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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهنشدهطور دقیق مشخص ویروس هنوز به

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

 ز نماید وتواند 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 ذاتدر موارد شدیدتر ممکن است منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

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

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

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

ک طور عمومی و مشتربه ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله  میز و صندلی، شیرآالت، نرده

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

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

 

 

  کاربرد دامنه

 .باشدیم 19-دیکوو یماریو نقاهتگاه جهت مقابله با ب ییصحرا یهامارستانیراهنما در ب نیکاربرد ا

، آیین نامه ها، سگگایر قوانین بوده و )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

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

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

ری اجتماعی سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذا

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

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
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 داسازی مسیر ورود و خروج افراد رعایت گردد. ج 

  .فاصله افراد در هنگام ورود و خروج با خط کشی مشخص گردد 

 کنندگان هو فاصگگله ایمن بین مراجع از ورود بیمار به قسگگمت اداری پذیرش و ترخیص جلوگیری شگگود  

 در محل های مذکور رعایت شود. 

  هنگام شرح حال گرفتن از بیمار رعایت گردد (حداقل یک متر)مناسب فاصله فیزیکی.  

  .مدت زمان شرح حال گرفتن به حداقل برسد 

 شود رعایت متر یک اقل حد فاصله بیمار و همراه بیمار  با کردن صحبت هنگام در. 

           ستفاده از صله کمتر از یک متر، ا سیدگی به امور بیمار در فا درورت برای ارایه خدمت و ر صورت  در 

 حفاظت فردی الزامی است.کامل تجهیزات 

 ش  یکیزیاز موانع ف روسیکاهش قرار گرفتن در معرض و یبرا ست  ای شه یمانند  س  یکیپنجره پال تفاده ا

رش پذی، اژیابتدا در آنها حضور دارند، مانند مناطق تر  مارانیکه ب یتواند در مناطق یم کردیرو نیا شود. 

 گردد. یلعمدر زمان تحویل دارو، پنجره داروخانه  ایدر بخش اورژانس 

 .از دستگاههای تلویزیونی مدار بسته برای برقراری ارتباط با بیماران در منطقه ایزوله استفاده شود 

 در کنار هم قرار نگیرند.هستند  19 -کوویدکه مشکوک به  یبا افراد 19 -کوویدمبتال به  افراد 

 سایر عوامل بیماری     افراد مبتال به عفونت شی از  سی نا در  19 -کوویدزا نیز از بیماران مبتال به های تنف

 کنار هم قرار نگیرند.

  د.نمتر با فاصله از هم قرار داده شو 2تخت های بستری حداقل 

 باشد یدرور یاز نظر پزشک نکهیمگر اگردد  یخوددار بستری ز اتاقا رونیبه ب مارانیب انتقال از. 

 استفاده گردد حمل قابل یصیتشخ زاتیتجه ریسارادیوگرافی و  زاتیتجه از . 

  صورت ن ستفاده  ، انتقال بیماربه  ازیدر سک  بیمار با ا س  و در پزشکی از ما  نییعت شیاز پ انتقال یرهایم

 جابجا گردد.شده 

 ایمشکوک   مارانیدر تماس با بو همراهان بیمار )در صورت لزوم(   یبهداشت  یهامراقبتکارکنان  تعداد 

 گردد.محدود  19 -کوویدشده با  دییتأ

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

 کارکنان استفاده شود.

  سرویس های ایاب و ذهاب برا صورت    افزایش تعداد  صله گذاری ایمن در جابجایی کارکنان  ی رعایت فا

 پذیرد. 



 
 معاونت بهداشت           

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

4 

 

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

 ورود و خروج الزامی است.

 خودداری گردد و از امکاناتی  ، دوره و کارگاههای آموزشگگیحتی االمکان از بر گزاری جلسگگات حضگگوری

 استفاده گردد. مانند آنر ویدئو کنفرانس و نظی

 جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند، اجتناب گردد. از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه و هر 

     صله ایمن شد حداقل زمان ممکن و حداقل فا صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر با شتر از   در  )بی

 رعایت گردد.  یک متر(

 به گونه ای برنامه ریزی گردد که از تجمع جلوگیری شود.های استراحت  زمان 

  صگگورتی انجام شگگود که ه صگگورت اقماری فعالیت می نمایند به ردش کار شگگاغلینی که بگبرنامه ریزی

 تعداد سفرها به محل کار و منزل به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-کووید گیریغربالگری شاغلین در همه .1

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

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم  فرم خود به محل کار/ تحصگگگیلموظف هسگگگتند در بدو ورود  همه -1

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

بررسگگی روزانه عالئم شگگاغلین: کلیه شگگاغلین به طور روزانه باید توسگگط نماینده کارفرما از نظر عالئم  -2

بیماری )بویژه عالئم تنفسگگی( ، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صگگورت   

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

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

خدمات جامع سگگالمت، از ادامه فعالیت شگگاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صگگورت عدم  

سامانه فوق فرد عال     سالمت ارجا    دسترسی به  ستقیما  به مراکز خدمات جامع  متدار جهت ارزیابی م

داده می شگگود. در صگگورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شگگاغلین وجود داشگگت ارائه گواهی   

پزشگگک معالب به کارفرما الزامی اسگگت. این افراد باید مراحل مربوط به تشگگخیص، درمان، نقاهت و   

 بازگشت به کار را طی کنند.
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

به     گروه دو با گواهی پزشگگگک معتمد،   19-بیماری کووید   به  ابتال معرض در که  افرادی عنوان زیر 

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارده

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب -

 فشارخون  -

 ابتید -

 یانهیزم یتنفس یهایماریب -

- BMI> 40   

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .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 

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

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 

ساختمانی، تأمین      شرایط  ستقرار،  صفیه و دفع  سالم،  آب انتخاب محل ا شتی  جمع آوری، ت  بهدا

سماند  فادالب  شت فردی  و رعایت و پ سی   نقش بهدا سا سان  سالمت  حف  در ا  بیماری طغیان زماندر  ان

 تیبهداش دفع آب سالم، تأمین مستمر و خوب اجرای کند. می ایفا 19 -کووید طغیان جمله از عفونی های

 -کوویدمحل مراقبت و درمان بیماران مبتال به  در پسماندهای تولیدی  مدیریت و بهداشت  رعایت فادالب، 

 نماید.می کمک ماریبی انسان این به انسان انتقال از جلوگیری همچنین به 19
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ست   ست  یبراالزم ا ش    نیبه باالتر یابید ش    یسط  اثربخ سخ به  شدید     و یدر پا سی  انند مبیماری حاد تنف

ش  19کووید  و یش  ستفاده از راهکارها و  ا بپیشگیری و کنترل عفونت  برنامه  کیشده،   هیتوص  یها وهی، با ا

  گردد. اجرادر نقاهتگاه  دهیو آموزش د یاختصاص میت کتشکیل ی

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 

 شود.این راهنما مراجعه  3و 2برای رعایت موارد مربوط به بهداشت و حفاظت فردی به پیوست های      

 

 غذاییبهداشت مواد .2

ها / دانشکده های علوم  تهیه غذای بیماران باید از مراکز مجاز و مورد تایید معاونت های بهداشت دانشگاه   

 کشور تهیه گردد .پزشکی سراسر 

 در خصوص حمل و نقل و توزیع غذا در نقاهتگاه توجه به موارد زیر دروریست:    

 حمل غذا با خودروی مناسب حمل و نقل مواد غذایی 

 و گرم در انتقال مواد غذایی به نقاهتگاه  حف  زنجیره سرد 

  کنترل دمای غذا در زمان تحویل به نقاهتگاه 

  انجام کنترل های روتین نمونه برداری تصادفی مواد غذایی برای کنترل کیفیت غذا 

  ترجیحا اسگگتفاده از ظروف یکبار مصگگرف برای بیماران و در صگگورتیکه امکان پذیر نباشگگد جمع آوری و

 شستشو و گندزدایی ظروف 

  حفاظت فردی  کارکنان مسگگلول توزیع مواد غذایی دگگمن رعایت بهداشگگت فردی و همچنین با رعایت

 کامل نسبت به توزیع غذا اقدام نمایند .

                 باقیمانده مواد غذایی بیماران به عنوان پسگگگماند عفونی در نظر گرفته شگگگده و وارد چرخه مدیریت

 پسماندهای عفونی گردد.

 :در صورت سرو غذا در رستوران ها و یا بوفه ها موارد زیر رعایت گردد 

 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندی آشامیدنی و غیره در بستهسرو نمک، فلفل، سماق ، آب  -

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

 باشد.عرده مواد غذایی روباز و فله ای بدون پوشش ممنو  می -

 عرده ساالد بایستی از ساالد بسته بندی دارای مجوز می باشد. -

 صرف جهت میز غذا خوری در سلف سرویس و رستوران الزامی می باشد. استفاده از پوشش یکبار م -
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رعایت دستورالعمل های مرتبط با بیمارستان صحرایی , بهداشت مواد غذایی و پسماند مصوب وزارت  -

 بهداشت الزامی است.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  زاتیو تجهنظافت و گندزدایی سطوح 

  .دارد یمارستانیب یاز عفونت ها یریدر جلوگ ینقش مهم نظافت و گندزدایی محیط و تجهیزات 

 

 کارکنان ارایه  دهنده خدمات نظافت  -الف

 تعداد متناسب نیروی انسانی ارایه خدمات نظافتی با تعداد تخت های بستری 

  تهیه دستورالعمل نظافت و گندزدایی و آموزش به پرسنل خدماتی 

  اطمینان از نحوه  نظافت و گندزدایینظارت بر کار نیروهای خدماتی جهت کسب 

 با آن در تماس می باشند به  19 -کووید بیماران ها و سطوحی که  محیط و گندزدایی همه نظافت 

 انجام شود.  )می شود ترخیص بیمار که زمانی در و روز در یکبار حداقل ( منظم صورت

  ه شود.یاارآموزش های الزم جهت نظافت و گندزدایی بخش های پر خطر  

  اجتناب گردد.از فعالیت کادر خدماتی آموزش ندیده در بخش های پر خطر 

  ارایهآموزش های الزم در خصگگوص خطرات مواد شگگیمیایی گندزدایی و رعایت ایمنی در حین کار 

 گردد.

  شود. استفادهاز تجهیزات حفاظت فردی در حین کار 

 

 نظافت و گندزدایی تجهیزات پزشکی -ب

ستریل نمودن یا   سا  زاتیاقالم ، تجه گندزداییا شک  لیو و دوع  یپز س  دهیچیپ یمو ص    اریو ب ص ست.  ا یتخ

ستفاده در مراقبت ها  زاتیو تجه یپزشک  لی، وسا ماریتمام سطوح مراقبت از ب  شت  یمورد ا انند تو یم یبهدا

به  و کارکنان مارانیب یراب یتواند خطر یموارد م نیها باشند. پس از آلوده شدن، ا   سم یکروارگانیآلوده به م

 یتایروش عمل کی دیبا در پیشگگگیری و کنترل عفونت  یمؤلفه اسگگاسگگ کی. به عنوان همراه داشگگته باشگگد

 زاتیجهو ت لیوسا  هیو کل تماس زیاد با  ماریبودن مناطق مراقبت از ب منیو ا یکنترل آلودگ یاستاندارد برا 

ستفاده مج  ستورالعمل ها همواره باید . شود  از عفونت اجرا یریجلوگ یبرا ددقابل ا ستگاه را     ید سازنده د
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به تجهیزات نرسگگیده و همچنین از آلودگی زدایی اطمینان  یبیآسگگ چیتا هکرد  تیرعا ییزدا یدگآلو یبرا

 حاصل نمود. 

 

 نظافت و گندزدایی محیط  -ج

 متغیر )ساعت ویروس ها و باکتری هایی که باعث ایجاد  بیماریهای حاد تنفسی  می شوند برای مدت زمان   

ها یا روزها ( در محیط زنده می مانند. با تمیز کردن و گندزدایی می توان این عوامل را کاهش داد و عوامل            

عفونی را با استفاده از تمیز کردن محیط و گندزدایی غیر فعال نمود.  تمیز کردن و گندزدایی در نظر گرفته 

اد آنها را بر روی سطوح و اقالم آلوده به میزان قابل توجهی  می شود تا عوامل بیماری را از بین ببرد و یا تعد 

سپورها( است و       . کاهش دهد گندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا شیمیایی برای کشتن میکروارگانیسم ها )نه ا

باید برای تجهیزات پزشکی غیر بحرانی استفاده شده یا مشترک برای بیماران، به کار رود. با توجه به ماهیت 

سطوح و تجهیزات مورد         ویروس کر سبت به گندزدایی  ست تا ن دروری ا سیار  ونا و پایداری آن در محیط ب

 استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد.

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 

  شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و در صورت نیاز به گندزدایی مطملن

شحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد     شوند )مانند مدفو  و مواد دفعی بیمار، تر اقالم از مواد آلی پاک ن

 و سطوح قابل گندزدایی نیستند.

 ا در نظرالزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی، زمان تماس و مدیریت گندزداه 

 گرفته شود.

ویروس و باکتری هایی که باعث عفونت های حاد تنفسی می شوند توسط طیف وسیعی از مواد گندزدا غیر     

فعال می گردند. با این حال در برخی از کشورها سازمانهای نظارتی انوا  مواد گندزدای موجود برای استفاده 

 ی شامل موارد زیر است :در مراکز  را کنترل می کنند. گندزداهای بیمارستان

 ( خانگی کننده سفید) هیپوکلریت سدیم ▪

 الکل ▪

 ترکیبات فنلی ▪

 ترکیبات کواترنری آمونیوم ▪

 ترکیبات پراکسیژن ▪
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 رعایت موارد زیر ضروریست جهت نظافت محیط مراقبت بیمار 

 که بیمار در آن قرار گرفته یا اغلب اوقات  به ویژه روی سطوحی ها و فضاهای ایزوله سطوح افقی در اتاق

اطراف بسگگگتر بیمار  به طور مرتب و موقع مرخص کردن      .نظافت و گندزدایی گردد   با آنها تماس دارد    

 بیمار نظافت و گندزدایی شود.

           برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسگگگل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسگگگی، از تمیز کردن

 مرطوب )پارچه مرطوب( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  گردد. 

 تجهیزات حفاظت فردیظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رعایت    ن  

 انجام گیرد.

 

 استفاده از مواد گندزدا -د

با منابع محدود ممکن است  مکانهای دارند.  یمختلف یو دد عفون ییگندزدا یمختلف پروتکل ها یکشورها

دد عفون  س    یبه انوا  مواد گندزدا و  ستر سف      ید شد. اما الکل و  شته با صورت  دیندا ست  یکننده در   که در

 هستند. یقابل قبول ییایمیاستفاده شوند مواد ش

شگگگود و  زیبا آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تم     دی ابتدا با   فیسگگگطوح ک  گرید یزدا هر ماده  گند   مانند  

  گردد. ییسپس گند زدا

 

با آنها در تماس است ، در صورت فقدان  19 -برای سطوحی که بیمار مشکوک یا قطعی کووید -

که قبال توسط وزارت بهداشت اعالم شده است، با  ترکیبات آمونیوم کواترنر و گندزداهایی

 ( قسمت آب 9و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم  5000ppm   =1) % 0.5هیپوکلریت سدیم 

 (مراجعه گردد. 4، پیوست  1جدولبه گندزدایی گردند.)

و  %5سدیم  قسمت هیپوکلریت500ppm =1) %0.05برای سایر سطوح با هیپوکلریت سدیم  -

 (مراجعه گردد. 4، پیوست 2جدول به قسمت آب( گندزدایی شوند.) 99

قسمت هیپوکلریت سدیم  5000ppm   =1) % 0.5نیز با با هیپوکلریت سدیم  سطل های پسماند -

 (گندزدایی گردد قسمت آب 9و  5%
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 بهداشت ساختمان .4

 الزامات انتخاب محل استقرار 

باشگگد که انتخاب محل مناسگگب برای احداب بیمارسگگتان صگگحرایی و یا نقاهتگاه یکی از مودگگوعات مهم می

 عوامل متعددی در این امر تاثیرگذار خواهند بود که الزم است موارد زیر رعایت شود: 

 و کارکنان.کنندگان مالقات، مارانیب یبرا اطمینان از دسترسی مناسب  -

 ه محل طغیان بیماری.اطمینان از نزدیک بودن ب -

 نزدیکی به سایر مراکز درمانی. -

 ها.  متری از مسیل رودخانه 30رعایت فاصله  -

صورت نیاز و  بدون خطر لغزش زمین و         - سهولت حفاری در سی منطقه،  شنا اطمینان از پایداری زمین 

 همچنین وجود ظرفیت تخلیه.

 .خودداری از انتخاب مناطقی که سط  آب زیر زمینی باال دارند -

 توجه به دوره های فصلی برای م ال بارش ها و تنظیم شرایط مختلف آب و هوایی. -

 توجه به جهت وزش بادهای غالب برای کنترل بو و دود. -

 تامین انرژی و اتصال به خدمات آب و برق، گاز و غیره -

 

 شرایط ساختمانی 

 کف و دیوار محل قابل نظافت و گندزدایی باشد. -

 مناسب تامین گردد.صورت روشنایی محل به  -

 محل مناسب برای استراحت کارکنان در نظر گرفته شود. -

شگگده در محل  های نقاهتگاه باید دارای وسگگایل ایمنی شگگامل کپسگگول دگگد حریق نصگگب کلیه قسگگمت -

 مناسب باشد.

 

 بهداشت آب

 یلیم 0,8 ر میلی گرم و حداک   0,5)میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده       مانده  یغلظت کلر باق  روزانه  پایش     -

 حف  گردد(. عیتوز ستمیدر کل س تریگرم در ل

پایش ماهیانه کیفیت میکروبی آب آشگگگامیدنی برای اطمینان از عدم وجود آلودگی به کلیفرم گرماپای یا  -

 اشرشیاکلی.
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  .کیفیت  فیزیکوشیمیایی آب شرب مطابق استاندارد های ملی باشد -

نان و      250تامین   - کارک به ازاء هر نفر از  با در نظر      200الی  100لیتر  خت در روز  ) به ازای هر ت لیتر 

گرفتن مخزن ذخیره با حجم دو روز آب مصرفی(  کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب مخزن همانند   

 کیفیت میکروبی آب آشامیدنی باشد.  

 

 بهداشت فاضالب

 .گردد دفع و تصفیه ایمن صورت به و باشد انسان با تماس از دور  )ادرار و مدفو ( مواد دفعی  -

 .شود گرفته نظر در مجزا توالت باید کرونا به مشکوک افراد و کرونایی بیماران برای -

 جلوگیری آئروسل  و قطرات پخش از تا شود  گذاشته  درپوش آن تانک توالت فرنگی فالش کشیدن  هنگام -

 .شود

ست،  پذیر امکان جداگانه توالت تامین اگر - سط  روز در بار دو حداقل باید نی  با دیده آموزش فرد یک تو

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

 .شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در -

 باشند. داشته بیماران از ای جداگانه های توالت باید بهداشتی های مراقبت کارگران و کارکنان -

ستفاده  به قادر بیمار اگر - شد،  نمی توالت از ا  آوری جمع جداگانه ظرف یک در یا پوشک  در دفعی مواد با

صله  شده  شار آلودگی  با و و بالفا شکوک  بیماران برای که ایجداگانه توالت در دقت الزم بدون انت  و م

 شود، دفع شود. می استفاده 19 -کووید به مبتال

ستفاده  توالت از تواند نمی بیمار اگر - ستری  لگن از نماید، ا ستفاده  بیماران ب  و آوری جمع از بعد .شود  ا

 در صد 5/0کلر هیپوکلریت سدیم   محلول با سپس  و شوند  تمیز شوینده،  مواد و آب با باید لگن ها دفع،

 .آبکشی شوند تمیز آب با سپس و شده گندزدایی

 .دفع گردد ممکن زمان کمترین در بایستی مدفو  مشکوک، و 19 -کووید به مبتال موارد با  نقاهتگاه در -

 تصفیه  استاندارد  تا حد و باشد  نشت  بدون و کشی  لوله سیستم   دارای باید فادالب  آوری جمع سیستم   -

 .شود

شتی  مراکز اگر - ستم   به خدمت دهنده ارایه درمانی بهدا دالب  شبکه  سی صل  فا  خطر ارزیابی هستند،  مت

شود  باید دالب  که گردد تأیید تا انجام  سیدن  از قبل فا صفیه  یک به ر  وارد دفع محل یا کارآمد خانه ت

 کند(. نمی نشت شود )یعنی می سامانه

 .است مانع بال جاذب چاه با های توالت از استفاده ،خدمت دهنده کوچکتر ارایه نقاهتگاه های در -

 .باشد متر 5/1 زیرزمینی های آب سط  و چاه کف بین فاصله حداقل -
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 .باشد متر 30 زیر مینی آب منابع با جاذب چاه افقی فاصله حداقل -

 و تصفیه برای  محل، از خارج به فادالب زمان انتقال تا باید زیرزمینی،  آب سط  بودن باال صورت در -

 نفوذ جمع آوری شود. قابل غیر ذخیره مخازن ایمن، فادالب در دفع

 توصیه ذخیره مخزن 2 از استفاده ماند زمان رساندن حداک ر به طریق از ها ویروس کردن غیرفعال جهت  -

 .می شود

 .شود تخلیه منظم برنامه طبق و باشد نیاز پاسخگوی باید نگهدارنده مخازن و توالت های چاه  -

 ویژه احتیاط با باید توالت چاه کردن تخلیه یا کردن تمیز قطرات، شدن رها و پاشیدن از جلوگیری برای  -

 .انجام شود ای

 محاف  و ماسک چکمه، دستکش، آب، دد بلند آستین گان شامل فردی حفاظت وسایل از استفاده -

 است. دروری کند می دفع را مدفو  که شخصی هر تماس از جلوگیری برای صورت

 ، اسید پراستیک با نگهدارنده مخازن جاذب، های چاه م ل محل در فادالب گندزدایی و تصفیه برای -

 .گردد استفاده کلر اکسید دی و کواترنر آمونیوم آهک، ترکیبات

 این در . است انجام قابل آهک از استفاده با داخل در تصفیه محل، از خارج تصفیه وجود عدم صورت در -

 درصد10 آهک دوغاب از قسمت یک که صورتی به ٪ 10 آهک دوغاب از استفاده شامل صورت تصفیه

 شود. می زائد ادافه مواد قسمت 10 به

 با فادالب مواجهه در افراد گرفتن قرار از تا شود محصور محوطه دور باید چاه، فادالب در دفع صورت در -

 . شود جلوگیری سرریز صورت در

 کنند و موارد بهداشتی را استفاده مناسب فردی حفاظت تجهیزات از باید کارگران تاسیسات فادالب -

 چکمه، عینک دستکش، محافظتی، لباس از وسایل حفاظت فردی از جمله شامل استفاده رعایت کنند که

نشسته  های دست با دهان و بینی چشم، لمس از و است ها دست مکرر شستن ماسک، صورت، محاف  یا

 و موارد زیر رعایت گردد :  کنند خودداری

 شده ریخته دور استفاده بار هر از بعد باید بندها پیش یا (التکس یا نیتریل) مصرف یکبار های دستکش -

 شود. انجام فردی حفاظت تجهیزات برداشتن از پس دست بهداشت و نشود مجدد استفاده و

 باید در موارد زیر انجام گیرد :  ها دست شستشوی -

ستفاده  از قبل ▪  هر فردی و در حفاظت آوردن تجهیزات در از فردی و بعد حفاظت تجهیزات از ا

 شوند می تعویض ها دستکش که زمان

 ها دفعی آن مواد یا و به بیماری مشکوک یا و 19 -کووید به مبتال فرد با تماس از بعد ▪
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 تنفسی ترشحات هرگونه با تماس از بعد ▪

 خوردن غذا از قبل ▪

 بهداشتی از سرویس استفاده از بعد ▪

 

 خدمات رختشویخانه

    یکبار مصرف استفاده گردد و پس از استفاده به     در نقاهتگاه و یا بیمارستان صحرایی باید از البسه و لنژ

 عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته شده و همانند پسماندهای عفونی تولید شده مدیریت شود. 

 سه  با تماس از قبل باید دارند کار سرو  بیماران آلوده های لباس و حوله مالفه، با که افرادی همه  الب

 چشم  محاف  ماسک،  کار، دستکش  شامل  که نمایند استفاده  مناسب  فردی حفاظت از تجهیزات آلوده

 های کفش یا چکمه ،)نیست  آب دد  گان اگر( بند پیش بلند، گان ،)محاف  صورت  /ایمنی عینک (

 .باشند می بسته

 شحات  خون یا  با از مواجهه پس کارکنان باید  تجهیزات درآوردن همچنین پس از و بدن بیماران  تر

 .را بشویند خود دستان صحی  روش به فردی حفاظت

     ستی آموزش های سه و ملحفه بیماران را انجام می دهند بای کارکنانی که خدمات مربوط به تعویض الب

 الزم را در این خصوص  جهت پیشگیری و کنترل عفونت دریافت نمایند. 

  ین ت با کمترها می بایسگگ لباسبه منظور ممانعت از تولید آئروسگگل ها و پراکندگی میکروارگانیسگگم ها

 تکان دادن و بهم خوردگی و بدون شتابزدگی جمع آوری و جابجا شوند .

  گیرند و سپس در محل هایی که  نشت قرار  برابر در مقاوم های محفظه یا کیسه  آلوده در داخل البسه 

  .و برای این منظور اختصاص داده شده قرار گیرند شده واد  عالمت گذاری طور به

   لباس ها  کارکنان باید از بر جای نماندن وسگگگایل نوک تیز در داخل            ها   لباس در هنگام جمع آوری 

 اطمینان حاصل نمایند .

  سرویس   در دفع منظور به دار در پوش های سطل  در و شده  زدوده دقت با آنها جامد آلودگی هرگونه

 .شود قرار داده فادالب چاه یا بهداشتی

    مناسب  های دترجنت ( باسانتیگراد  درجه60  -90 ) گرم آب با ماشین  توسط  آلوده البسه  شستشوی 

  .شستشو گردد

    شده  خیسانده  بزرگ تشت  در صابون  و داغ آب در البسه  باید نباشد،  ممکن ماشین  توسط  اگر شستشو 

ستفاده  و با شیده  بیرون به قطرات به که ای گونه به شود  زده هم چوب یک از ا شود  پا  آن از پس .ن
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 آب با نهایت، در .شود  داده درصد  05/0 محلول در دقیقه 30مدت برای البسه  و خالی شده  باید تشت 

 .شوند خشک کامل طور به خورشید نور مقابل البسه در و شده آبکشی تمیز

 .مدیریت لنژ یکبار مصرف استفاده شده همانند پسماندهای عفونی می باشد 

  رعایت اقدامات احتیاطی مطابق کتاب راهنمای کشگگوری نظام مراقبت عفونت های بیمارسگگتانی در این

 بخش ها الزامی می باشد.

 

 مدیریت پسماند

به عنوان پسممماند   19-کووید کلیه پسممماندهات تولیدت توسممط بیماران و افراد مظنون به بیمارت

 عفونی  مدیریت گردند. عفونی تلقی شده و همانند پسماند

      دوابط و ساس  سماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد.)بر ا مدیریت پ

 روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و دستورالعمل های مرتبط( 

      سطل ها سه های مقاوم زرد رنگ ) واقع در   سماند های عفونی در کی رنگ (جمع آوری گردد    ی زردپ

چنانچه احتمال آلودگی خارج کیسه، پاره شدن و سوراخ شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی در دو        

  .کیسه قرار گیرد

       کلیه پسگگگماندهای تیز و برنده درSafety Box      جمع آوری گردد و این ظروف نزدیک به محلی که

 اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار می گیرند ، قرار داده شوند. 

 از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده خودداری گردد. 

 سوزن های استفاده شده را از سرنگ های یکبار مصرف جدا نکنید و هیچگونه دستکاری انجام نشود 

 شکستن و یا هرگونه دستکاری (   ،) خم شدن 

   در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت

در مرکز  و تحویل به مراکز دارای مجوز برای بی خطر سازی و دفع، کارکنان باید از  تجهیزات حفاظت  

مورد نحوه صگحی  اسگتفاده از تجهیزات حفاظت   فردی مناسگب اسگتفاده کنند و آموزش های الزم  در   

  .را دریافت کرده باشند فردی 

 .از اختالط پسماند های عفونی تولید شده در مراکز با پسماند عادی خودداری گردد 

     سط نیروی خدماتی آموزش دیده و دارای تجهیزات حفاظت فردی سماند های تولیدی تو جمع آوری پ

 جمع آوری گردد.

 چسب زده شود .بر روی کیسه بر 
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 . بعد از پر شدن سه چهارم کیسه برای جلوگیری از پخش پسماند در کیسه گره زده شود 

         حتی المقدور از انباشت پسماندهای عفونی جلوگیری شود و در اولین فرصت نسبت به بی خطر سازی

 اقدام شود .

  عفونی و تیز و برنده در داخل مخازن پسگگماندهای عادی  از قرار دادن کیسگگه های حاوی پسگگماندهای

 شهری جدا خودداری گردد.

 د.از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا خودداری گرد  

      برای بی خطر نمودن پسماندهای   ،در بیمارستان صحرایی یا محل نقاهتگاه نصب دستگاه بی خطر ساز 

 اگر .شگگود انجام محل در اسگگت بی خطر سگگازی عفونی و تیز و برنده در محل ارج  می باشگگد . بهتر

سماند به  سازی و دفع    روش از شود، حصول اطمینان    می منتقل محل از خارج پ صفیه و بی خطر   ت

  .مناسب مهم است و باید مشخص باشد که چگونه بی خطر و دفع می گردند

   صحرای ستان  سماند      چنانچه بیمار ست می تواند پ سماند ا ساز پ ی و یا نقاهتگاه  فاقد تجهیزات بی خطر 

های عفونی و تیز و برنده را در سگگایت های منطقه ای یا مرکزی بی خطر نماید و یا از امکانات بی خطر 

ستفاده نماید      ستانهای مجاور ا سته بندی ایمن و با بر چسب عفونی و      .ساز بیمار در غیر اینصورت در ب

  .و برنده،  دمن عقد قرارداد ، تحویل شهرداری نماید تیز

        شده و انتقال با خودرو مخصوص حمل سماندهای بی خطر  شهرداری جهت تحویل پ هماهنگی الزم با 

 .پسماندهای بی خطر شده بدون فشرده ساز صورت گیرد

 عفونی و بی خطر شگگده توسگگط ماشگگین آالت ویژه و دفع  نظارت کافی در خصگگوص حمل پسگگماندهای

سماندها با اهک و مواد گندزدا    درمراکز شده جهت دفن این نو  پ دفن جداگانه با رعایت راهنمای ابالغ 

سماندها به       صحرایی یا نقاهتگاه همکاری الزم را جهت تحویل جداگانه این پ ستان  صورت گیرد و بیمار

 ف قرارداد/ بخش خصوصی  انجام دهند. شهرداری و یا پیمانکاران طر

  ز به طور مرتب و صگگحی  انجام کلیه فرایند های مربوط به بررسگگی عملکرد دسگگتگاههای بی خطر سگگا

 .گیرد

 . اپراتور دستگاه بی خطر ساز در خصوص خطرات ناشی از پسماند آموزش های الزم را دریافت کند 

 ملیات بی خطر سگگازی پسگگماند از تجهیزات حفاظت اپراتور دسگگتگاه در حین کار با دسگگتگاه و انجام ع

 فردی کامل استفاده نماید .

  تاکید می گردد در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل

نگهداری موقت در مرکز  و تحویل به مراکز دارای مجوز برای بی خطر سگگازی و دفع ،  کارکنان باید از  
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ستفاده از         زات حفاظت فردیتجهی صحی  ا ستفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه  سب ا منا

 .را دریافت کرده باشند  یتجهیزات حفاظت فرد

  سماند شت قرار داد          پ دد ن ستیکی مقاوم و  سه پال شیمیایی تولیدی در چندین الیه کی های دارویی و 

 شده و با برچسب مشخص به شرکت های مجاز تحویل داده شود . 

  به دلیل  احتمال باالی سگگرایت این ویروس در محل نگهداری موقت پسگگماند های شگگیمیایی و دارویی

 احتیاطات الزم پیش بینی گردد.

 

های ظروف و کیسه های تفکیک پسماند های پزشکی ویژگی  

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد کیسه پالستیکی مقاوم 1 عفونی 1

 تیز و برنده 2
Safety box 2 

 استاندارد
 زرد با درب قرمز

تیز و برنده دارای خطر 

 زیستی

قهوه ایسفید یا  کیسه پالستیکی مقاوم 3 شیمیایی و دارویی 3  شیمیایی و دارویی 

 عادی سیاه کیسه پالستیکی مقاوم 4 عادی 4

 الزم است کیسه های فوق در سطل های زرد رنگ نگهداری شوند  .1

 موسسه استاندارد ، استاندارد این ظروف را تدوین کرده است .2

 شوند  ینگهدار پالستیکی سفید یا قهوه ای  یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .3

 شوند ینگهدار آبی رنگ یفوق در سطل ها یها سهیاست کالزم  .4

 

 تسایر اقداما .5

 الزامات بهداشتی در بخش ادارت

  دمن          ساختمان شند. در  ستم تهویه مطبو  و تهویه طبیعی با سی ستی مجهز به   های اداری می بای

سیستم تهویه با هوای چرخشی            شار منفی توصیه می گردد و از  سیستم تهویه با ف ستفاده از  تناب اجا

 گردد.

 .در و پنجره ها برای انجام تهویه طبیعی در اوقاتی از روز باز گذاشته شود 

  ها و تمام قسمتهایی که توسط افراد بصورت مشترک لمس می گردد نظیر دیوار، کف، در       دستگیره در

طور کف پوش ها، کلید و پریزها روزانه به  تلفن، دسگگتگاههای کارت خوان، یگوشگگ ها، میز و صگگندلی،

 مرتب با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردند.

 عمل آید.ه ری ممانعت بواز مراجعات غیر در 



 
 معاونت بهداشت           

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

17 

 

 .برای هر اتاق وسایل گند زدایی و دد عفونی جداگانه در نظر گرفته شود 

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

  دست تهیه شود.در ورودی ساختمان وسایل شستشو و ددعفونی 

 های مدیریتی به منظور به حداقل رسگگاندن مواجهات کارکنان برای پیشگگگیری از انتشگگار ویروس کنترل

 شود.کرونا انجام می

       جلسات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و در صورت الزام به صورت برگزاری حضوری، الزامات زیر

 باید رعایت گردد:

 در جلسات کارت الزامات رعایت نکات بهداشتی

 حذف جلسات حضوری غیر دروری 

  برگزاری جلسات دروری به صورت غیر حضوری و درصورت عدم امکان با حضور حداقل افراد 

     سه با کنترل عالئم ظاهری، پرسش سالن جل سنجی و در نهایت  کنترل افراد در بدو ورود به  گری و تب 

 ممانعت از شرکت افراد مشکوک به کرونا 

  ماسک، دستکش و مواد ددعفونی کننده و الزام استفاده از آنها هنگام ورود به سالن جلساتتامین 

     12از هم چیده شده و حداقل   متر 2 فاصله  بهانتخاب سالن با گنجایش مناسب بطوری که صندلی ها 

 متر مکعب هوای تازه در سالن جاری باشد ) با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی(. 

 جلسات سالن در هوا گردش جادیا یبرا ها پنجره و در گذاشتن باز 

  حذف وسایل ادافی سالن و روی میز جلسه 

     سطوح، دستگاه سالن و کلیه  صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفو     گندزدایی  شتی  قبل و  ، نها، دسته و پ

 بعد از جلسه 

 حذف ارائه کاغذ و خودکار عمومی 

 نکات مهم

 عفونت ت کنترل و پیشگیرت از راهکارها

 تشخیص اولیه و کنترل منبع 

  تریاژ بالینی شامل سیستمی برای ارزیابی کلیه بیماران در هنگام پذیرش می باشد و این امر باعث

فوری افراد مشکوک به بیماری در منطقه   و جداسازی 19-کوویدشناسایی زودرس عفونت احتمالی 

 جدا از سایر بیماران می شود.
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 است: ریشامل موارد ز رداحتیاطی استاندا اقدامات

 عطسه ایآرنب در هنگام سرفه  ای دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیهمه ب نکهیاز ا نانیاطم 

 بپوشانند.

 اتاق انتظار یا محل که در  یدر حال 19-کوویدمشکوک به عفونت  مارانیبه ب یماسک پزشک ارائه

 قرار دارند. های عمومی م ل راهروها 

 مطابق پروتکل سازمان بهداشت جهانی دست  بهداشت مداوم انجام 

 گرا شستن با آب و صابون است. ایبر الکل  یمبتن هندرابمحصول  کیاستفاده از  ایدست  بهداشت 

 و زمانی که آلودگی ،ارج  است نهیبر الکل گز یمبتن هندراب ،  آلودگی قابل ودوح در دست نباشد

 آب و صابون شستشو شود.قابل ودوح در دست باشد باید با 

 بخش  یاتاق ها ی. برارندیمناسب قرار بگ هیبا تهو مجزا یها در اتاق دیبا مارانیصورت امکان ب در

در نظر گرفته  هیدر ثان تریل 60فرد  به ازای هر  زانیم نیهستند ، ا یعیطب هیتهو یکه دارا یعموم

 شود. یم

 در  دیبا 19 -کوویدبه داشتن  مشکوک نفره در دسترس نباشد ، افراد  کی یها که اتاق یهنگام

 .رندیکنار هم قرار بگ

 گردد.استفاده  یپزشک یماسک ها از 

 ممنو  می باشد. 19 -استفاده از ماسک های فیلتر دار در افراد مشکوک و مبتال به بیماری کووید 

 گردد.، محاف  صورت( استفاده  نکیچشم و صورت )ع  محاف از 

 .از گان آستین بلند استفاده گردد 

 گان دد آب نباشد از پیش بند نیز استفاده گردد . هدرصورتیک 

 دیمصرف استفاده کن کباری یدستکش ها از. 

 ب فشارسنستتوسکوپ ها ، ا)م ال   گردد استفاده یاختصاص زاتیتجه ایمصرف  کباری زاتیتجه از ،

 با الکل) ماریهر بار مصرف ب پس از ،  مارانیب نیب زاتیتجهاستفاده مشترک  دماسنب(. در صورت

 نظافت و گندزدایی گردد.( ٪70 لیات

 خودداری گردد.دهان  ای ینیچشم ، ب با  تماس دست  از 

  به  ماریب دنیالزم در اسر  وقت قبل از رسدر صورت لزوم به انتقال بیمار جهت اقدامات احتیاطی

 داده شود.اطال   رشیمحل پذ
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  مناسب تجهیزات حفاظت فردیهستند ،  مارانیب انتقال که در حال  یبهداشت یمراقبت هاکارکنان 

 استفاده کرده و بهداشت دست را انجام دهند.

 طیمح  یمداوم و صح نظافت و گندزدایی از  نانیاطم  

 نظافت و گندزدایی گردد.مرتبا   ماریسطوح تماس ب 

  باید ثبت گردد. همراهان و  کارکنان  هیاز جمله کل شوند ، یم ماریکه وارد اتاق ب یافراد مشخصات 

 فرد هر  یبرا هیدر ثان تریل 160هوا حداقل  انیبا جر یعیطب هیاز تهو بیمار با تهویه مناسب:  اتاق 

در  چرخش هوا  12بار  حداقل با   یاتاق فشار منف کیکه  شود حاصل  نانیاطم ای. گردد استفاده 

 .اشدداشته ب ی وجودکیمکان هیتهوهنگام استفاده از در ساعت 

 .جهت جریان هوا از تمیز به ک یف باشد 

 آموزش بهداشت

 روش هات 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 هات مورد نیاز برات آموزش موضوعات مختلف:

 نصب استند و بنر های اطال  رسانی 

 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 

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

 

ب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و )نکته: مطال موضوعات مورد آموزش برات گروه هات هدف

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

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 



 
 معاونت بهداشت           

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

20 

 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

  فردیآشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت 

 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 

  اجتماعیآموزش فاصله گذاری 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 

 نمونه فعالیت هات آموزشی

  ویروس کرونا شیو  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 

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

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحی  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 نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  نصب پوستر 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 
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  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی بارگذاری 

 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 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

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

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و دعف     □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 -

شغلی گونه هر  - سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس  ضای ب شترک  ر ف دقیقه در  15تماس بیش از ) م

 □( متر 2فاصله کمتر از 

 □ 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 سگگگامانه    کنم شگگگده از طرف کارفرما، اطال  دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشگگیاری، دقت و صگگداقت ثبت نمودهسگگشپاسگگخ کلیه پرثبت 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

 

  مرطوب کنید ها رادست -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

  بار مصرف نیز مورد تایید است(ذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 همان دستمال ببندیدشیر آب را با  -9

 دستمال را سطل زباله در دار بیندازید -10

 



 
 معاونت بهداشت           

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

24 
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنو   سط  پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار   ای و هوابردد، تما ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنو  است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نو  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

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 
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 عینک یا شیلد صورت .3

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

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که 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 -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 رعایت کنید بهداشت دست را -
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 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

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

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

            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 

           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
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  .سط  خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

 پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید. با بلند کردن نوار 

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  و از ددعفونی  ستان خود را بشویید  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

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید.  کهطوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  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    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

      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. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

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

 دست حاوی الکل بشویید. کننده

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شگگوند و فقط با دسگگتان دسگگتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    درآوردید. فقط قسگگگمت داخلی   طور همزمان دسگگگتکش را نیز  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.

صله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (6 شویید یا از یک دد  2بالفا 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  گندزدا روی سگگگطوح و کل

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

 .اجتناب شود

 شوید.از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطملن 

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و دگگگدعفونی 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 گسگگگترده اسگگگت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسگگگت. الکل اغلب برای گندزدایی سگگگطوح کوچک       

به  یال عنوان م ال درپوش السگگگتی ) پل دوز،    کی و های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سگگطوح خارجی تجهیزات )م ل اسگگتتوسگگکوپ 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 اسگگگتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

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

 خاص شود.

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

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

 شد.روشن با

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی م     .8 شست سک   رتب دست 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 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

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

 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 تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشگگاهای مخاطی، پوسگگت و مجاری  ل سگگفیدکنندهبا این حا .3

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

دهند. بنابر این راحتی 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 دعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشگگتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسگگیب

 گردد.

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

 دروری است:

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

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می محافظت

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

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

 رقیق نمایید.درصد 5

همراه سگگایر مواد شگگوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سگگفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال گازهای سگگگمی در هنگام شگگگیمیایی خطرناک شگگگود. به 
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شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که  کننده با موادمخلوط 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

کننده برای شگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده از سگگگفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سگگگطوح    خوردگی در فلزات میها موجب   سگگگفیدکننده    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 می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سم  سفید ی آزاد میگاز  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 

 ز حد خودداری گردد.و از ذخیره بیش ا

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

ح نابراین ابتدا سطو گردد، بها 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.

 

 

 

 

 

 



 
 معاونت بهداشت           

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

33 

 

 و مصرف هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت  -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( 1:100)محلول کشی قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

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

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

 قسمت آب( 98به  قسمت سفیدکننده  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

د تا خواهند ش اوتی تهیه های 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 مدفو ، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیزنکته: سطوح  

  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 ) 5ژاول  آب

 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 کنندددعفونی ترسی به آب سالم از مواد   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؛

 
 

 دهان   وبه چشگگگم، بینی   زدناز دسگگگت

 ؛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 سگگگرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 در هوای سگگرد و خشگگک انتقال  هاویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب 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 

 


