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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 به عنوان یک اصل کلی ویروس بهاست ولی  طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتدتر ممکن اسددت منجرو در موارد شدددی

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

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

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

 آب و صابون شستشو گردد.  با د یا اشیاء مشکوک دستاس با هر فرحائز اهمیت است پس از تم

 

         کاربرد دامنه

تدوین شده   در پرورش و صید ماهی  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل  

ست.   صرفا جهت پیگیری و کنترل کووید  ا سایر قوانین و مقررات مشمول به قوت خود    19این راهنما  بوده و 

 باقی است.

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

ی حفظ کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرف 

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

عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 
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مطدابق بدا سدند مقدررات فاصدله گدذاری       پدرورش و صدید مداهی     :قاعده تصمیم گیری وضععیت فعالیعت  

در طبقدده فعالیددت هددای بددا دددرورت   19صددنایع، واحدددهای تولیدددی و خدددماتی در همدده گیددری کوییددد  

قرار مدی گیدرد و مشدمول مقدررات فعالیدت متناسدب بدا سدط  اددطرار اسدتان، شدهر، منطقده و              Aسط  

 واحد کاری قرار می گیرد. 

شود که بخشی از فاصله گذاری اجتماعی است به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق میگذاری فیزیکی فاصله

گردد. در این راستا الزم انتقال بیماری می که منجربه رعایت فاصله ایمن، کاهش تماس افراد و جلوگیری از

 است موارد زیر رعایت شود:
 

  کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی 

  متر( رعایت گردد؛  1متر )حداقل فاصله  2تا  1مواجهه افراد در حداقل زمان ممکن و فاصله 

  رعایت فاصله گذاری بین مشتریان  و استفاده از شیلد جهت رعایت فاصله بین فروشنده با مشتری

 اقل فاصله یک متر(؛عایت حدر

 در تمامی قسمت ها؛جتناب از تجمع کارکنان ا 

  ثانیه با آب و صابون. 20شستشوی دستها به صورت مکرر به مدت حداقل 

  اجتناب تماس دست افراد توزیع کننده مواد غذایی آبزیان آکواریوم ها 

  لنج , قایق و کشتی افراد در آن حضور نداشته باشند % 50بیش از 

 2تا  1که برای انجام کار فاصله ایمن )صورتی زی محیط کار و تغییر شرایط و محیط کار بهساآماده 

 باشد. بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته متر( و 

 ویدئو  و اجتماعی هایشبکه تلفن، از حداکثری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش

 کنند، انجامکنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می

 شود.

  برگزار گردد.  کشتی, لنججلسات آموزشی در محوطه باز 

 های آموزشی و کارگاهی بیرون سازمانی و دورهجتناب گردد های غیردروری اها و مسافرتمأموریت از

 شود.تعویق انداختهبه 

 اقداماتی چون جداسازی صورت گیرد.  از استفاده مشتریان و شاغلین بین فاصله و یا جداسازی افزایش 

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهگونهبه استراحت هایزمان 

 در مورد بی تردد از و باشند وظیفه انجام مشغول خود هایقسمت در فقط قسمت هر شاغلین کلیه 

 .نمایند خودداری کاری زمان
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 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

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

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

یری، از گصورت تصادفی و روزانه، تا پایان همه  نماینده کارفرما شاغلین را به بررسی روزانه عالئم شاغلین:    -2

م تنفسددی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسدداس ارزیابی حیث عالئم تنگی نفس و سددایر عالئ

خانگی وجود داشدددت، فرد از ورود به محل کار خودداری و  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irسدددامانه 

 دیر از ورود بیمار به محل کارتحصیل جلوگیری نماید.صورت کارفرما مکارفرما/را مطلع نماید. در غیر این

 پذیر های آسیبگروهمراقبت از  .2

شک معتمد، به  گروه دو ده  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز

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

محل کار به  رییتغ ایو  یکار طیشددغل موقت در مح رییافراد را داشددته باشددد. تغ ریتماس با سددا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا یطیمح
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 .دنینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -2

 

 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 ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد 

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات
 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  بپرهیزند.  آبزیان تا حد امکان از تماس مستقیم با 

 ؛و روبوسی مانند دست دادن اجتناب از تماس افراد با دیگران 

   با ابزار کار و سایر سطوح که امکان آلودگی وجود دارد حتما از دستکش استفاده نمایند.هنگام کار 

   مستقیم با آبزیان نیز در صورت ابتال به کرونا ویروس از تماس  مراکز پرورش آبزیان کارکنان 

کار و چکمه ها در محیط کار خود خودداری نمایند و در صورت مشکوک بودن از ماسک، لباس 

 استفاده نمایند . 

  های آلوده خود را بشویند. بعد از کار استحمام نمایند و لباس 

   را مرتب گندزدایی نمایند. و پرورش آبزیان  محل نگهداری 

  را گندزدایی نمایید.آبزیان اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات 

  بایست بعد از اتمام کار کلیه سطوح تماس گندزدایی شود.مشترک می از سطوح در صورت استفاده 

 استفاده از  دهیسرپوش ایشلوغ  یها ورود به مکان یمکان عموم کیشود هنگام رفتن به  یم هیتوص

و  یدالیه پارچه معادل آن و دستکش استفاده کن هماسک یا س رهیو غ یحمل و نقل عموم لیوسا

  ید.آب و صابون بشویبا  دستان خود را 

  کنید.  یآن ددعفون یالکل رو دنیمال باپوست را در صورت تماس با سطوح آلوده  

 نمایند.  می بایست در خانه استراحت افراد بیمار یا مشکوک  
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 یا سانتیگراد درجه 38 بیمار شده اندازه گیری و لرز و دمای در صورت دارا بودن عالیم بیماری )تب 

( به   مشهود  ناخوشی و نفس تنگی خشک، است، سرفه داشته ادامه ساعت 48 از بیش برای هباال ترک

 نزدیک ترین مرکز جامع خدمات سالمت جهت مشاوره مراجعه نمایید.

   اطمینان حاصل کنید که شاغلینی که در مراحل مختلف با مراجعه کنندگان در تماس هستند

 تفاده می نمایند.بهداشت دست را رعایت نموده و از تجهیزات حفاظت فردی  مناسب اس

 یتان جدا کنید ها لباس کار خود را از سایر لباس. 

   های کوتاه، موی بسته داشته باشندباید دست های تمیز، ناخن  و صیادان پرورش اّبزیان کارگران. 

 

 بهداشت مواد غذایی .2

 یدی کناربدون دسترسی به آب و مواد شوینده خودد حل پرورش آبزیان ماز خوردن و آشامیدن در . 

  نمایید. جدا را  بیمار یا افراد مشکوک به بیماریافراد  محل استراحت و ظروف 

 یمتر م 1حداقل فاصله  تیجهت کاهش تجمع و رعا یو غذاخور سیساعت کار رستوران و سلف سرو 

 است: یدرور لیموارد ذ تیو رعا ابدی شیافزا ستیبا

 شود. ییسالن گند زدا یتمام ییو بعد از صرف وعده غذا قبل 

 مصرف انجام  کباری یها یبنددر بسته حایترج یدنینمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشام سرو

 .ردیگ

 باشدیمراکز فعال ممنوع م یدر تمام یروباز و فله ا ییمواد غذا عرده . 

 بصورت روباز و  جاتیترش ،ینیریتخمه، ش ل،یآماده به مصرف از جمله انواع آج ییمواد غذا ینگهدار از

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 د.فعال باش یستیبایو رستوران م یکارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخور هیتهو ستمیس 

 نشوند و زمان سرو غذا و  یغذاخور یوارد سالنها کبارهیپرسنل به  ادیاتخاذ شود تا تعداد ز یبیترت

 تر گردد. یاز تجمع افراد طوالن یریجهت جلوگ یوراستفاده از سالن غذاخ

 است. یالزام سیغذا و سرو در سلف سرو لیمتر در هنگام تحو کی یفاصله گذار تیرعا 

 باشند. یپوشش بهداشت یدارا دیقبل از سرو با سیسلف سرو ییغذا مواد 

 گردد. عیتوز نیشاغل نیپخته شده با درجه حرارت مناسب ب ییمواد غذا هیکل 

 گردد. عیپروانه ساخت توز یدارا یمخلفات به صورت بسته بند ریو سا ساالد 

 شوند. ییمورد استفاده مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو گندزدا جاتیو سبز وهیم 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 فرمان  ها و ، پشتی صندلیی تماس مشترک )نظیر دستگیره درب، میله راه پله تمامی سطوح دارا

 سپس براساس جدول ذیل  گندزدایی گردد. ابتدا  نظافت و ( بایدو قایق خودرو

 گند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی بین  و (. دو مرحله نظافت )با مواد شوینده

 شوینده وگندزدا ایجاد گردد. 

 و گندزدایی گردد.الت و تجهیزات به طور روزانه تمیز ماشین ا  ،کلیه دستگاه ها 

  ساعت کاهش می یابد(. 24محلول گندزدا باید روزانه تهیه گردد )کارایی آن پس از گذشت 

 دا شود. ابت گندزدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، برای سطوح انجام می

 شود . دستمال خیس گردد و با فشردن آب ادافی آن گرفته و بر سطوح کشیده می

 .الزم است رطوبت ناشی از مواد گند زدا به صورت خود بخودی خشک شود 

 ید.از ظروف و کیسه های سالم نو و تمیز برای حمل و بسته بندی محصوالت استفاده کن 

 میکروب خاصیت دلیل به خورشید نور معرض در وسایل مورد استفاده خود را  و  کار قرارگیری لباس 

 .آن قرار دهید کشی

  از مواد بر پایه الکلی جهت دد عفونی دست استفاده گردد ودر صورت در دسترس نبودن بهتر است

 استفاده شود. پیوست ماده موثره دارای کلر به شرح جدول ماده الکلی از

  گندزدایی ماشین های حمل و نقل آزیان به طور روزانه 

 

 بهداشت ساختمان .4
 

 شود تهویه دهید هوا اجازهآبزیان  نگهداری محیط و انبار و منزل پنجره و گذاشتن در با باز . 

  مناسددب باشددد بطوری که هوای تازه همیشدده  دارای تهویهباید مراکز پرورش آبزیان فضدداهای عمومی

شد     شته با ستفاده از تهویه طبیعی با بازکردن جریان دا در و پنجره ها و تعویض مرتب  )بعنوان مثال  ا

 (.هوا

  باید  سطل زباله در دار پدالی برای پسماندهای تولیدی استفاده شود مذکور در سالن های. 

 وحفاظت فردی  مناسددب اسددتفاده کنند شدداغلین باید از  تجهیزات ، در کلیه مراحل مدیریت پسددماند 

 آموزش های الزم  در مورد نحوه صحی  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را دریافت کرده باشند 

 ند وگند زدایی سطل ها اقدام گرددبت به تخلیه سطل های پسمادروری است روزانه نس. 
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 نکات مهم 
 

 دا مبتال و مشکوک در محلی جآبزیان می بایست  به بیماریهای عفونی در صورت مشکوک بودن به ابتال

 .سالم قرنطینه شوندآبزیان از 

  می گردد. دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد گند زدا بر روی سطوح توصیه10مدت حدود 

 ت  قبل از استفاده گندزدایی در صورت وجود فضای ماهیگیری در محل پرورش کلیه قالب ها و تجهیزا

 گردد.

 

 آموزش بهداشت

 ( و ... هاسایت، وبهای مجازیصورت مجازی )ازطریق شبکهآموزش به 

  عایت فاصددله چهره به چهره با رپذیر نبود از طریق از مسددیرهای مجازی امکانآموزش درصددورتی که

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

 گرافی در فضای مجازیدرصورت امکان، انتشار تیزر، اینفوگرافی یا موشن 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 های همراههای آموزشی به گوشی درصورت امکان، ارسال پیامک 

 های مجازی مربوطه در گروه های آموزشی ، ارسال پیامصورت امکاندر 

 نصب پوستر های آموزشی 

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

 در محل کار 
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 فرد جهت بازگشت به کار : فرم خوداظهاری1پیوست 

 

 در )واحد کاری/ سددازمان ...( اینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته در -1

احساس خستگی و دعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

ویروس( در دو هفته  )کرونا 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 2از فاصله کمتر 

 □ 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 سدددامانه    کنم شدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشددیاری، دقت و صددداقت ثبت نمودهپاسددک کلیه پرسددشثبت نام نمایم و

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

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریک
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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

  بشوئید بین انگشتان را -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 دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEفردی  )مراحل پوشیدن وسایل حفاظت 

ستفاده  PPEنوع  سط  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 صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 هادستکش .2

 

 

 

 

 

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

 کردن انتشار آلودگیخود و محدودبرای محافظت از های 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 -

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

بدون آلوده کردن لباس، پوسدددت     درآوردن ایمن وسدددایل حفاظت فردی   های مختلفی برای  روش 

قبل از خارج شدددن از محل کار/پایان شددیفت کاری،    غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

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

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPEز ترک محل کار استفاده شود.جدید بعد ا

 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

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

 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 

  ماسک (2

 
 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. داردرب زبالهماسک را در یک ظرف 

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

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده              نکات عمومی

 کنید.

یدن و ریختن محلول   از  یدها،      های پاشددد ندزدا روی سدددطوح و کل گ

سدددوزی دار و مواد ناسدددازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 . مواد گندزدا و 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 دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

پ و ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  

 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 اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های پالستیکخوردگی الستیک و شدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت 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

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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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

ه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزان  

 فراهم شود.

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

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

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

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

طور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

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

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

ان مراقب بهداشددتی دیدگی کارکنگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

بند دددد آب و دسددتکش و عینک برای  اسددتفاده از ماسددک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 استفاده گردد.و 

یه           - عث تجز با با آب سدددرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سدددف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام ناک شدددود. بهشدددیمیایی خطر 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب
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کننده برای فاده از سدددفیدشدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددت 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک 15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 گردد.مشورت 

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 

سفید اثربخشی   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهآن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریک رقیق

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشددد با  ندزدایی  بل از گ شدددده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

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

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

 (PPMمعادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

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

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول 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

سدددیم، از دو برابر بیشددتر از  هیپوکلریت  درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهمثال

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

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس 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 دهای سفی محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شدددودتوصدددیه می دقیقه   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 

 نسبت گندزدا به آب سرد رسگندزدایی در دست 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       

درصدددورت عدم  و صدددابون مایع بشدددویید و    

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت 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 سدددرماخوردگی دارید در

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک 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 مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


