار

 گیرد. 

  .از خودکار و کاغذ شخصی استفاده شود و رد و بدل کاغذ حذف شود 

            جلسات به صورت فشرده و کوتاه برگزار شود و مطالب بصورت خالصه ارائه شود تا از طوالنی شدن

 جلسه پرهیز شود. 

 

 :دستور کار گندزدایی سطوحاحتیاطات مورد توجه در 

  .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

           ستمال را شده، انجام پذیرد. ابتدا د شته  سط محلول گندزدا آغ ستمالی که تو سطوح با د گندزدایی 

 خیس نموده و با فشردن آن، آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده شود.

  زدا بر روی مصرف شده برای اثر بخشی مواد گند   زمان ماندگاری حسب غلظت گندزدای  رعایت مدت

 سطوح توصیه می گردد.

  که قابلیت مصددرف بیش از یک روز را دارند روی بطری  محلولهاییغلظت آن برای  و تهیهثبت تاریخ

 .ستا آنها الزامی

  سددطوح در شددرایط اضددطرار )شددیوگ   :  زمان توصددیه شددده برای گندزداییگندزداییزمان انجام کار

  به ترتیب زیر: های واگیر مانند کرونا ویروس ( در شرکت ها و سازمان هابیماری
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 سنل  گندزدا       30 حداقل شروگ به کار پر سمی  ساعت ر شد    یدقیقه قبل از  سیده با ی به پایان ر

 گردد ( ثیر گذاری ماده گند زدا توصیه میأ)این زمان جهت حداکرر ت

 با) .گردد انجام (پرتردد مکانهای) لزوم صددورت در کاری سدداعات اواسددط در گندزدایی دوم دور 

 تواند باشد(می شرکت هر کاری ساعات به توجه

  دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالطی بین شدددوینده و گندزدا

 انجام گردد.   

 پالستیکی آماده و نگهداری شود.  در ظرفی دربدار و ترجیحاً تهیه شده برای برای گندزدایی محلول 

            الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد گندزدا بصورت خودبخودی خشک شده و از

 خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید.  

  گندزدا برروی سطوح پیش بینی دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد  30الی  10مدت زمان  حدود

 می شود.  

   .الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه دیگر به پایان رساند 

 ستمالها حتماً فت ، تیپس از هر بار نظا سته    ها و د شوند تا برای نوبت بعدی    ش شک  ، گندزدایی و خ

 آماده باشد.  

 ( و محل نگهداری آنها می  مواد شددوینده و گندزدا، لباس و وسددایل حفاظتی ) ماسددک و دسددتکش

 بایست  پیش بینی گردد. 

 های خود را گندزدایی ، ابتدا دستنیروهای خدماتی شاغل قبل از ورود به داخل مرکز و شروگ فعالیت

و از لوازم ایمنی )ماسک، دستکش قابل گندزدایی، لباس کار و یا روپوش بلند و کاله، چکمه( استفاده 

های ها و دمپاییها، دسددتمالنمایند. همچنین نیروهای خدماتی می بایسددت هنگام شددسددتشددوی تی

 د.مخصوص نظافت و گندزدایی بخش، از لوازم ایمنی مذکور استفاده نماین

 

 :درصد 70دستور کار ضد عفونی دست با الکل 

  صد از الکل   70برای تهیه الکل صد )طبی( ، در یک ظرف یک لیتری تقریبا  96در سی     730در سی 

ضافه می کنیم )تقریبا سه حجم       270درصد را ریخته و مقدار  96الکل  سی سی آب مقطر را به آن ا

 و یا جوشیده شده سرد شده(. الکل به اضافه یک حجم آب مقطر

   نیا ریدر غ دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ی،ضدعفون انجام  یالکل ماده قابل اشتعال است برا 

 .شود یصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آتش سوز
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 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

 ( و ... سایت ها وب ،آموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی 

   صورتی که سیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق  آموزش در  صله  از م چهره به چهره با رعایت فا

 بالمانع است. حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف

 

  رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطالگ رسانی 

  آموزشینصب پوسترهای 

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان 

 در فرای مجازی یا موشن گرافی اینفوگرافی، انتشار تیزر  ،در صورت امکان 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیled جهت پخش پیام ها و )تصاویر آموزشی 

 

  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

  روی سطوحآموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 
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  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

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

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

   ستر یا بنر صب پو صا            ن صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  سرویس های  راهنمای نحوه 

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

  آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

           شت ،درمان شکایات وزارت بهدا سخگویی  سامانه پا ستر  صب پو شکی به ن   شماره تلفن  و آموزش پز

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 ها:پیوست

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

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

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

حسدداس خسددتگی و ضددعف      ا□بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سددرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

صله کمتر از      -2 )کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فا

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) رای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-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  اینجانب ..................  به کد ملی...................... تهعد می

مجددا در سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالگ دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهپاسددخ کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 تاریخ          نام و نام خانوادگی                              

 

 امرا
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت 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 -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

توجه: استفاده از ماسک و دستکش برای عموم شاغلین کفایت می کند. برای شاغلین بهداری و در تماس با       

 بیمارن همه وسایل حفاطت فردی الزم است.

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوگ  شگیری در عفونت    ش ا سطح پی سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار   اید، تما و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوگ است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوگ 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 
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 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای 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 فردی  )

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

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

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

 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.

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

         ست دوم در ستکش د ستکش را زیر د ست بدون د شتان د ستکش دوم را نیز   انگ ست ببرید و د مچ 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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   حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید       اگر دست شما در

 دست استفاده کنید. کنندهونیو از یک ضدعف

 .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 برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ضدعفونی   ده شده است، فورا د  هایتان هنگام درآوردن روپوش آلواگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها 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. طوریهب روپوش را وارونه 

 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

 دست استفاده کنید. کنندهضدعفونی
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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. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

      الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، ب

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    طور همزمان دسدددتکش را نیز درآوردید. فقط قسدددمت داخلی     آورید، به  میهمانطور که لباس را در

 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  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 70 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.

یدن و ریختن محلول    پاشددد ها،      های از  ید ندزدا روی سدددطوح و کل گ

سدددوزی دار و مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید. از تماس

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان 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

 اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن. مواد گندزدای 3

 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   70ها موثر ا در

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

زدایی سدددطوح کوچک  ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گند     

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مرل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

سطوح     به .2 ستفاده از آن برای گندزدایی  شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.ستفاده میکوچک محدود و در فراهایی با تهویه مطلوب ا

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

هواکش نیز ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت   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

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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ست     امکانات ال .8 شوی مرتب د ست ش سک   زم برای  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.

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.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سدددفیدکننده      .2

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

 شود.میگندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه 

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

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

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  شده  رعایت موارد زیر  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.

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

 نماید(ارآمد میگردد و آن را ناکهیپوکلریت سدیم می

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

 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

رال گازهای سدددمی در هنگام عنوان مشدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید
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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

برای کننده شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک 15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   رقیقکننده سفید  - 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 برای اطمینان از  هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  ایی که اخیرا تولیده کنندهاثربخشی آن از 

 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 تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها 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  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 ترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور از دس
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

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

  (  کلر قابل دسترس50000

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

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

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

بیشددتر از هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر  درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهمرال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

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

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف غلظتکننده شامل  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    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوگ، 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 

 گندزدا به آب سردنسبت  گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسددترسددی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  خود  هایقبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را 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  دادناز روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 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

 زباله بیندازید؛در سطل 

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   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 

 


