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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهیک اصل کلی ویروسعنوان است ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

کنونی  هایاساس دانستهگردند. براشیاء آلوده منتقل می طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس

 تواند بروز نماید و دراین 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 هنوز به ذاتست منجرموارد شدیدتر ممکن ا

 است.طور دقیق مشخص نشدهبه

ه انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلی با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به

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

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

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله ها، میز و صندلی، شیرآالت، نردهدرب

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

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

 

  کاربرد دامنه

ها، مراکز سراها، مسافرخانهمهمانها، هتل )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

ای بط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتها، مقررات، دستورالعملنامهیینبوده و سایر قوانین، آ اقامتی

  .استبه قوت خود باقی

 

  یاجتماع یگذارفاصله

که گذاری اجتماعی است. از آنجارعایت فاصلههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس یکی از راه

های کسب هستند و محل 19بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرض بیماری کووید 

تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت نیروی شده که میو کار یکی از اماکن تجمع محسوب

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت ای از طریق فاصلهاست مقررات ویژهراست الزمکار از اهمیت باالیی برخوردا

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

 گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  ید.ک متری را رعایت کنحداقل فاصله ی مسافر میهمان/روبرو شدن با مواجهه و درصورت 
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      صل الزم و ایمن سافر در فوا صندلی میهمان/ م از یکدیگر و به )حداقل یک متر( قرار دادن مبلمان و 

 دور از کارکنان 

  یکی از بهترین روش های فنی و مهندسیییی جهت حذف و یا کاهش مواجهات مسیییتقیم کارکنان با

 ع فیزیکی شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش مواجهات می باشد.میهمان/ مسافر استفاده از موان

 که ممکن اسییت مواجهه با ویروس کرونا ازدحام و شییلو   پرمحل های کاری  از حضییور و توقف در

 اجتناب گردد. وجود داشته باشد

  میهمان/ گردد )رعایت فاصییله ایمن بین  تیرعا یماریاز بروز ب یریشییگیمتر جهت پ 2تا  1فاصییله

 ، کارکنان، به میزان حداقل یک متر(؛مسافر

   در صورت فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، از نصف ظرفیت سرنشین خودرو برای جابجایی

 کارکنان استفاده شود.

                افزایش تعداد سیییرویس های ایاب و ذهاب برای رعایت فاصیییله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان

 صورت پذیرد. 

  حداقل یک متر در قسمت های عمومی از جمله نمازخانه، سلف سرویس و مسیر      رعایت فاصله ایمن

 .ورود خروج الزامی است

 .چیدمان تخت خواب در اتاق ها طوری باشد که حداقل یک متر فاصله ایمن رعایت شود 

 .چیدمان میز غذا خوری و نشستن مهمانان طوری باشد که فاصله حداقل یک متر رعایت گردد 

  صورت فعال سایر محل های          در  ستخر و  ستخر و ورود و خروج از ا ضور در ا ستخر، هنگام ح بودن ا

 عمومی هتل حداقل فاصله یک متر رعایت گردد.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی  به محل کار/ تحصیلموظف هستند در بدو ورود  همه -1

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

صنعت  HSE ای/ کارشناسحرفهنماینده کارفرما یا مدیر / کارشناس بهداشت بررسی روزانه عالئم شاغلین:  -2

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همهشاغلین را به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irمورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 
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خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این صیلوجود داشت، فرد از ورود به محل کار یا تح

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

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه  19-کووید بیماری به ابتال درمعرض که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

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

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصییورت عدم امکان دورکاری، شییدر -2

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 است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  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 نسخه 

 گیرد.رارق و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

 پایه  کننده براستفاده از مواد ضدعفونیها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا شستن مرتب دست

 الکل؛

  صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در در

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنید؛

 ؛ده نماینددستکش استفا ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛ 

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

  که دستمال وجود نداشت از قسمت )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛داخلی آرنج 

  عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از

 کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛

 ضدعفونی خود داری گردد؛ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و از تماس دست 

 ها و اتاق های مهمان استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛در نمازخانه 

 عدم استعمال دخانیات ؛ 

  کلیه نیروهای خدماتی در سلف سرویس، مهمانداری، آشپزخانه و بوفه از تجهیزات بهداشت فردی از

 جمله ماسک و دستکش استفاده کنند؛

 ساعت، دستبند، انگشتر و هرگونه زیورآالت اجتناب شود؛ از در دست داشتن 

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

 در صورت فعال بودن آشپزخانه و سلف سرویس موارد ذیل رعایت شود:

 گردد. های یکبار مصرف انجامبندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی در بسته 

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

 .کلیه مواد غذایی در بسته بندی مناسب یک نفره توزیع گردد 

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

  توزیع گردد. ساختپروانه ساالد و سایر مخلفات به صورت بسته بندی دارای 
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  کلیه الزامات بهداشت مواد غذایی و اماکن عرضه کننده مواد غذایی بر اساس دستورالعمل ارسالی از

 سوی وزارت بهداشت رعایت گردد.

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 سازی دهی کلیه ظروف طبخ و آمادههای سرو غذا موظفند پس از هر سرویسها و محلدر آشپزخانه

 را شستشو نمایند و در صورت تماس فرد مشکوک یا آلوده گندزدایی نمایند. غذایی مواد

 شود باید پس از هر بار استفاده تعویض چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می

 گردد.

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد.در نمازخانه 

 یل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری گندزدایی های ورزشی، وسادر صورت وجود سالن

 شوند.

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

 سلف نظیر میزهای خدمت، مبلمان، تخت ،میز و صندلی های  مشترک تماس دارای نظافت سطوح

، مبلمان اجتماعات سالن راهروها، ها، اتاق ،یبهداشت یها سیسرو ،ها دستگیر ،هاسرویس، رستوران، راه پله

  مستمر صورت به  شهری در محوطه

  تعویض مالفه، روتخنی ، روبالشتی به صورت روزانه شستشو وگندزدایی آنها 

   ندهیشو  مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینبا و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافت مرحله دو 

 . ردیگ انجام ییگندزدا و

 و دستکش، ماسک، شامل  یحفاظت فرد لیازوسا دیبا نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد / فرد 

 .ندینما استفاده ژاول آب یبرابرخوردگ در مقاوم و مناسب کار لباس

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

  نظافت مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار در یها سطل و محکم یکیپالست یها

  کارکنان و میمق فرد هر یبرا یبهداشت استفاده مورد لوازم هیکل بودن مجزا 

  موجود  ریز موارد حداقل بر مشتمل هیاول یها کمک جعبه در محل های اقامتی همواره است الزم 

 :باشد

  محل و پوست کننده یعفون ضد ماده شهیش کی ،یشو چشم ماده مصرف، کباری دستکش جفت کی 

 آب، با شستشو به ازین بدون یالک هیپا با صابون ای عیما صابون حاًیترج و صابون رینظ ندهیشو ماده جراحت،
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 چسب عدد ده و یکاف مقدار به پنبه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ پماد کی باند، رول کی ل،یاستر گاز عدد چهار

 .زخم

 ساختمانبهداشت  .4

 هاهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 های بهداشتیهای اقامت و سرویستهویه مناسب محل 

 زدایی کنیدگند مجزاصورت )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 

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

 دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  ها، طوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درس

ها، کلید و پریزها، ها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاههاپله

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

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 راهروها

 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتنصب سیستم لوله 

 های دردار پدالی و کلیه پرسنل مسئول در خصوص اشتی در سطلها به شیوه بهددفع پسماند

های پالستیکی آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع آوری پسماند در کیسهجمع

 محکم( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.

 د.در صورت وجود اتاق یا سالن لندری به صورت روزانه شستشو وگندزدایی شو 

 بینی شود.های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد. برای نمازخانه 

 محل در کافی تعداد به تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری آموزشی نحوه تابلوهای نصب 

 سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی محل در کافی تعداد به ها شستشوی دست راهنمای نصب 

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 ها به صورت موقت.کنسردها و آب خوریحذف آب 

 های ورزشی،اجتماعات، تاالر، سالن پذیرایی وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در وجود سالن در صورت

 پایان شیفت کاری گندزدایی شوند.

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 
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 سایر اقدامات .5

  ر )دجهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید

 صورت امکان( یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند در ها استفاده نگردد. 

 ،رد، ندا وجودکرونا  روسیو با یمواجهه خاص چیکه ه ییدر کارهاشاغلین و مراجعه کنندگان  مسئولین

 آگاه باشند یماریب وعیش تیاز گسترش وضع دیبا

 و  یمهندس یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا

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

 نممک روسیو برابر در افراد از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به

  .باشد یتنفس دستگاه ای و صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است

  برآورد کنند؛ خطر مواجهه  کرونا روسیوبا  شاغلین و مراجعه کنندگانمواجهه  تیوضع دیبامسئولین

 یرابها  از کنترل افرادحاصل کنند که  نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یکنند؛ روشها یابیرا ارز

و  یمهندس یها از کنترل یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یاز مواجهه استفاده م یریجلوگ

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها یتیریمد

 

 نکات مهم

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

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

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

 شود.

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  که هاییمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزداییها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

  ماسک آسیب نبیند و در صورت صدمه آنرا  در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . تعویض نمایید

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

 دهید(.
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 "فی اضا "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی

 باشند.

  ها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در آب دا  شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

 حتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید .در هنگام گندزدایی ا 

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

 و ماشین آالت خشک گردند.

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

 مایند.ن

 دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

  ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )از طریق شبکهبهآموزش 

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

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

 است.(ت مورد آموزش در بند زیر درج شده)موضوعا های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 های اطالع رسانینصب استند و بنر 

 های آموزشینصب پوستر 

 های همراههای آموزشی به گوشی، ارسال پیامکصورت امکاندر 

 های مجازی مربوطههای آموزشی در گروه، ارسال پیامصورت امکاندر 

 در فضای مجازی گرافییا موشن اینفوگرافی، انتشار تیزر، صورت امکاندر 

 صورت امکاندر، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت پخش پیام )و تصاویر آموزشی ها 

ه مانند بنر، پوستر و ... در )نکته: مطالب آموزشی جهت تولید رسان های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 باشد.(های دیگر همین راهنما موجود میبخش

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 
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 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 نحوه انتقال بیماری آشنایی با 

 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 حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

  خانهتوصیه ماندن در 

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزلروش 

 گذاری اجتماعیآموزش فاصله 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 های آموزشینمونه فعالیت

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

 در محل کار 

 خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشداردهنده در 

 های سرویسها در محل کار خصوصا نر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دستنصب پوستر یا ب

 بهداشتی و محل سرو غذا

  کننده دست به شاغلیناز محلول ضدعفونیآموزش نحوه استفاده 

  صورت وجود عالئم یماری و توصیه ماندن در خانه دربنصب پوستر مرتبط با 

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

 کنندگان  به بیماری به کارکنان و مراجعهآموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال 

 تنفسی هایبیماری 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 

 گری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختماننصب بنر غربال 

 گری در سامانه نصب بنر ثبت نام و غربالsalamat.gov.ir  
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  های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکهپیامبارگذاری 

 190شماره تلفن   درمان و آموزش پزشکی به ،نه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشتنصب پوستر ساما  

 بهداشتی به سامانه مذکور جهت اعالم موارد غیر

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 
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 کار: فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به 1پیوست 

 

 نمایم:اظهار می..........................  اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

س خستگی و ضعف     احسا□بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □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 مراقبت مستقیم -

تماس بیش ) مشترک ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (همکار بودن )شامل تماس شغلیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15از 

 □ 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 نمودهلیه پرسشپاسخ کثبت نام نمایم و

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

 

 امضا                              نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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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 یککاغبا دستمال  -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع 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 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 و متناسب با آنها قرار بگیرد. هاروی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 باشید با سطوح لمس شده کمی در تماس -

 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  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسیییت     های مختلفی برای درآوردن ایمن وسیییایل حفاظت فردی     روش 

کاری،  پایان شیییفت غشییاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شییدن از محل کار/   یا

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید 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(تکش درآورده شده را با دستکش نگهدس 

           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 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

   درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید        حیناگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف
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 .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 دربرای بازیافت مجدد قرار دهید. شده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

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

 باشد. نداشته

 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. طوریهروپوش را وارونه ب 

 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

 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. 
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 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

 و دستکش روپوش (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 شییوند و فقط با دسییتان دسییتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هرا تا کنید و ب هنگام درآوردن روپوش، آن 

    طور همزمان دسیییتکش را نیز درآوردید. فقط قسیییمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 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 کنیددرصد  70ی لالک

 



 
 معاونت بهداشت           

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

20 

 

 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسیییب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسیییتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 کننده مطمئن شوید. از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی

 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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضیییدعفونی 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 گسیییترده اسیییت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسیییت. الکل اغلب برای گندزدایی سیییطوح کوچک       

به  ثا ) یال عنوان م پل دوز،    ل درپوش السیییتیکی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سییطوح خارجی تجهیزات )مثل اسییتتوسییکو  و   

 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 و طوالنی از الکل به  اسیییتفاده مکرر   .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، سییالن .4

ها باز گذاشییته شییوند و جهت تهویه بهتر اسییت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

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

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

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سییدیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

وس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است بین بردن باکتری، قارچ و ویر

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

طور گسیییترده در دسیییترس اسیییت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشییاهای مخاطی، پوسییت و مجاری  با این حال سییفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سییایر مواد شیییمیایی واکنش نشییان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسیییتفاده نادرسیییت از سیییفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشییتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسیییب

 گردد.

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

 ضروری است:

بند ضیید آب و دسییتکش و عینک برای  اسییتفاده از ماسییک، پیش  -

 شود.برابرپاشیدن توصیه میمحافظت از چشم در 

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

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سیییرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سیییف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

ینده خانگی همراه سییایر مواد شییو ها بهکنندهکار بردن سییفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سیییمی در هنگام شییییمیایی خطرناک شیییود. به 

کننده با مواد شییوینده اسیییدی مانند موادی که مخلوط کردن سییفید

گردد و این گاز  شیییود، تولید می کردن توالت اسیییتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      توامی یا جرا عث مرگ  با تدا از مواد  ند  صیییورت لزوم اب

کننده برای شیییوینده اسیییتفاده نمایید و قبل از اسیییتفاده از سیییفید 

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

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شییسییته و با یک پزشییک 15گردد بالفاصییله باید به مدت 

 مشورت گردد.

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

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

 ان قرار داده شوند.دور از نور خورشید و دور از دسترس کودک

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

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید 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

سییازی قید شییود و وده و بر روی آن برچسییب تاریخ رقیقتازه تهیه نم

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       آغشییی با  ندزدایی  بل از گ شیییده و ق

 مواد آلی گردد.کننده عاری از 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 درصییید  5 های سیییفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سیییدیمعمده 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 قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

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

هیپوکلریت سییدیم، از دو برابر بیشییتر از   درصیید 5/2های حاوی سییازی سییفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

ول درصیید هیپوکلریت سییدیم یک محل 5برای سییفیدکننده حاوی سییازی: کلر قابل دسییترس 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 کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددده دقیقه توصیه می بیشتر یا مساویمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شیییود )برای تِیدقیقه توصییییه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(ی یا غوطهبدن قبل از گندزدای

 

 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 آشامیدن دست  قبل از خوردن و

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صیییابون مایع بشیییویید و درصیییورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسیییت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسیییی و دسیییت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1بپرهیزید )فاصله  افراد دیگر 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسیییک افراد بیمار و مشیییک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشیییم، بینی  از دسیییت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سیییرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سییرد و خشییک 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 مصییرف میوه و خود را سیییسییتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


