
 

 

 

  

 

 

 معاونت بهداشت

1399فروردین  -نسخه اول  

117/306کد   

 

)کرونا ویروس(                                          19-دیکووگام دوم مبارزه با راهنمای 

 کشاورزی در و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعیفاصله



 
 معاونت بهداشت           

 در کشاورزی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

1 

 

 فهرست
 2 ............................................................................................................................................................................................................................ مقدمه

 2 ................................................................................................................................................................................................................ کاربرد دامنه

 3 ............................................................................................................................................................................................... یاجتماع یگذارفاصله

 4 ................................................................................................................................................................................. یبازتوان و مراقبت ،یگرغربال

 4 .................................................................................................................................. 19-دیکوو یریگهمه در نیشاغل یغربالگر .1

 4 ........................................................................................................................................................ ریپذبیآس یهاگروه از مراقبت .2

 5 ......................................................................................................................................... 19-دیکوو سابقه با نیشاغل در یبازتوان .3

 5 ................................................................................................................................................................... کار و طیمح سالمت یکنترل اقدامات

 5 ................................................................................................................................................................... یفرد حفاظت و بهداشت .1

 6 ..................................................................... (ییغذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) ییغذامواد بهداشت .2

 7 .................................................................................................................................................................... زاتیتجه و ابزار بهداشت .3

 7 ............................................................................................................................................................................. ساختمان بهداشت             .4

 8 ....................................................................................................................................................................................... اقدامات ریسا             .5

 9 ......................................................................................................................................................................................................... بهداشت آموزش

 12 ..................................................................................................................................کار به بازگشت جهت فرد یخوداظهار فرم: 1 وستیپ

 13 ...................................................................................................................................................... هادست یشستشو درست روش: 2 وستیپ

 15 ............................................................................................................................. یفرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش:  3 وستیپ

 15 ........................................................................................................................................ شدههیتوص  یفرد حفاظت لیوسا دنیپوش مراحل

 16 ............................................................................................. شدههیتوص  یفرد حفاظت لیوسا  یفرد حفاظت لیوسا درآوردن مراحل

 18 ............................................................................................................................................................................... سطوح یگندزداها: 4 وستیپ

 21 ................................................................................................................................ میسد تیپوکلریه مصرف و غلظت یراهنما -1 جدول

 21 ................................................................................................................................................................. گندزدا مواد هیته یراهنما -2 جدول

 22 ...................................................................................................................................... روسیو کرونا از یریشگیپ در مهم نکات: 5 وستیپ

 

 
 

 

 

 



 
 معاونت بهداشت           

 در کشاورزی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

2 

 

  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهیک اصل کلی ویروس عنواناست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

ای هگردند. بر اساس دانستهطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می

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

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری به ذاتاست منجر در موارد شدیدتر ممکن

 سرویبه عمل آمده توسط پژوهشگران، منشاء کرونا و قاتیطبق تحق است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

 داشته باشند. یآن نقش وعیهم در ش یگریمورچه خوار است و البته ممکن است جانوران د دیجد

میلیون نفر جمعیت در آن اشتغال دارند، از جمله مشاغلی  4های کشاورزی و دامداری که بالغ بر  فعالیت

هستند که بواسطه ماهیت کاری در معرض مخاطرات ناشی از انتقال بیماری از حیوانات قرار دارند، به عنوان 

ی ردید یکی از بیماریهای ویروسمثال آنفلونزای پرندگان که در سالهای اخیر از حیوانات به انسان منتقل می گ

 در کشاورزان و یویو ر یتنفس یها یماریب وعیباال بودن ش است که سالمت کشاورزان را تهدید نموده است.

ابتال  یرا در پ یتر میوخ یامدهایتواند پ یافراد مذکور م نیها در ب یماریب نیابتال به ا سکیبودن ر ادیز زین

دهد بهمراه داشته  یرا هدف قرار م یتنفس ستمیکه عمدتا س روسیاز کرونا و یناش 19 -دیکوو یماریبه ب

 کشاورزان اتخاذ گردد. انیدر م یماریب نیاز ا یریشگیپ یبرا یا ژهیو داتیالزم است تمه لذاباشد و 

ترشحات انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه  با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل  2تا  1تواند در فاصله بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می

میز  ها،ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره دربشود. راه دیگر انتقال، تماس دست

طور عمومی و مشترک به لیه وسایلی است کهها، پریز و کلیدهای برق و کپله  و صندلی، شیرآالت، نرده

شود. بنابراین حائز اهمیت است پس از استفاده می)اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن( 

 صابون شستشو گردد.آب و  تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  کاربرد دامنه

و کلیه افرادی که به فعالیت های کاشت، داشت و برداشت، بهره برداری از باغات   ن و دامدارانکشاورزا

ر فعالیت های مرتبط اشتغال و سای میوه، پرورش گل و گیاه،  فعالیت های مربوط به پرورش شیالت، ماهی

 دارند.
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بوده و سگگایر قوانین، آیین نامه ها،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگگگیری و کنترل 

 مقررات، دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از آنجا که    صله گذاری اجتماعی ا  یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید       شاغلین  سیاری از  ستند و محل های   19ب ه

کسگگب و کار یکی از اماکن تجمع محسگگوب شگگده که می تواند سگگبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

صله گذاری اجتماعی سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فا

عالوه بر رعایت اصگگول بهداشگگتی برای کاهش مواجهات متناسگگب با سگگط  اضگگطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 ( و بیشترین  2تا1آماده سازی و تغییر شرایط محیط کار به صورتی که برای انجام کار فاصله ایمن )متر

 فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد.

 شبکهبرنامه های شبکه ملی،  تلفن، از حداکثری استفاده وکشاورزان  چهره به چهره مواجهه کاهش

 . 19به منظور مقابله با شیوع کووید  اجتماعی های

 فاصلهحداقل  حداکثر و ممکن زمان حداقل اجتناب ناپذیر باشد چهره به چهره مواجهه که درصورتی 

 رعایت گردد. یمتر 1

 آنها تا زمان پایان شیوع و به تعویق انداختن  یغیر ضرورکاری و تفریحی  مسافرت های  از اجتناب

 کرونا

 می توانند تجمع نمایند. کشاورزانهر جایی که درمزارع و   تجمع از اجتناب 

 به فروش محصوالت و خرید مواد اولیه )بذر، نهال، ...( حضوری غیر انجام روش های رسانی اطالع 

 ... و تلفنی صورت به درخواستها انجام و فیزیکی حضور عدم به مراجعین تشویق و مشتریان

 در محیط کار کشاورزان بین فاصله افزایش 

 متری  1 فاصلهحداقل ای برنامه ریزی شود که گونه به و صرف وعده های غذایی استراحت های زمان

 رعایت گردد. 

 به عنوان سرویس ایاب و ذهاب تعداد سرنشین های این  ، ...در صورت استفاده از اتوبوس و مینی بوس

ظرفیت اسمی وسیله نقلیه باشد و در مورد استفاده از خودروی سواری درصد  50وسایل نقلیه کمتر از 

 تر باشد.با احتساب راننده نباید سرنشین وسیله نقلیه از سه نفر بیش
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  صرفا در بستر الکترونیکی انجام شود. جهت خرید و فروش محصوالت هر گونه مبادالت مالی 

 کنند بهتر است به صورتی انجام شود ریزی گردش کار کشاورزانی که به صورت اقماری کار میبرنامه

  دوهفته صورت گیرد 2به طوری که تمهیدات الزم جهت اسکان این افراد برای مدت حداقل 

  .تا حد امکان از تماس مستقیم با حیوانات وحشی و دام و حیوانات اهلی بپرهیزند  

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرربالغ

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتالزم است براساس طرح فاصله

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

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شاورزی،   نماینده برر شاورز یا کارفرمای ک صادفی و    شاغلین را به  ک صورت ت

نه، تا پایان همه       گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سگگگایر عالئم تنفسگگگی مورد ارزیابی قرار دهد.     روزا

سامانه     ساس ارزیابی  شت، فرد از   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irهمچنین چنانچه برا خانگی وجود دا

شاورز ورود به محل کار خودداری و کارفرما/  شاورز از ورود  صورت کارفرما/  طلع نماید. در غیر اینرا م ک ک

 جلوگیری نماید. بیمار به محل کار

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشگگک معتمد، به گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :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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 اعضاء وندیپ  
 افراد در نظر گرفته شود: موارد زیر برای این

شرایط محیط کار برای این افراد به گونه    -1 صورت عدم امکان دورکاری،  فراهم گردد که حداقل  ایدر 

تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی 

 با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم می نمایند. -2

 19-شاغلین با سابقه کووید بازتوانی در .3

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-تمامی  با الزم ا

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

شت مورد ارزیابی قرار گیرن  شت به کار مورد ارزیابی     ابالغی از وزارت بهدا شاغل برای بازگ ضعیت  گان راید و و

 قرار گیرد.در مراکز جامع سالمت پزشکی 

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می  ثانیه شستشوی دست طول بکشد. 40الزم است 

 درصد استفاده کنید.  60توانید از پنبه آغشته به الکل 

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

 سهم بیشتری در کاهش ابتال به  تغذیه مناسب و کافی کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی، خواب

 بیماری دارد. 

  تغذیه سالم و استفاده از انواع مواد غذایی نظیر میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم ایمنی

 بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کرونا ویروس(.

 یکدیگر  و بغل کردن ، رو بوسی کردن دست دادن پرهیز از  

 ه کشاورزان پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود کلی

که شامل لباس کار، کفش، کاله و نظایر آن می باشد را در رختکن تعویض نموده و دست های خود را با آب 

 و صابون بشویند.

  استفاده نمایید.جراحی  و چکمه و لباس کار  و پرورش طیور  ماسک مرغداری هادر 



 
 معاونت بهداشت           

 در کشاورزی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

6 

 

 خاصیت دلیل به خورشید نور معرض در وسایل مورد استفاده خود را  و  کارهای  لباس دادنقرار 

  آن قرار دهید.  کشی میکروب

  متر  1استفاده از مهر ، سجاده و چادر نماز شخصی و عدم استفاده مشترک و رعایت فاصله  حداقل

 در هنگام نماز با سایر افراد

  عطسه یا سرفه  هنگام کاغذی یا قسمت داخلی آرنجاز دستمال استفاده 

  عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال

 به ویروس

 ها شستشو و ضدعفونی دست ها قبل و بعد از تعویض لباس 

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

 موارد زیر رعایت گردد:مسقف های کشاورزی در کارگاه الف:

  یی حتی االمکان محدود گردد.غذاهرگونه محل عرضه مواد ایبوفه استفاده از 

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گندزدایی شود  

  پوشش مناسب نگهداری گردند.مواد غذایی فاقد بسته بندی حتما باید پوشش بهداشتی داشته و در 

  حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشامیدن استفاده

 شود.

 ها قبل از غذا خوردن مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست صابون

 موجود بوده و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

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

  از قند و نمک بسته بندی تک نفره استفاده شودنمک پاش و قندان جمع آوری 

 .سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران فعال باشد 

 کارت بهداشت باشند و به آنها در مورد انواع و  پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای

 روشهای انتقال بیماریهای واگیردار آموزش های الزم داده شود.

  استفاده از وسایل حفاظت فردی)دستکش و ماسک، کاله( برای پرسنل آشپزخانه و آبدارخانه در مدت

 ست.ا حضور در آشپزخانه و آبدارخانه، سالن غذاخوری و رستوران الزامی

 ستفاده از سفره یکبار مصرف برای میز غذاخوری و  تعویض آن پس از هر بار استفاده.ا 

  رعایت بهداشت فردی برای کلیه کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است 
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 ی کلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقاب، کاسه، قابلمه، قاشق، چنگال ، لیوان، سیخ کباب نگهدار

 در داخل قفسه ها/کابینت های درب دار 

  اجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی 

  ممانعت از ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

 ردمحدود کردن  سرو غذاهای س 

 موارد زیر رعایت گردد: های کشاورزی روباز کارگاهدر ب: 

 از ظروف یکبار مصرف یا شخصی استفاده شود. .1

 استفاده مشترک از ظروف غذا اکیدا ممنوع میباشد. .2

 ذا درب دار و قابل گندزدایی باشد.ظروف غ .3

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 افراد کلیه سطوح تماس خودرو، از جمله کمربند باید قبل از سوار کردن آالت کشاورزی راننده ماشین

 ایمنی،  کنترل ها، بدنه، پنجره ها، فرمان، دنده، خودرو و ... باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

  راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعمل های صادره

 .قدام نمایدا از مرکز سالمت محیط و کار 

  نیمه بازگذاشتن پنجره های خودرو جهت تهویه طبیعی داخل خودرو 

 پذیرد صورت پدالی دار درب های سطل در و بهداشتی شیوه به پسماندها دفع 

 های کیسه در در پسماندها دفع و آوری جمع توسط نیروهای بهداشتی مالحظات تمامی رعایت 

 کاری و گندزدایی سطل ها روز پایان در ینشت و درز بدون محکم پالستیکی

 دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، ها، گندزدایی سطوح تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب

 و ...ها، کلید و پریزها خوان،کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، دستگاههانرده  پله

  استفاده گندزدایی وسایل نظافت )تی، دسته تی، سطل، ...(پس از هر بار 

 رددهای بارگیری گندزدایی گدر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت 

 کنند الزم استهای کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در شیفتتجهیزات و دستگاه 

 طور مرتب گندزدایی گردد.کار به  در طول هر شیفت

 بهداشت ساختمان .4

 رگاه های کشاورزی مسقف: در کا
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 کارگاه های سالن ها و واحدهای پنجره و ها درب گذاشتن بازاز تهویه طبیعی با  و هواکش از استفاده

  های کشاورزی مسقف

 شود تهویه دهید هوا اجازه طیور و دام نگهداری محیط و انبار و منزل پنجره و  با بازگذاشتن در . 

 صورت موقتبه هاکنسردها و آب خوریحذف آب 

 وجود سطل های دربدار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه واحدها 

 ... ،قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در واحدهای مشخص مانند ورودی ها 

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود 

  گندزدایی کلیه اشیاء و سطوح با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب 

  گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه 

 قرار دادن لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی و بستن محکم گره زدن در آن 

 داشتی، دستگیره درب، شیر آالت، وسایل گندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس های به

 موجود در سرویسهای بهداشتی روزانه و با تکرار

  .وجود صابون مایع به مقدار کافی در سرویس های بهداشتی 

  حمام و توالت(  های بهداشتیسرویسگندزدایی مجزای( 

  .محل نگهداری حیوانات را مرتب گندزدایی نمایند 

  را گندزدایی نمایید.اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات 

 یا دارای تهویه مناسب  بوده و هنگام نظافت وگندزدایی خودرو واماکن بسته  باید خالی از افراد و 

 ماسک مناسب استفاده نماید.  باید  از دستکش و در حین گندزدایی پنجره ها باز و فرد

 ابتدا  نظافت  )نظیر دستگیره درب  ، میله راه پله  ،  و...( باید تمامی سطوح دارای تماس مشترک

 وسپس گندزدایی گردد.

  را گندزدایی نمایید.اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات 

 .حتی  االمکان از توالت های بهداشتی در مزارع بزرگ استفاده نمایید 

 ایر اقداماتس .5

 ماسک دستکش، جمله ازو نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز  فردی حفاظت تامین  تجهیزات 

 رایب لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آنضدعفونی  ژل و

 از انهاصحی  و نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده  کشاورزان
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 وسایل حفاظت فردی با بار و بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مستقیم دست بدون  کشاورزان

 یا افراد خودداری نمایند.

  شامل ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار سرهم )بارانی(  استفاده از وسایل حفاظت فردیالزام

 جهت کلیه پرسنل خط تولید متناسب با نوع ریسک مواجهه شغلی

    یاز انواع ماسک هادر زمان استفاده ) استفاده مشترک از وسایل حفاظت فردی ممنوع می باشد 

ه ( الزم بیموارد به صورت خصوص نینام ا ایشود با مشخص کردن هر ماسک با شماره  یسع یتنفس

زم حفاظت فردی قابل استفاده مجدد مانند بارانی و چکمه ها می بایست پس از ذکر است که لوا

 استفاده گندزدایی گردد.

  ح که امکان آلودگی وجود دارد حتما از دستکش با کود، خاک و یا ابزار کار و سایر سطوهنگام کار

 استفاده نمایند.

 ومی باشد  ممنوع کشاورزی  فاضالب های صنعتی و  انسانی برای آبیاری محصوالت استفاده از 

 .دارد نی پیگرد قانو

 شامل تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه:  

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 یکبار مصرف( دستکش( 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 باشند داشته ماسک  است بهتر کنند می استفاده ذهاب و ایاب سرویس از که افرادی. 

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

  چهره به چهره با رعایت فاصله از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صورتی که

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

 )موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است.( رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:
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  اطالع رسانینصب استند و بنر های 

 نصب پوسترهای آموزشی 

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

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

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

 استفاده از صفحات نمایشی ،در صورت امکان (ledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 

)نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 ... در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد.(

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 مستعد ابتال شناسایی افراد 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

  ویروس کرونا شیوع 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 
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  سرویس های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  نده دست به شاغلینمحلول ضدعفونی کناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی یبنرها نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

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

 ی در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالگرsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

 190  شماره تلفن نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 

 سایر موارد

  فضای کشاورزان )از طریق ویدئوهای آموزشی،  هیکل بهعالئم بیماری  مواجهه،خطرات آموزش در مورد

 یا پوستر(. مجازی، رسانه ملی

 شامل زمان استفاده از  آموزش نیا) یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا آموزش به کشاورزان در خصوص

ضد  ای دفع  ینحوه صح ،لیو درآوردن وسا دنینحوه استفاده درست، پوش ی،ضرور لینوع وسا ،لیوسا

 (.می باشد لیکردن وسا یعفون

  لندگوهای واحد کشاورزی یا از طریق مساجد در کارگاههای شنیداری مانند باستفاده از رسانه های

  19کووید روباز جهت اعالم و تکرار توصیه های بهداشتی در خصوص مقابله با 

  نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی، نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها ،

  19کووید  مقابله باآموزش راههای انتقال بیماری، گندزدایی جهت آموزش در خصوص 

 تیرعا ۀدربار (تابلوها، پوسترها) یریتصو یاز عالئم و هشدارها ی مسقف کشاورزیی کارگاههادر ورود 

 .دیریبهره بگ یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا و بهداشت
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

 اینجانب .................................. دارای کد ملی به شگگماره............................ شگگاغل در )واحد کاری/ سگگازمان ...( 

 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  19-تال به کوویدمبمتر( با فرد  2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 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  ) ضای 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 می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 امضا                                               تاریخ        نام و نام خانوادگی                               
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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(د تاییدمصرف نیز مور 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

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

ای د، تماسی، قطره استاندار های ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش استفاده وسایل حفاظت فردی   نوع 

وسایل باید به افراد آموزش داده  و هوابرد بسیار متنوع است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این    

 شود.

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

  کنید.باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 لمس شده کمی در تماس باشیدبا سطوح  -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شدهتوصیهوسایل حفاظت فردی  مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  

بدون آلوده کردن لباس، پوسگگگت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسگگگایل حفاظت فردی     روش 

قبل از خارج شگگدن از محل کار/پایان شگگیفت کاری،    غشگگاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

تمام وسایل حفاظت فردی در آورده و در سطل در دار دور انداخته شود. در صورت نیاز، از ماسک و دستکش 

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEجدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 
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 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    ود را بالهای خن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

سایل حفاظت     (2 صله بعد  از درآوردن همه و ست بالفا ضد   فردی، د 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 مناسگگگب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسگگگتفاده              نکات عمومی

 کنید.

یدن و ریختن محلول    پاشگگگ یدها،      های از  ندزدا روی سگگگطوح و کل گ

سگگگوزی دار و مواد ناسگگگازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 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 آمونیوم .2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضگگگدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به     کشیک میکروب  کل  طوربا طیف گسگگگترده اسگگگت و  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسگگگت. الکل اغلب برای گندزدایی سگگگطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سگگطوح خارجی تجهیزات )مثل اسگگتتوسگگکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسگگگتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

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

 خاص شود.

اید خالی از افراد بوده و درها ها بهنگام گندزدایی و نظافت، سگگالن .4

ها باز گذاشگگته شگگوند و جهت تهویه بهتر اسگگت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

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

شگگسگگتشگگو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سگگدیم در از  .1 مهم در خصوص سفیدکنندهنکات 

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 سگگگفیدکننده      .2

طور گسگگگترده در دسگگگترس اسگگگت و برای کم و به نهتماس(، با هزی

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشگگاهای مخاطی، پوسگگت و مجاری  با این حال سگگفیدکننده .3

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

ن یدهند. بنابر اراحتی با سگگایر مواد شگگیمیایی واکنش نشگگان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسگگگتفاده نادرسگگگت از سگگگفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشگگتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

سفیدکننده     برای تهیه و .5 ستفاده از  رعایت موارد زیر شده  رقیقا

 ضروری است:

بند ضگگد آب و دسگگتکش و عینک برای  اسگگتفاده از ماسگگک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

عث تج         - با با آب سگگگرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن یه  سگگگف ز

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سگگایر مواد شگگوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سگگفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سگگگمی در هنگام شگگگیمیایی خطرناک شگگگود. به 

ده با مواد شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که کننمخلوط کردن سگگفید

گردد و این گاز  شگگگود، تولید می کردن توالت اسگگگتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صگگگورت لزوم اب
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کننده برای شگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده از سگگگفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سگگگطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  هسگگگفیدکنند    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شگگسگگته و با یک پزشگگک 15گردد بالفاصگگله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار    کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گیمین

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  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.و 

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سگگازی قید شگگود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسگگب تاریخ رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشگگگ با  ندزدایی  بل از گ شگگگده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

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

 (PPMمعادل درصگگد  5 های سگگفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سگگدیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

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

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

هیپوکلریت سگگدیم، از دو برابر بیشگگتر از   درصگگد 5/2های حاوی سگگازی سگگفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصگگد هیپوکلریت سگگدیم یک محلول  5برای سگگفیدکننده حاوی سگگازی: کلر قابل دسگگترس بعد از رقیق

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

تا  تی تهیه خواهند شد اوهای 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 شگگگوددقیقه توصگگگیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز  نکته:

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صگگگابون مایع بشگگگویید و درصگگگورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسگگگت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسگگگی و دسگگگت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسگگگک افراد بیمار و مشگگگک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشگگگم، بینی  از دسگگگت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

   سه سرفه، دهان و بینی خود  هنگام عط و 

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سگگگرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سگگرد و خشگگک انتقال ویروس

محیط مرطوب تری دارند و باید هوای سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصگگرف میوه و خود را سگگیسگگتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


