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 مقدمه

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

ر طوهای تنفسنی به عنوان یک اصنل کلی ویروس ولی به اسنت طور دقیق مشنص  نشنده  این ویروس هنوز به

گردند. بر اسنناس عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سننرفه یا عطسننه و یا لمی اشننیاه آلوده منتقل می  

تواند های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفی میدانسته

ست منجر  بروز نماید و در موار شدیدتر ممکن ا شی     به ذاتد  سایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ نا الریه، نار

 است.طور دقیق مشص  نشدهاز این بیماری هنوز به

سان به  سه، تصلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سننرفه یا  2تا  1تواند در فاصننله س میترشننحات بینی و دهان در محیط می باشنند. این ویرو

ها با محیط و سننطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسننه منتقل شننود. راه دیگر انتقال، تماس دسننت 

شیرآالت، نرده  دستگیره درب  صندلی،  ست که  پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

شود شامل اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین         ده میعمومی و مشترک استفا  

 آب و صابون شستشو گردد.  حائز اهمیت است پی از تماس با هر فرد یا اشیاه مشکوک دست با

 دامنه کاربرد

 بار تره و میوه بازارهای و میادین اجرایی وکارکنان مسئولین  

 صوالت ) میوه، فرنگی، پروتئینی، لبنی، بازرگانی و    یه هابهره برداران و کارگران غرف ضه کننده مح  عر

 (غیره

  تامین کنندگان و تولید کنندگان  محصوالت در حال عرضه 

  شهروندان و مشتریان متقاضی خرید محصوالت 

 فاصله گذاری اجتماعی  

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

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

کسننب و کار یکی از اماکن تجمع محسننوب شننده که می تواند سننبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   
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ی از طریق فاصنننله گذاری سنننالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار اسنننت الزم اسنننت مقررات وی ه ا

ضطرار و درجه اهمیت           سطح ا سب با  شتی برای کاهش مواجهات متنا صول بهدا اجتماعی عالوه بر رعایت ا

 فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

 .جداسازی مسیر  ورود و خروج افراد رعایت گردد 

  گردد )رعایت فاصننله ایمن بین مشننتریان،  تیرعا یماریاز بروز ب یریشننگیجهت پمتر  2تا  1فاصننله

 کارکنان، شاغلین در غرف و ترازوداران به میزان حداقل یک متر(؛

   با افزایش میزهای انتصاب و جداسننازی میوه از تراکم مشننتریان در محل های انتصاب میوه جلوگیری

 گردد.

  از یکدیگر و به دور  )حداقل یک متر( ن در فواصل الزم و ایمنقرار دادن نیمکت های استراحت مشتریا

 از کارکنان 

  شلوغ   پرمحل های کاری  از حضور و توقف در که ممکن است مواجهه با ویروس کرونا وجود  ازدحام و 

 اجتناب گردد. داشته باشد

  ت بهداشننتی و های تردد و غرفه ها برای رعایت نکا اسننتفاده از عالئم و توصننیه های ایمنی در مکان

 .فواصل ایمن جهت عموم مشتریان ضروری می باشد

   و  یخط کش  ان،یفروشنده و صندوق دار و مشتر    نی( بیی)مشما  یلونیحائل مثل پرده نا کیاستفاده از

 در صورت امکان یکیالکترون ینوبت ده

      در  لوغیورت ش مدیریت مشتریان در راستای صفوف مرتب و با فاصله حداقل یک متر از همدیگر در ص

 از ورود شهروندان به محل های پر ازدحام و جلوگیری از شلوغی صفوف؛ مقابل غرف و ممانعت

 .افزایش ساعات کاری غرف به منظور کم نمودن ترافیک و تراکم حضور مشتریان ضروری می باشد 

 استفاده از ترازوی بیشتر جهت تسریع در خروج مشتریان و جلوگیری از ازدحام؛ 

  صورت فعال شین خودرو برای جابجایی       در  سرن صف ظرفیت  سرویی ایاب و ذهاب کارکنان، از ن بودن 

 کارکنان استفاده شود.

      افزایش تعداد سرویی های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان صورت

 پذیرد. 

     سل سمت های عمومی از جمله نمازخانه،  صله ایمن حداقل یک متر در ق سیر    رعایت فا سرویی و م ف 

 ورود و خروج الزامی است.
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  ،جلسات محدود بودن مدعوین در کوتاه بودن زمان و لزوم اجتناب از برگزاری جلسات غیرضروری 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

 کیوجود تماس نزد ای 19-دیمرتبط با کوو یوجود عالئم تنفس صورت   درهمه شاغلین  موظف هستند    -1

 . (1)پیوست شماره ندینما لیرا تکم یفرم خوداظهار بدو ورود به محل کار در ماریبا ب

سط ن        -2 شاغلین به طور روزانه باید تو شاغلین: کلیه  سی روزانه عالئم  ئم الماینده کارفرما از نظر عبرر

، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صنننورت بیماری )بوی ه عالئم تنفسنننی(

روزانه ادامه خواهد داشت. در صورتی که شاغل دارای عالمت باشد، می بایست عالئم فرد در سامانه        

شت به آدرس   شدار مراجعه به مراکز   ثبت گردد و د salamat.gov.irوزارت بهدا صورت وجود ه ر 

خدمات جامع سننالمت، از ادامه فعالیت شنناغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صننورت عدم  

دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع       

ین شنناغلین وجود داشننت ارائه گواهی داده می شننود. در صننورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای ا

پزشننک معالب به کارفرما الزامی اسننت. این افراد باید مراحل مربو  به تشننصی ، درمان، نقاهت و   

 بازگشت به کار را طی کنند.

 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 نق  ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 و هفتهاز د شیب در روز  زولونیپردن 
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 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاه وندیپ  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز

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

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

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

و نقاهت، جهت با الزم است پی از طی دوران درمان  19-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

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

رار ق از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یرلکنت اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

   شت فردی ضه میوه و تره بار،   ه هایغرفدر کلیه واحدهای فعال از جمله مراکز و رعایت کامل بهدا عر

 و امثال آن و قسمت های اداری و پشتیبانی ؛ کشاورزی، دامی فرآورده های 

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

 ها با آب و صننابون )مطابق دسننتورالعمل شننسننتن دسننت( و یا اسننتفاده از مواد تب دسننتشننسننتن مر

 کننده بر پایه الکل؛ضدعفونی

         سک و دستکش شصصی از جمله ما سایل حفاظت  ستفاده از و ستفاده از لباس کار  و ا توسط پرسنل    ا

 شاغل در میادین و بازارها الزامی است؛

 ر غرفه ها خودداری شود)استفاده از دستگاه های کارت خوان  از تبادل وجه به صورت نقدی به صندوقدا

شتریان منظوره )کد پرداز( ب QRو یا روش پرداخت از طریق کد ستفاده از لزوم  و عدم تبادل پول با م  ا

 بانکی توسط خود مشتری  کارت

 .از اخذ وجه نقد از مشتریان دارای اتومبیل در هنگام خروج از میادین خود داری شود 
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 کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛ داشتن 

  سرماخوردگی    در شاهده عالیم  شوند. )در      ،صورت م سالمت  هدایت  شاغلین به مراکز جامع خدمات 

گردد از ارتبا  با نحوه برخورد با کارکنان مشنننکوک به بیماری در میادین و بازارها موکدًا اعالم می             

 ارای عالئم سرماخوردگی و تب هستند تا زمان صحت کامل ممانعت بعمل آید فعالیت افرادی که د

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

 تا حد امکان تشویق مشتریان به استفاده از ماسک و دستکش در هنگام خرید؛ 

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

 قسمت داخلی آرنب موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 ها با چشم، بینی و دهان در حین کار و حین خرید قبل از شستن و ضدعفونی دست؛عدم تماس دست 

 های کارگری جلوگیری بعمل آید؛از تردد و اسکان افراد متفرقه در خوابگاه 

 س        تعویض ل ضدعفونی د شو و  ست ش شیدن  باس کار در محل کار بعد از پایان کار و  ت قبل و بعد از پو

 ؛لباس منزل

 ها استفاده از مهر و سجاده شصصی ضرورت کامل دارد)در صورت وجود(؛در نمازخانه 

 استفاده کنند. خودشان به مصصوص افزاری نوشت وسایل از در صورت نیاز کلیه افراد  

 ن در حین کار توسط شاغلین خودداری شود.از خوردن و آشامید 

  بار گندزدایی گردد. 6صفحه کیبورد پوز بانکی و میز مقابل ترازو دار حداقل روزی 

 بهداشت مواد غذایی .2

         صورت امکان صیفی و میوه، غرفه دار در سبزی ،  سته بندی،  برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی ب

صرف در اختیار خریداران گ    ستکش یکبار م شت ملزومات و پرداخت      د شتریان پی از بردا شته و م ذا

 وجه به صندوقدار دستکش یکبار مصرف را در سطل زباله در دار بیاندازند؛

 .تأکید بر عرضه انواع آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده دارای مجوز می باشد 

       صورت فله ای، غرفه دار ضه آجیل و خشکبار به  صورت عر یت دن پوشش قابل رو موظف به قرار دادر 

 برروی  محصوالت قابل عرضه خود در غرفه می باشد؛ 

         سته بندی با صورت ب شت دام، ماهی و طیور( به  شتی ) مرغ، انواع گو ضه فرآورده های گو تأکید بر عر

 مجوز قانونی 

         ه طعق هرگونه از ،پروتئینی ه هایجهت ممانعت از انتقال احتمالی آلودگی ویروس از طریق فعالیت غرف

شت مرغ   شهروندان  بنابر .آورند به عمل ممانعتبندی و خرد کردن و طعم دار کردن گو شت   این   گو
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 هقطع صورته ب مرغ گوشت نیاز و لزوم صورت در نموده خریداری بندی بسته و کامل صورت به را مرغ

 ؛خواهند نمودستفاده ا دارای پروانه محصوالت از ار بندی

  مربوطه ضننمن رعایت تمامی ضننوابط بهداشننتی مجاز به تصلیه های  هغرفدر خصننوص انواع ماهی نیز

 ؛خودداری نمایندها بوده، هرگونه قطعه بندی و فیله زنی انواع آبزیان شکم و قطع باله

  .از قطعه بندی و خرد کردن گوشت گوسفند و گاو نیز خودداری شود 

  اشننت فردی و بهداشننت از چرخ کردن گوشننت خودداری شننود مگر در حضننور مشننتری با رعایت بهد

 تجهیزات

   صحیح محصوالت و عدم عرضه محصوالت خراب و آسیب     نسبت به جداسازی  غرفه داران ضرورت دارد

ستکش یک بار        صورت امکان تهیه د صوالت و در  ست زدن های مکرر به مح دیده برای جلوگیری از د

 ؛اقدام نمایند این منظور برای شهروندانه مصرف ب

 یزاتبهداشت ابزار و تجه  .3

      ستفاده توسط نیروهای خدماتی گندزدایی ستفاده در میادین و بازارها پی از هر بار ا ترالی های مورد ا

 شوند؛

   کلیه متصنندیان واحدها و غرف فعال موظف به گندزدایی مسننتمر ابزار و تجهیزات مورد اسننتفاده  می

 باشند؛

 بار تصیله)در صورت وجود(؛ هر ضرورت شستشو گندزدایی سردخانه و یصچال ها  در غرفه ها بعد از 

           ضرورت شستشو ماشین های حمل نقل بعد از هر بار تصلیه )لزوم رعایت کلیه اصول بهداشتی توسط

رانندگان خودروهای حامل محموله های ارسالی و نظارت از سوی پرسنل مجموعه جهت اجرای دقیق     

 (سالمت راننده، نظافت و رعایت بهداشت خودروها  از جملهضوابط )

 وسایل نظافت پی از هر بار استفاده گندزدایی شود. 

 در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شصصی ضروری است؛ 

   میادین ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسنننب در      کننده دسنننت عفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضننند ،

 سرویی های بهداشتی و مواردی نظیر آن؛

 یل بسنننته بندی و نظارت بر نحوه ی عملیات بسنننته بندی و ممانعت از آلودگی تامین ظروف و وسنننا

 محصول و ظروف در طول دوره ی کارگاه تا زمان بارگیری و تصلیه در میادین و بازارها؛

 کلیه سطوح در آبدارخانه ها، سرویی های بهداشتی، دفاتر اداری، کلیه درها  گندزدایی مرتب و مستمر

سته و پنجره ها، میزهای  ستم های رایانه ای و عابر بانک ها، نمازخانه ها و    ،کاتر ها، کار و لوازم واب سی
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شپزخانه ها  صندلی ها و نیمکت ها  غذاخوری ها، خوابگاه ها، آ سب  تهویه برقراری و،   اماکن آن در منا

 تابعه؛ بازارهای و میادین در

 ئط نقلیهتجهیزات کارگاهی و وسا شستشو و گندزدایی منظم و مستمر اماکن و 

 های ضنندعفونی کننده دسننت وگندزدای سننطوح تجهیز سننالن غذاخوری کارگری به محلول خوابگاه و

 گردد؛

 بهداشت ساختمان .4

   ی ها )روشن بودن دایمی سیستم های تهویه   های سالن استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره

 ل فعالیت(؛ اماکن سرپوشیده در بازارها بوی ه بازارهای فروشگاهی در طو

 سطوح دارای تماس مشترک با دستمال تمیز و خشک شده و سپی گندزدایی گردد. ؛ 

 های بهداشتی؛های اقامت، سروییتهویه مناسب محل 

 شوند؛زدایی گند مجزاصورت  بهبه طور مستمر نظافت و )حمام و توالت( را  های بهداشتیسرویی 

 ؛ها در هوا پصش نشوندرا بگذارید تا میکروب فرنگی، در آن های قبل از کشیدن سیفون توالت 

 های بهداشتی تعبیه گردد؛ها و سروییکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

  های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی  ها باید به شیوه بهداشتی در سطل   دفع پسماند

آوری پسنننماند در مامی مالحظات بهداشنننتی )جمعآوری و دفع پسنننماند رعایت تخصنننوص جمعدر

 های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند؛کیسه

 ها به صورت موقت؛کنسردها و آب خوریآب یا بال استفاده نمودن حذف 

 سایراقدامات .5

 استفاده کنیدمکان( )در صورت ااز سیستم تشصی  چهره  کارکنان برای ثبت حضور و غیاب 

  آنها را به حالت باز نگهدارید  غرفه هاجهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره 

 نکات مهم

  سالن شوند و جهت   ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت،  شته  ها باز گذا

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاه      رای شستشوی مرتب دست     امکانات الزم ب

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

 فراهم شود.
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 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مصصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویی گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، طلس. 

     ستکش و شید لباس، د صدمه آنرا         در طول مدت نظافت مراقب با صورت  سیب نبیند و در  سک آ ما

 . تعویض نمایید

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

 دهید(.

 "سالن  غرفکه برای نظافت کف  "هاییتِی ستفاده می و  ضافی   "سَر "شود باید دارای چند  ها و غیره ا ا

 باشند.

  شود شو تمیزشستبا مواد بایست در آب داغ  ها، دستمال نظافت و تِی، میپی از استفاده از پارچه. 

 تگی بعمل آید .در هنگام گندزدایی احتیا  های الزم در ارتبا  با برق گرف 

 شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت تجهیزات  تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی بعد از پایان کار

 و ماشین آالت خشک گردند.

    شاغلین بعد از گندزدایی به وی ه در سطح بزرگتر دوش گرفته و با لباس غیر از لباس کار محل را ترک

 نمایند.

    شب صورت بروز هرگونه عالئم  سنل مانند:      در  صلی در افراد مقیم و پر سرماخوردگی ف  سرفه و ، تبیه 

باید بالفاصله از ادامه کار منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع  ، نارسایی تنفسی و تنگی نفی  ، گلودرد

 سالمت ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند.

 گندزدا روی سننطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسننازگار و با  محلول های از پاشننیدن و ریصتن

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 توصیه های کلی

 سله     یاجرا بااز عفونت  یریشگ یپ یبرا ستفاده از کنترل سل س  یهامراتب کنترل، از جمله ا و  یمهند

. دباش  یمالزامی  کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در افرادمحافظت از  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش  یتیریمد

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

  .اشدب یتنفس دستگاه ای و صورت محاف  ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن ،روسیو
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 آموزش بهداشت

 مناسب روش های آموزشی

 ( و ... وب سایت ها ،آموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی -1

چهره به چهره با رعایت فاصله از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صورتی که  -2

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

)موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده  تلف:رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مخ

 است.(

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی .1

 نصب پوسترهای آموزشی .2

 ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه ،در صورت امکان .3

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان .4

 در فضای مجازی یا موشن گرافی افیاینفوگر، انتشار تیزر  ،در صورت امکان .5

 ( جهت پصش پیام ها و تصاویر آموزشیledاستفاده از صفحات نمایشی ) ،در صورت امکان .6

)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.(

 با بیماری کرونا ویروسآشنایی  -1

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس -2

 شناسایی افراد مستعد ابتال -3

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری -4

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی -5

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح -6

 دیحفاظت فر لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش  -7

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با -8

 آموزش نکات بهداشت فردی  -9

 توصیه ماندن در خانه -10

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل -11
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 آموزش فاصله گذاری اجتماعی -12

 4030و سامانه  190معرفی سامانه  -13

 سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما( -14

 آموزشی نمونه فعالیت های

        سازی سالم  ضرورت  سانی  شده در منزل با محلول    اطالع ر سبزی خریداری   گندزدایمیوه و 

  مصصوص

     سانی جهت معرفی ویروس کرونا و راه سترهای اطالع ر صب پو شگیری ازابتالبه بیماری  ن های پی

 در محل های مناسب در دید عموم

   صب ستند یا بنرهای  ن شی  ا  کرونا شیوع  با مقابله جهت در مالز تمهیدات بکارگیری برای آموز

 در محل کار  ویروس

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویی های نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  شاغلینمحلول ضدعفونی کننده دست به از آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری وهنح 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 سامانه salamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

 لفنشماره ت نصب پوستر سامانه پاسصگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 هاپیوست

 اظهاری فرد جهت بازگشت به کار: فرم خود1پیوست

 

حال تحصننیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شننماره............................ شنناغل 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:نداشتهسه روز اخیر عالئم زیر را در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفی      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

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 درصنننورت بروز هرگونه عالئم تنفسنننی فوق،    می تعهد اینجانب ..................  به کد ملی......................     

مجددا در  کنم شنننده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می   مراتب را به کارفرما/ نماینده معرفی       

ها را با هوشننیاری، دقت و صننداقت ثبت پاسننک کلیه پرسننشثبت نام نمایم و  salamat.gov.irسننامانه 

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسک نادرست و خالف واقع، بهام و هرگونه عواقب ناشی نموده

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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 چک لیست بازرسی مورد استفاده در میادین و بازارهای میوه و تره بار درمقابله با کروناویروس -2پیوست 

 

 تاریخ بازرسی:                   نام بازار:                    نام شهر: 
 خیر بلی عنوان فعالیت ردیف

   کش در حین کار استفاده می کنند؟آیا شاغلین از ماسک و دست 1

   آیا شاغلین نظافت مستمر محل کار را رعایت می کنند؟ 2

   آیا شاغلین در حین کار از استعمال دخانیات خود داری می کنند؟ 3

   آیا سطل زباله به تعداد کافی با در پوش وجود دارد؟ 4

   آیا از کارت خوان جهت پرداخت وجه استفاده می شود؟ 5

   آیا مواد ضدعفونی کننده دست به تعداد کافی در نقاط مختلف موجود و تعبیه شده است؟ 6

   آیا سرویس بهداشتی دارای مایع دستشویی می باشد؟ 7

آیا پوستر و اطالعیه شستن دست در نقاط مختلف از جمله روشویی ها و دستشویی نصب می           8

 باشد؟

  

در میادین از جمله سااالن هان نمازخانهن ساارویس بهداشااتین آیا نظا فت در محل های مختلف  9

 استراحتگاه کارگران رعایت می شود؟

  

   آیا مواد غذایی غیر بسته بندی با پوشش مناسب پوشانده شده است؟ 10

   آیا از قطعه بندی و فرآوری گوشت مرغ و دام جلوگیری می شود؟ 11

   جلوگیری می شود؟ آیا از چرخ کردن گوشت بدون حضور مشتری 12

آیا مواد شاااویندهن گندزدان امکانات و تزهی ات نظافت به مقدار کافی و  زم تهیه شاااده و در       13

 محل وجود دارد؟

  

   استفاده می شود ؟ مسئول نظافتاز کارکنان خدماتی مخصوص به عنوان  آیا 14

   ؟دایننممی استفاده  و لباس کارن چکمه دستکش ندر هنگام نظافت از ماسکاین افراد  15

امضاء                                                                             نام و نام خانوادگی  ناظر  

 ناظر : مدیر مرکز و یا بازرس بهداشت محیط و حرفه ای منطقه
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 هادست شویشست نحوه: 3 وستیپ

 :شسته شوندیر به طریقه زباید با آب گرم و صابون  هادست

 ها را مرطوب کنیددست -1

 از صابون مایع استفاده کنید -2

 هم بمالید به خوب را هادست کف -3

 انگشتان را بشوئید -4

 ها را بشوئیدمچ -5

 بین انگشتان را بشوئید -6

 آبکشی کنید -7

 با دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( -8

 ل ببندیدشیر آب را با همان دستما -9

 دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10
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 و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی پوشیدن:  4 پیوست

 مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی توصیه شده

ای و های استاندارد، تماسی، قطره  شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت    نوع وسیله حفاظت فردی استفاده  

صننحیح پوشننیدن و درآوردن هر نوع از این وسننایل باید به افراد آموزش  هوابرد بسننیار متنوع اسننت. روش 

 شود.داده

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استصوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 دستکش ها .2

 

 

 

 

 

 .تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد 

 

 

 

 استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی 
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  دست ها را از چهره خود دور نگه دارید 

 با سطوح لمی شده کمی در تماس باشید 

 لودگی شدید عوض کنیددستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آ 

 بهداشت دست را رعایت کنید 

 مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  توصیه شده

روش های مصتلفی برای درآوردن ایمن وسنیله حفاظت فردی بدون الوده کردن لباس، پوسنت یا  غشناهای    

شدن از اتاق بیمار،  مصاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده شده است. قبل از خارج

تمام وسایل حفاظت فردی، به جز ماسک اگر استفاده شده است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و       

 بستن در، از صورت خود خارج کنید.

 وسیله حفاظت فردی را به ترتیب مراحل زیر درآورید:

 دستکش (1

 

 

 .بیرون دستکش آلوده است 

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

 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 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 ماسک  (2

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

          ست شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شتن ما شویید و از یک    اگر در حین بردا صله ب های خود را بالفا

 کننده دست استفاده کنید.عفونیضد

      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

 

ست     (3 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 استفاده کنید. هفتاد درصد یلالک
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 : گندزداهای سطوح5پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسنننب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسنننتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 عایت گردد.دقیقه ر 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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضننندعفونی بر پایه الکل دارای     

 جوزم

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

به    یک میکروب  با طیف گسنننترده اسنننت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک       

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

تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  و  ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی 

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

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

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

های خوردگی الستیک و پالستیکترک شدن وتغییر رنگ، تورم، سصت

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سننالن .4

ها باز گذاشننته شننوند و جهت تهویه بهتر اسننت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 .نظر گرفته شودگرفتگی 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(. 24پی از گذشت 

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

شیفت حداقل       شیفت )به ازاه هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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سننتشننو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید  شنن

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سنندیم 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 سنننفیدکننده      .2

طور گسنننترده در دسنننترس اسنننت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشنناهای مصاطی، پوسننت و مجاری  با این حال سننفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان می  به

 ها باید با احتیا  مصرف گردند.سفیدکننده

اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشننتی آسننیب گندزدا کاهش دهد و باعث

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضنند آب و دسننتکش و عینک برای  اسننتفاده از ماسننک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

لو  نموده های با تهویه مناسب مص های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سنننرد مصلو  گردد )آب گرم  نده  یدکن سنننف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

وینده خانگی همراه سننایر مواد شنن ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سنننمی در هنگام شنننیمیایی خطرناک شنننود. به 

کننده با مواد شننوینده اسننیدی مانند موادی که مصلو  کردن سننفید

گردد و این گاز  شنننود، تولید می کردن توالت اسنننتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      تومی یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  ا صنننورت لزوم اب

کننده برای شنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سنننطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سنننفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشم وارد  ر سفید از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگ  -

صله باید به مدت   شک       15گردد بالفا سته و با یک پز ش دقیقه با آب 

 مشورت گردد.

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

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 دکان قرار داده شوند.دور از نور خورشید و دور از دسترس کو

شت زمان تجزیه می    - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربصشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سننازی قید شننود و نموده و بر روی آن برچسننب تاریک رقیقتازه تهیه 

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       آغشننن با  ندزدایی  بل از گ شنننده و ق

 ز مواد آلی گردد.کننده عاری اسفید

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 

(  PPM) 50000دل معا 5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

قسننمت  1شننود اسننتفاده از توصننیه می 5از هیپوکلریت سنندیم %  1:100محلول شننده: محلول توصننیه

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

سفیدکننده به آب را تن          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .ظیم کنیدبرای د

هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر بیشننتر از   در صنند  2.5های حاوی سننازی سننفیدکننده مثال ، برای آماده

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

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

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

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا   کننده شامل غلظت های سفید محلول

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردددقیقه توصیه می بیشتر یا مساوی دهمتصلصل: سطوح غیر  

   ماس   کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه مان ت یه می    30ز قه توصننن ها،  شنننود)برای تِیدقی

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(غوطه بدن قبل از گندزدایی یا

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسننترسننی  

 درصد 0.05پی ام یا 

پی پی  50000درصننند ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 ری از کرونا ویروس: نکات مهم در پیشگی6پیوست 

   ست شامیدن د های خود را  قبل از خوردن و آ

قل          حدا مدت  به  باالی مچ  با آب و      20تا  یه  ثان

صابون مایع بشویید و درصورت عدم دسترسی به      

آب سننالم از مواد ضنندعفونی کننده بر پایه الکلی  

 استفاده نمایید؛

 

  تمناس بنا افرادی کنه مریض هسنننتنند      از

دادن با افراد  و دسننت از روبوسننی. خودداری کنید

متر از افراد بیمار    2تا   1دیگر بپرهیزید )فاصنننله    

     شود(؛  حف

 

   افراد بیمار و مشکوک حتما از ماسک استفاده

 نمایند.  

 
 هان       از دسننننت یا د به چشنننم، بینی  زدن 

 کنیدخودداری

 
 

   هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

  را در سطلدستمال کاغذی بپوشانید و دستمال 

 زباله بیندازید؛

                                                                       

       ید در منزل ماخوردگی دار اگر عالئم سنننر

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سنننرد و خشنننک انتقال     ویروس

ید هوای محیط مرطوب      سنننریع با ند و  تری دار

 داشته شود؛نگه

   گندزدایی سننطوحی که در تماس مکرر با آن

 هستید.

 
   تقویت سنننیسنننتم ایمنی با مصنننرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 آموزش دهید به اطرافیان. 

 

 


