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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 بهیک اصل کلی ویروس عنواناست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به

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

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

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

 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  1فاصله  تواند درترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می

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

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

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

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

 

      کاربرد دامنه

 ، همراهان بیمار و پرسنل های پرتوپزشکی، بیمارانکلیه فضاها، وسایل، تجهیزات و دستگاه

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

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

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

المت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی س

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

 ود:اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت ش
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  به منظور کاهش هر چه بیشتر مواجهه، موارد درخواست تصویربرداری پس از معاینه دقیق پزشک و

 بنا به درورت انجام گردد. 

 ردیصورت گ (ینترنتیا ایو  یتلفنغیرحضوری ) صورته ب حتی االمکان یدهنوبت . 

 گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند تیریمد یابه گونه مارانیبه ب یدهنوبت نحوه.  

 ،گردد. تیرعاباید  افراد نیمتر ب کیفاصله حداقل  در کل فضاهای مرکز 

 ( در  عدم ورود همراهازجمله از ازدحام جمعیت در بخش/مرکز/مؤسسه تصویربرداری جلوگیری شود

 (بدون وقت قبلی ، عدم پذیرش موارد غیر اورژانسی صورت امکان

 شود. تیرعاباید  متر کیاقل فاصله حد ماریو همراه ب ماریب هنگام صحبت کردن با در 

  د، بیماری به حداقل برسخطر انتقال  شده، بطوری که دییتأ ایبه بیماری  مشکوکمدیریت ویژه افراد

 الزامی می باشد. 

 فضاها را کم مختلف که  یبخش ها ودر اتاق انتظار گلدان  مبل، ،صندلیازجمله  یدرور ریغ لیوسا

 و احتمال عدم رعایت فاصله ایمن را زیاد می کند، جمع آوری گردد.

  یل از قبمی توان مانع فیزیکی ایجاد نمود با تدابیر مناسب  رعایت فاصله،در صورت لزوم به منظور

 دیوارهای کاذب شامل نایلون، پاراوان 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدشاغلین در همه غربالگری .1

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

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط  به محل کارموظف هستند در بدو ورود  همه -1

 . (1)پیوست شمارهتکمیل نمایند نزدیک با بیمار را یا وجود تماس  19-با کووید

بررسی روزانه عالئم شاغلین: کلیه شاغلین به طور روزانه از نظر عالئم بیماری )بویژه عالئم تنفسی( ،      -2

مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صگگگورت روزانه ادامه خواهد داشگگگت. در         

ست        شد، می بای شاغل دارای عالمت با شت به آدرس     صورتی که  سامانه وزارت بهدا عالئم فرد در 

salamat.gov.ir      سالمت، از شدار مراجعه به مراکز خدمات جامع  صورت وجود ه ثبت گردد و در 

ادامه فعالیت شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی به سامانه فوق فرد       

ستقیماً به مراکز خدمات ج  صورتی که     عالمتدار جهت ارزیابی م شود. در  سالمت ارجاع داده می  امع 
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نیاز به قرنطینه خانگی برای این شگگاغلین وجود داشگگت ارائه گواهی پزشگگک معالا به کارفرما الزامی 

 است. این افراد باید مراحل مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

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

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد در نظر گرفته شود:

 صورت امکان، فعالیت های شغلی این افراد تا پایان همه گیری، به صورت دورکاری صورت پذیرد. در -1

در صگگورت عدم امکان دورکاری، شگگرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل   -2

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

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

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

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

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

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

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

 قرار گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  حتی االمکان از 19-کوویدبه منظور محدود کردن حمل و نقل بیماران و جلوگیری از شیوع عفونت ،

 تجهیزات رادیوگرافی پرتابل )قابل حمل( استفاده شود. 

  استفاده از تجهیزات رادیوگرافی اختصاصی می تواند خطر انتقال ویروس را کاهش دهد. بدین منظور یک

ادیولوژی( در بخش اورژانس و یک دستگاه در بخش ویژه )ایزوله( بستری دستگاه پرتابل )سونوگرافی، ر

ویروس جهت تصویربرداری دروری بیماران اختصاص یابد و این دستگاه برای سایر  بیماران مبتال به کرونا

 بیماران استفاده نگردد.  

  لامات حفاظتی بطور کامبه بخش رادیولوژی، رعایت  اقدمبتال به کرونای در صورت نیاز به انتقال بیمار 

  .در حین انتقال، ورود و خروج از بخش الزامی می باشد

 ماسک استفاده از N95  توصیه می شود. در صورت در دسترس نبودن ماسکN95 استفاده از ماسک ،

  .جراحی  الزامی می باشد

 یده آموزش د ویژه طور باید به  ،بیمار با شده آلوده سطوح گندزدایی و نظافت به منظور خدماتی نیروهای

 باشند.

 ویروس در صورتی که پزشک معالا انجام تصویربرداری ریه را تجویز  برای زنان باردار مشکوک به کرونا

 استفاده از شیلد سربی الزامی است.ازجمله کرده باشد، رعایت نکات حفاظت در برابر اشعه 

  (استفاده پرسنل )پزشک، تکنسین، پذیرش، خدمات ( از تجهیزات حفاظت فردی مناسبPPE)1  شامل

لباس )گان( یکبار مصرف با خاصیت مقاوم در برابر مایعات، یک جفت دستکش یکبار مصرف با پوشش 

 صورت بر روی عینک الزامی است. حفاظرویی آستین گان، عینک حفاظ دار، و 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .2

 گانتری های دستگاه CT و MR سونوگرافی غیر تهاجمی، کاف های فشار خون، موس و ، پروب های

به ذکر  الزم کیبورد های جایگاه مشاهده تصویر، باید بعد از هر تماس با بیماران مشکوک گندزادیی شوند.

 دستگاه الزامی است. 2SOPبه است توجه جدی 

 ود باشد . ماسک، اسپری الکل و سایر مواد و ملزومات  گندزدایی به مقدار کافی در مرکز موج 

  .روکش های یکبار مصرف تخت  پس از هر بار مصرف حتما تعویض گردد 

  .پس از انجام تصویربرداری از هر بیمار مشکوک به کرونا ویروس، سطوح در تماس باید گندزدایی شوند 

                                                 
1 Personal protective equipment 
2
 Standard operating procedure 
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 ح اقدام به گندزدایی، درورت دارد با استفاده از آب و شوینده های معمولی )پودر یا مایع( سطو قبل از

 شسته شده و پاکسازی گردد. 

  پاکسازی با استفاده از شوینده ها، عالوه بر کاهش نیاز به مصرف مواد گندزدا، تأثیر آنها را نیز به شدت

 افزایش می دهد. 

 رتصو به گندزدا مواد مناسب های نازل و فشار با پاش مایع ازپمپ استفاده با پاکسازی، عملیات از بعد 

 .شود پاشیده سطوح به نازکی الیه

 (مثبت و یمنف فشار ایجاد) مطبوع تهویه سیستم از استفاده با هوای مراکز پرتو پزشکی آلودگی بار کاهش 

 صورت پذیرد.

 بهداشت ساختمان .3

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب تعبیه گردد.کننده دستعفونیالزم است ظروف حاوی مواد دد 

  مناسب واحد دروری است.تمهیدات الزم به منظور تهویه  

  رعایت دستوالعمل های مرتبط با بهداشت مراکز رادیولوژِی و هسته ای صادره از سوی وزارت بهداشت

 الزامی است.

 سایر اقدامات .4

  نصب هشدارهای آموزشی در قسمت های مختلف مرکز/مؤسسه تصویربرداری به منظور جلب توجه مراجعه

 و بهداشت محیط الزامی می باشد. کننده جهت رعایت موارد حفاظت فردی 

 

 نکات مهم

 گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با احتمال  از پاشیدن و ریختن محلول های

 انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

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

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

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

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

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

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

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 ویروس آشنایی با عالیم ابتال به این 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع  ینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

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

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 
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  سرویس های بهداشتینصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحی  شستشوی دست ها در محل کار خصوصا 

 و محل سرو غذا

  نده دست به شاغلینمحلول ددعفونی کناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی یبنرها نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحی  پوشیدن 

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

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

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

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

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

  4030سامانه نصب پوستر معرفی 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

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

 

 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 -

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

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

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

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

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

 

 امضا                                                       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 یکبا دستمال کاغ -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  سط  پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار  هایده ب سی، قطره ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحی  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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 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 آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 دگی شدید عوض کنیدها را به هنگام پاره شدن یا آلودستکش -

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

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

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

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .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

 دست استفاده کنید. کنندهونیو از یک ددعف
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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 برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ددعفونی   هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د   هایتاناگر 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.

 مس کنید.ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لروپوش 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.ددعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 



 
 معاونت بهداشت           

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

16 

 

 قرار دهید. داردرب 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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  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 

    طور همزمان دسگگگتکش را نیز درآوردید. فقط قسگگگمت داخلی     آورید، به  میهمانطور که لباس را در

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و دد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .فاده کنیداستدرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4پیوست 

از یک ماده گندزدایی مناسگگگب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسگگگتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 گندزدا و ددعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. مواد 1 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  ویروسالکل برای از بین بردن  .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   ) ثال درپوش السگگگتیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سگگطوح خارجی تجهیزات )مثل اسگگتتوسگگکو  و   

 شود.نتیالتورها( استفاده میو

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 کیخوردگی الستیک و پالستشدن 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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 یا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد  .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   امکانات الزم برای  ها و ا

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

 فراهم شود.

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

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

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    سگگگفیدکننده  گندزداها و    .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  با این حال سگگفیدکننده .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

ان مراقب بهداشگگتی دیدگی کارکنگندزدا 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.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 ده گردد.و استفا

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سگگایر مواد شگگوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سگگفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سگگگمی در هنگام ود. بهشگگگیمیایی خطرناک شگگگ 

کننده با مواد شگگوینده اسگگیدی مانند موادی که مخلوط 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 از سگگگفیدشگگگوینده اسگگگتفاده نمایید و قبل از اسگگگتفاده  

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سگگگطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  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

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

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

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

شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهسفید اثربخشی آن از  

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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  اعت دورس  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (ppmمعادل درصگگگد  5 های سگگگفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سگگگدیمعمده 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 را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

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

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

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

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

تا  اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف ده شامل غلظت کننهای سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  شگگگود )برای ت یدقیقه توصگگگیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 گندزدا به آب سردنسبت  گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

درصگگگورت عدم  و صگگگابون مایع بشگگگویید و    

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسگگگت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسگگگی و دسگگگت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسگگگک افراد بیمار و مشگگگک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشگگگم، بینی  از دسگگگت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    منزل اگر عالئم سگگگرماخوردگی دارید در

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سگگرد و خشگگک 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 مصگگرف میوه و خود را سگگیسگگتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


