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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 اصل کلی ویروس  عنوان یکاست ولی به 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

شدید با عالئ  کنونی این بیماری سرفه، تنگی نفس می از یک طیف مالیم تا  ز نماید تواند برومی همچون تب، 

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن اسدد

 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  1صددله تواند در فاترشددحات 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  

طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسددایلی اسددت کهپله ها، میز و صددندلی، شددیرآنت، نردهدسددتگیره در

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

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

 

  کاربرد دامنه

  انبارها می باشد.کارفرمایان و شاغلین مدیران، این راهنما دامنه کاربرد 

بوده و سددایر قوانین، آیین نامه ها،  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشددگیری و کنترل 

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

 

 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

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

کسددب و کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   

یت بانیی برخوردار اسدددت نزم اسدددت مقررات ویاه ای از طریق فاصدددله گذاری  سدددالمت نیروی کار از اهم

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

 در نظر گرفته شود.  و انبارها صنایع صادی،فعالیت اقت
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 در این راستا نزم است موارد زیر رعایت شود:

   افزایش های کاری مختلف با حضدددور شددداغلین کمتر به عنوان م ال   ریزی به منظور اجرای روش برنامه

 کاهش ساعت کاری صورت گیرد. چرخشی نمودن ساعات کار،های کاری، شیفت

 ( 2تا  1آماده سددازی محیط کار و تیییر شددرایط و محیط کار به صددورتی که برای انجام کار فاصددله ایمن 

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

  های  ها و ساعتشیفتکار در منظور تقسیم به ریزیدر صورت امکان برنامه منظور عدم تجمع شاغلین،به

های کاری بیشتر به طوری که در هر  تیییر انجام شود به طور م ال تقسیم شاغلین در تعداد شیفت     قابل 

 شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

       برگزاری جلسات ضروری به صورت غیرحضوری از طریق ویدئو کنفرانس و درصورت عدم امکان برگزاری

 کننده.شرکتویدئو کنفرانس برگزاری آنها با حضور حداقل افراد 

       ،سه حضوری ضرورت برگزاری جل صورت  شود و مطالب ب     در  شرده و کوتاه برگزار  صورت ف سات به  ه جل

 صورت خالصه ارائه شود تا از طوننی شدن جلسه پرهیز شود. 

     ،داشته باشند و برای   حضور  ی حداقل تعداد افراد در غذاخوردرصورت وجود آشپزخانه و پخت و سرو غذا

ی خود غذاتوانند اینکه افراد می یا افزایش ساعت سرو غذا یا  های بیشتر تقسیم شوند     گروهصرف غذا به  

  .بیاورند  از منزلرا 

 کنفرانسویدئو و اجتماعی هایشبکه تلفن، از حداک ری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش 

 .، انجام شودکنندکار میبرای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان 

 متر( رعایت  2) فاصددله حداک ر و ممکن زمان حداقل باشددد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصددورتی

 گردد.

 وداجتناب ش که کارکنان می توانند تجمع نمایند مکانیو هر  تک یررخانه، اتاق آبدا کار، اتاق در تجمع از. 

   سنل یا افراد سایر پر سته م ل اتاق انباردار جلوگیری  متفرقه به انبار یا محیط حتی انمکان از ورود  های ب

 شود. 

 ی و اقداماتی چون جداساز  از با استفاده  مراجعین احتمالی پرسنل انبار و سایر پرسنل/    بین فاصله  افزایش

 گذاری صورت گیرد.  پارتیشن

    سطوح ضور و غیاب کارکنان،  شترک  برای ح سگر و  جمله از م شت  اثر ح شود و   حذف خروج و ورود انگ

 تمهیدات دیگر از جمله تشخیص چهره جایگزین شود.

 ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. ای برنامهگونه به استراحت هایزمان 
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 زمان در مورد بی تردد از و باشند  وظیفه انجام مشیول  خود هایقسمت  در فقط قسمت  هر شاغلین  کلیه 

 .نمایند خودداری کاری

  توان کارکنان دیگر را مصددون می مشددکوک ایبه کارکنان مبتال  یاسددتعالج یمرخصدد ای یدورکار انجامبا

 داشت. 

  ری جلوگیبه انبار از سالمت کارکنان در بدو ورود اطمینان حاصل شود و از تردد غیر ضروری افراد متفرقه

 شود.

 جلوگیری شود.ریزی شود که از تجمع افراد ای برنامههای استراحت به گونهزمان 

 گردند. ها و سمینارها لیوهای آموزشی، همایشهای غیرضروری، دورهموریتأتمام م 

    به زمان دیگری   بل تعویق با رعایت مالحظات ایمنی      میرات اسددداسدددی قا  عحتی انمکان کارهایی چون ت

 ادر گردد.و پروانه کار برای کارهای تعمیراتی ضروری ص موکول گردد

     یری جلوگ انبار از طریق الکترونیکی انجام پذیرد و از تردد هرگونه پیک در داخل      حتی المقدور مکاتبات

 شود. تحویل گرفته های ضروری با اتخاذ تدابیر نزم ها و نامهگردد و بسته

  دعوت نمودن مهمان و ارباب رجوع تا حد امکان جلوگیری و سددعی شددود کارها از  برگزاری جلسددات، از

)در صورت ضرورت برگزاری جلسات نزم است  فصل گردد.رتباط تلفنی و ارتباطات مجازی حل و طریق ا

 احتیاطات عنوان شده در قسمت برگزاری جلسات رعایت شود(.

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

 کارکنان استفاده شود.

  عبارتی کاهش تعداد سرنشینان هر خودرو بطوریکه هر سرنشین در فاصله     ه یس ها یا بافزایش تعداد سرو 

 متر از سرنشین دیگر، قرار گیرد.  1 حداقل

          سواری و رعایت صندلی جلو )صندلی کمک راننده( بخصوص در خودروهای  شستن افراد در  ممنوعیت ن

 متری تا حد امکان   1ایجاد فاصله 

 نفر نشود.  3که تعداد سرنشینان با احتساب راننده بیشتر از  یله نقلیه بطوریبکارگیری تعداد بیشتری وس 
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 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاسددت براسدداس طرح فاصددله نزم 

 پذیرد:

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا ا شاغلین ر  ،صنعت  اینماینده کارفرما یا مدیر / کار

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سددایر عالئم تنفسددی مورد  صددورت تصددادفی و روزانه، تا پایان همه به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسدداس ارزیابی سددامانه  

صورت کارفرما/ ع نماید. در غیر اینوجود داشت، فرد از ورود به محل کار خودداری و کارفرما/ مدیر را مطل

 مدیر از ورود بیمار به محل کار جلوگیری نماید.

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

عارضه 19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به گروه دو

 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  
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 این افراد در نظر گرفته شود:موارد زیر برای 

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

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

ط کاری و یا تیییر محل کار به محیطی تماس با سایر افراد را داشته باشد. تیییر شیل موقت در محی

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

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

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

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

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

  در صورت آلودگی این ثانیه بشویید.  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل

 ثانیه باشد.  40زمان حداقل 

     ضدعفونی کننده بر پایه الکل قبل  توان از محلول در صورتی که آب و صابون مایع در دسترس نیست می

 از غذا خوردن، بعد از تماس با سطوح و اشیاء مشترک و بعد از بازگشت از کار به منزل استفاده کرد.

 .از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید 

 ستمال      هنگام سرفه کردن از د صورتی  عطسه یا  ستفاده کنید )در  شت از   که کاغذی ا ستمال وجود ندا د

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

 .از انداختن آب دهان بر روی زمین اجتناب نمایید 

 .کوتاه بودن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردی می باشد 

 انمکان از همراه داشتن وسایل غیرضروری از قبیل انگشتر، ساعت خودداری نمایید.حتی  

  متر( با افراد خودداری کنید. 1-2از تماس نزدیک )کمتر از 
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 ،سددهم زیادی در کاهش ابتال به  تیذیه مناسددب و کاهش اضددطراب، نوشددیدن مایعات کافی خواب کافی

 بیماری دارد. 

          تیذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم

 ویروس( داشته باشید. مقابل عوامل میکروبی به خصوص کروناایمنی بدن در 

 پرهیز کنید.با یکدیگر  بوسی کردنو رو دست دادن از 

  های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از          از خوردن غذا در محیط

 صورت کامالً پخته استفاده کنید. مواد غذایی به

   م سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک به صورت صحیح استفاده کنید و در       در صورت مشاهده عالئ

 صورت شدید شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید.

 از دستمال کاغذی استفاده نمایید.) مسافربری یا حمل بار(های آسانسوربرای تماس با دکمه ، 

         به یکدیگر بایستید و از ظرفیت کل آسانسور     هنگام سوار شدن در آسانسور روبروی در آسانسور و پشت

 استفاده نشود.

  شخصی استفاده شود. و لوازم التحریر از خودکار 

  داقل به ح یادار ونیاتوماس  ستم یو استفاده از س   یاز انتشار احتمال  یریاستفاده از کاغذ به منظور جلوگ

 ه شود. رساند

  اسددتعمال دخانیات به دلیل تأثیر آن بر تضددعیف سددیسددتم ایمنی بدن و مسددتعد نمودن افراد در ابتال به

 ویروس ممنوع است. 

  صرف  م کباری)استفاده از دستکش    بهداشت  تیپول و اسکناس و رعا  یبه جابانکی از کارت هنگام خرید

ستگاه  ه( بیدستمال کاغذ  ای ستفاده از د س  یهاهنگام ا ی تحویل کاغذ یهاشیو فشود  تفاده کارتخوان ا

 نشود. گرفته

 کنید پرهیز پخته نیمه یا خام صورت به حیوانی محصونت مصرف از. 

 کنید. پرهیز خام حیوانی محصونت سایر یا شیر گوشت، به دستکش بدون زدن دست از 

   جلوگیری از )جهت  کنید.   را گندزدایی از قبیل کلید، موبایل      کنید اشدددیائی که در طول روز لمس می

 توان از پوشش موبایل با سلفون، شستشو با کف صابون و نظایر آن استفاده نمود(خراب شدن آنها می

 تماس نداشته باشید   وسایل و سطوح عمومی   ا های عمومی نظیر اتوبوس و مترو، تا حد امکان ب در مکان

صابون یا مواد پایه الکل    و تا زمانی ستان خود را با آب و  ضدعفونی نکرده    70که د صد،  اید به دهان، در
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ست نزنید  ها،بینی و چشم  ضمن اینکه حتی انمکان برای کاهش میزان تماس با مکان د های عمومی و . 

  های کارکنان یا خودروی شخصی انجام گیرد.سرویسآلوده به ویروس، رفت و آمد به محل کار با 

 صددندلی و سددایر وسددایل )ترجیحاً هر یک از  عدم اسددتفاده از دسددتمال مشددترک برای تمیز کردن میز و

   بار مصرف(کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یک

 .از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید 

 تماس بگیرید. 4030و 190 در صورت داشتن هرگونه سؤال و نیاز به راهنمایی و مشاوره با شماره 

  برای ضدعفونی انگشت    درصد  70صورت استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل     در

 ضروری است.

   ستفاده از سایل حفاظت فردی )پیوست    تجهیزات حفاظت فردیاجباری بودن ا از  ( 3مطابق راهنمای و

 و ژل ضدعفونی بر پایه الکل برای شاغلین تأمین شود. لباس کار،  دستکشماسک، جمله 

 ا میججابرا که بار یا کان  : با توجه به اینکه دستکش های یکبار مصرف برای پرسنل انبار و افرادی1نکته 

            شستشو و صنعتی خود را مکرراً پاره می شود می بایست دستکش های سریعاًکنند کارایی نداشته و

 (3و  2)پیوست نمایند دایی  گندز

س     : 2نکته  ستفاده از د صورت ا شود که      تکشدر  صنعتی، توجه  ستکش  ستکش فقط هایی غیر از د های د

 را دارند. گندزدایینیتریل و نتکس قابلیت 

 های ساده پزشکی، ماسکN95  وFFP2 شود. برای شاغلین توصیه می 

  و نظافتچی کارکنان برایو روپوش  مناسددب ماسددک، دسددتکش جمله از نزم فردی وسددایل حفاظت 

 آبدارخانه قرار گیرد.

 رانندگان رانندگان لیفتراک ها، وسددایل نقلیه موتوری و خصددوص ه شدداغلین ب سددالمت حف  جهت به

 موظف کارفرما/ واحد نقلیه ویروس، کرونا به افراد این ابتالی از پیشگیری  های ایاب و ذهاب و سرویس 

 )ترجیحاً از مصددرف یکبار تنفسددی اسددت وسددایل حفاظت فردی شددامل لباس کار، دسددتکش و ماسددک

 فوق افراد و داده قرار های ایاب و ذهاب،رانندگان سددرویس کلیه اختیار ( به تعداد کافی در N95نوع

  .باشند می آن از استفاده به ملزم انشاره

    1و نظایر آن که افراد ناچارند با فاصله کمتر از  اتاق انبار دار ، توزین و باسکول استفاده از ماسک در اتاق 

 .باشدمیاجباری با یکدیگر کار کنند، متر  2تا 

 .افراد مبتال یا مشکوک به هیچ عنوان نباید از ماسک سوپاپ دار استفاده نمایند 

  مراجعه نمایید. 3برای آشنایی با نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی به پیوست 
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 صورت جداگانه اختصاص داده شود.ه کمد لباس برای هر فرد ب 

  دستکش استفاده نمایند. هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه ونیروهای خدماتی در 

 

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

ستفاده از مکان  سرویس و غذاخوری می     ا سلف  ستوران و  ست  های تجمعی مانند ر از لحاظ زمان بای

که که پخت غذا برای کارکنان اجتناب ناپذیر اسدددت رعایت موارد ذیل               در مواردی یابد.   افزایشسدددرو غذا  

 ضروری است:

 .قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود 

          سته شامیدنی ترجیحا در ب شکر و آب آ سماق، قند،  صرف انجام  های یک بندیسرو نمک، فلفل،  بار م

 گیرد.

  باشد. ای در تمامی مراکز فعال ممنوع میفلهعرضه مواد غذایی روباز و 

        صورت روباز و شیجات ب شیرینی، تر صرف از جمله انواع آجیل، تخمه،  از نگهداری مواد غذایی آماده به م

 بدون استفاده از ظروف در دار اجتناب گردد.

 ال باشدبایستی فعمی رستورانمد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و آسیستم تهویه کار. 

    سنل به یک شود تا تعداد زیاد پر سالن  ترتیبی اتخاذ  سرو غذا و     باره وارد  شوند و زمان  های غذاخوری ن

 استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوننی تر گردد.

 .استعمال دخانیات ممنوع است 

 ف سرویس الزامی است .رعایت فاصله گذاری یک تا دو متر در هنگام تحویل غذا و سرو در سل 

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

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

 .ساند و سایر مخلفات به صورت بسته بندی دارای پروانه ساخت توزیع گردد 

  دستورالعمل وزارت بهداشت شستشو گندزدایی شوند.میوه و سبزیجات مورد استفاده مطابق 

 .یخچال و فریزر های مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود 

 .سطل زباله پدالی در دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است 

 شود.ها برای خوردن و آشامیدن استفاده ها و غذاخوریانمکان از ظروف یکبار مصرف در رستورانحتی 

  شپزخانه سرویس      ها و محلآ صورت وجود( موظفند پس از  سرو غذا )در  دهی کلیه ظروف طبخ و های 

 شستشوی و گندزدایی گردد.غذایی، ظروف پذیرایی، سازی موادآماده 
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      ستفاده صرف برای میز غذاخوری ا شش یکبار م ستفاده آنها را تعویض    از پو شود تا بتوان پس از هر بار ا

 نمود.

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

        شیرآنت، نرده  پله صندلی،  شامل میز و  شترک  شی  سطوح دارای تماس م ها، تخت، کمد، کابینت، گو

گاه   کارت   تلفن، دسدددت ها، کف های  ید و    پوشخوان و خودپرداز ها، کیبورد، موس، ریموت ها، کل  پریز

درها، پنجره ها، قفسه  ها، موبایل، دی، صفحه کل ) حمل بار یا مسافربری(  آسانسور   یدکمه ها ،هارهیدستگ 

بارها، محل دپوی کانها، میله ها، کمدها، راهروها، پاگردها، تجهیزات کامپیوتری،                    ها، دیوارها، کف ان

صندلی،          دفاتر، اوراق، لوازم التحریر شتی  صندلی، پ سته های  صندلی، د شیمن  سایل ، ن  لیفتراک ها و و

ر ، کلیدهای پایین و بانب    ها  ی لیفتراکپایین و بانبر پنجره ها   کلیدهای   نقلیه موتوری موجود در انبار،   

کاری   و تجهیزاتوسدددایل عمومی   ،، ابزارها نرده ها و نردبان ها   فرمان خودرو،  شددداخک های لیفتراک،   

 و نظایر آن تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  مشترک بین افراد

  در هر مرتبه سددوار کردن افراد( کلیه سددطوح که  باید قبل از سددوار کردن افراد سددرویس ها راننده(

محل نشددسددتن مسددافر، میله های افقی و  دسددتگیره، در، فرمان، احتمال لمس آنها وجود دارد )مانند

 عمودی داخل خودرو و صندلی ها( را گندزدایی کند.

   ،ها،  قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره فرمان، محل نشددیمن، پشددتی صددندلی

 مانیتور های خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

 .راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو نماید 

        گذاشدددتن پنجره های خودرو در حال حرکت      تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با باز

 صورت گیرد

 تخته گوشددت خرد کنی، چاقو، سدداطور، سددینی،  لگن، چر، گوشددت،  ات از جمله میز کار، تجهیز ابزار و

 ترازو، باسکول و ام ال آن می بایست هر بار قبل از استفاده شستشو و گندزدایی شوند.

 ها و وسایلی که برای نظافت رستوران یا راهروها استفاده می شود در هیچ      های زمین شور ، دستمال  تی

شو         ست ش سایلی که برای  سرویس  شرایطی با  و شتی بکار می  و نظافت  صور   های بهدا ستی ب ت رود نبای

 مشترک استفاده نمود. 

   سطوح خودروهای حمل و نقل مواد غذایی ستمر طبق پروتکل     و حمل بار تمامی  ست به طور م می بای

 های موجود گندزدایی گردند.
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             ها، دیوارها، کف ها، قفسددده  بار )درها، پنجره  کانها،       گندزدایی مرتب محوطه ان بارها، محل دپوی  ان

 (4دستگیره ها، میله ها، کمدها، راهروها، پاگردها( مطابق راهنمای گندزدایی سطوح )پیوست 

       ،گندزدایی مستمر اتاق انباردار و کلیه سطوح متعلق به آن شامل: میز، صندلی ها، تجهیزات کامپیوتری

 گیرند. با پرسنل انبار قرار میدفاتر، اوراق، لوازم التحریر و هر وسیله ای که در تماس 

          های جداگانه( مطابق    های کوچک و بزرگ یا توده   گندزدایی کلیه کانها و بارها )بصدددورت بسدددته بندی

 ( قبل از ورود به محوطه انبار4راهنمای گندزدایی )پیوست شماره 

    ل         گندزدایی جایگاه پا ند  مان ظایر آن       های کانها  بارهای     ت ها، قفسددده ها، کمدها و ن قبل از قراگیری 

 گندزدایی شده در هنگام ورود به محوطه انبار

 ها با  خصددوص از کشددورهای آلوده و گندزدایی آنه جداسددازی کانها، محصددونت و مواد خام وارداتی ب

 (4تجهیزات مناسب و مطابق با راهنمای گندزدایی سطوح )پیوست 

  بار زدن مطابق راهنمای گندزدایی سطوح )پیوست    های حمل بار، کان، محصول قبل از گندزدایی ماشین

4) 

  گندزدایی کلیه تجهیزات واسددط حمل یا جابجایی بار/کان/ محصددونت با افراد در تماس مطابق راهنمای

 ( 4گندزدایی سطوح )پیوست 

  گندزدایی تجهیزات توزین، سکوهای توزین 

 بار و بارگیری، باید گندزدایی گردند. کلیه قسمت های بارگیری وسایل نقلیه حمل بار، قبل از تحویل 

 ها به صورت موقت حذف شوند.کنسردها و آب خوریآب 

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

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

 نوع پدالی یا چشمی باشد.های بهداشتی، ترجیحاً از شیر آب روشویی، سرویس 

  صددورت ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسددایل مشددترک از جمله چادر، سددجاده و نظایر آن از نمازخانه

 آوری گردد و به صورت شخصی استفاده شود.موقت جمع

 شددسددته ، گندزدایی و خشددک شددوند تا برای نوبت بعدی  ها و دسددتمالها حتماًپس از هر بار نظافت ، تی

 باشد.  آماده 
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  بهداشت ساختمان .4

  شتن درها و پنجره سالن از تهویه طبیعی م ل باز گذا ستفاده       های  ساختمان ا ستم تهویه  سی ها در کنار 

 شود و از عملکرد صحیح سیستم های تهویه ساختمان اطمینان حاصل گردد.

  گرددیم هیتوص یبا فشار منفاستفاده از سیستم تهویه . 

    ها، دستگیره درها، و نظایر آن تمیز و خشک شده و    سطوح دارای تماس مشترک شامل دیوار و کف، در

 سپس گندزدایی گردد. 

  ضد ست عفونیظروف حاوی مواد  سب در هر طبقه، راهروها،  کننده د در ها با پایه نگهدارنده به تعداد منا

 و مواردی نظیر آن تعبیه گردد. آسانسورها، سرویس های بهداشتی ،ها ورودی و خروجی ساختمان

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

 شود. گندزدایی داشته باشد و مرتباً مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

 و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود. گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها 

 .لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و در آن محکم گره زده شود 

  .وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه الزامی است 

 اقامه نماز ر( در رعایت فاصله زمانی و مکانی )حداقل یک مت 

 .گندزدایی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

             ست ضدعفونی د شو و  ست ش ضوخانه در نزدیکی نمازخانه جهت  شتی و و شته   سرویس بهدا ها وجود دا

 باشد.

 ها پیش بینی شددود و در و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه  تهویه مناسددب برای این مکان

 گذاشته شود.طبیعی باز 

          های بهداشتی   شستشو و نظافت مرتب دیوارها، کف، دستگیره، در، شیر آنت و وسایل موجود سرویس

 ( انجام شود.2های گندزدایی )پیوستصورت روزانه و گندزدایی آنها مطابق با دستورالعمله ب

    تجهیزات حفاظت با دیده آموزش فرد یک توسدط  روز در بار دو حداقل بایدسدرویس های بهداشدتی 

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

  ی شخصی استفاده شود.هاپاییدمسعی شود حتی امکان 
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   سایل نظافت مانند تی شوند.            و ستفاده  شتی و حمام ا سرویس بهدا ضوخانه ،  صورت مجزا در و ها به 

سایل نظافت به طور  همچنین تی سایل می        ها و و شود. این و شو و گندزدایی  ست ش ست برای  مرتب  بای

 نظافت سایر قسمتهای ساختمان استفاده نشود

             صابون ستفاده از  ست. ا ضروری ا شتی  سرویس های بهدا صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در  وجود 

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد.

 ل کاغذی استفاده شود.ها از خشک کن برقی و یا دستما برای خشک کردن دست 

       بایستی مرتباً خالی  سطل زباله پدالی در دار در داخل سرویسهای بهداشتی قرار داده شود و سطل ها می

 شده و گندزدایی گردند.

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

 

 سایر اقدامات .5

 مدیریت پسماند

 شتی  شیوه  به باید پسماندها  دفع  معج نیروهای کلیه و پذیرد صورت  پدالی دار در های سطل  در و بهدا

 های کیسدده در پسددماند آوری جمع شددامل بهداشددتی مالحظات تمامی رعایت پسددماند دفع و آوری

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی

  یکیپالست  یها سه یک در نظافت مصرف  بار کی لیوسا  نیهمچن و شده  استفاده  یها یکاغذ دستمال 

 مسئول  توسط  یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و شوند  یآور جمع  یپدال دار درب یها سطل  و محکم

 صورت پذیرد. نظافت

  جمله  از دیگر های مکان وسایل  از بهداشتی  های سرویس  گندزدایی و نظافت وسایل  ها،دستمال  سطل

 آبخوری جدا باشند.

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

ستفاده کنند و آموزش های          سب ا سایل حفاظت فردی منا سماند باید از و سنل درگیر با پ کارکنان و پر

 نزم در مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.

   و قرار دادن آنها در کیسه های بزرگ تر و مقاوم و سپس ها در کیسه های پالستیکی ماندپسبسته بندی

آلودگی حاصددل از حمل زباله را در فضدداهای داخلی به مراتب   ،انتقال آنها به خارج از فضدداهای داخلی

 .دهدکاهش می
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  باشدددب بعنوان م ال یاز داخل امکنه، توجه به عدم آلودگی دیگر فضدداها بسددیار مهم م پسددمانددر انتقال

 .تواند موجب آلودگی رستوران شودانتقال زباله تولیدی در آشپزخانه از داخل محیط رستوران، می

   نگهداری موقت زباله باید به دور از حشددرات ، جوندگان و گربه ها بوده، در معرض دید نباشددد و پس از

 دقت شستشو  و گندزدایی داده شود.به  ذخیره و نگهداری مکان ظروف وانتقال زباله توسط شهرداری، 

 

 نکات مهم

 در محیط کار بهداشتی یهاهیتوص

   طیر شرا د راتییآگاه باشند. تی  یماریب وعیش  تیاز گسترش وضع   دیبا کنانو کار انبارداران، سرپرستان 

 نیکه در حال حاضددر در ا یکار یهاطیمح یرا در برخ یگرید یاطیاقدامات احت ،ممکن اسددت وعیشدد

 .دیننما الزامرا  نداراهنما مورد توجه قرار نگرفته

 ص  نیا سله     یاجرا بااز عفونت  یریشگ یپ یبرا هاهیتو ستفاده از کنترل سل  یهامراتب کنترل از جمله ا

 کرونا روسیوبرابر مواجهه با  در کنانمحافظت از کار یبرا منیکار ا یها وهیو شدد یتیریمدو  یمهندسدد

 از محافظت یبرا مناسددب یفرد حفاظت لیوسددا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسددته. باشدددیم

 ای/ و صددورت محاف  ای نکیع، ماسددک، لباس، دسددتکش شددامل اسددت ممکن روسیو برابر درکنان کار

  .شود یتنفس دستگاه

 نندب ک یابیبرآورد کنندب خطر مواجهه را ارزرا  کرونا روسیوبا  کنانشانکارمواجهه  تیوضع دیبا انبارداران

روشدددها و احتیاطات از  کنانحاصدددل کنند که کار نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشدددها

از  یقیممکن اسدددت شدددامل تلف ینند. اقدامات کنترلکمی از مواجهه اسدددتفاده یریجلوگ یبرای کنترل

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ی،تیریو مد یمهندس یکنترلها

 که معمونً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشددی از فرد  روسیو نیانتشددار و انتقال ای هابه راهتوجه  با

 یعنم نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا  یتوان به راحتی، مآلوده در اثر سرفه و عطسه است   

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سددرفه، افراد مشددکوک یا مبتال به کرونا عامل  ابه بیماری یکه افراد مبتال 

 اصلی خطرند. 

 به  موضدددوع نیا به  توجه  با . دهد یم شیافزا را مرتبط خطر ،مشدددکوک ای  مبتال افراد به  شددددن کی نزد 

 ،یفن مالحظات و طیشددرا به توجه بالذا . داشددت بان سددکیر با موارد به یتریجد توجه دیبا خصددوص

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات ،آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا

 بیمار/ دارای عالئم مشکوک به بیماری به سرویس کارکنان وارد نشوند.  افراد 
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  باشددند یا به این گروه در سددوار و پیاده شدددن به  می کم توان مسددافران جابجایی مسددئول افرادی که

 .فراموش کنند دستکش را نباید و ماسک از استفاده سرویس کمک می کنند،

   کنند از تماس مستقیم با آن  افرادی که به هردلیل وسایل، ساک یا بار خود یا همکاران خود را جابجا می

بار خودداری نموده و حتماً از دسددتکش یکبار مصددرف و نظایر آن اسددتفاده نموده و سددپس آن را معدوم 

ست      شتن د صورت ندا ضافی می   نمایند. )در صرف ا ستمال کاغذی بار را بگیرند و  کش یکبار م توانند با د

 سپس دستمال را در سطل بیاندازند( 

          از دست زدن غیرضروری به سطوح، اشیاء در سرویس خودداری نمایید و درصورت تماس با هر شیء یا

 سطحی، باید نسبت به شستشو، ضدعفونی و یا تعویض دستکش اقدام گردد.

 

 ، لیفتراک هانندگان سرویس های ایاب و ذهاب پرسنلاحتیاطات را

 بایسددت در هنگام رانندگی و سددرویس دهی به پرسددنل، از ماسددک و دسددتکش و لباس کار رانندگان می

 مناسب استفاده نمایند. 

    .حتی انمکان از خوردن غذا )صدبحانه/ ناهار/ شدام( در مکانهایی غیر از محل غذاخوری، جلوگیری گردد

امکان نداشددت و راننده یا رانندگان در هر زمان در واحد نقلیه غذا صددرف می نمایند، می  درصددورتیکه 

 بایست کلیه موازین بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی را رعایت نمایند. 

 بندی استفاده شود.برای نوشیدن آب آشامیدنی ترجیحاً از آب آشامیدنی بسته 

    مرحله . بطوریکه نباید هیچگونه اختالطی بین مواد شددوینده و  2انجام نظافت و گندزدایی سددطوح در

 مواد گندزدا انجام شود. روش اجرا به این ترتیب است: 

  جهت زدودن بار آلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته     ابتدا

نمودن می باشددد جدا و  همچنین تمامی ملزوماتی که قابل جدابه مواد شددوینده نظافت گردد. 

 .شستشو گردد

  شددود، گندزدایی مرتب کلیه سددپس به وسددیله دسددتمال دیگری که آغشددته به مواد گندزدا می

ها، پنجره، صندلی باشد مانند : فرمان، دنده، ترمز دستی، آیینهها در تماس میسطوحی که با آن

ش  شکوک به      2بورد حداقل راننده و کمک راننده، دا سافر بیمار/ م صورت حمل م بار در روز و در

گندزدایی سطوح   بیماری، پس از پیاده شدن او از ماشین ) مطابق راهنمای ضد عفونی دست و    

 (2پیوست -
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 شددود جهت گندزدایی داخل خودرو، از دسددتگاه مه پاش مخصددوص خودرو اسددتفاده توصددیه می

 گردد.

  مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس، پوشددش  تا برطرف شدددن شددرایط ویاه و

 .و ملزومات غیر ضروری از کابین خودرو خارج گردد ، آویزهای خودروشیشه، پرده پنجره

 نصب گردد و مرتباً پر شود.  هاواحد نقلیه و سرویس در دست کننده ضدعفونی محلول ظرف 

 دهی کنند. ها به کارکنان سرویسانمکان سرویساز ورود افراد متفرقه ممانعت گردد و حتی 

 آوری دستمال، دستکش، ماسک و دفع بهداشتی آنها دار در سرویس به منظور جمعهای کوچک درسطل

 وجود داشته باشد.

    ستم سرویس     تهویه سی شد که در زمان  شن با سنل و هنگام انجام مأموریت، هوای  خودرو رو دهی به پر

در صورت   و فراهم شود  افراد حرارتی آسایش  که باشد  فعال دمایی در و یان یابدتازه به داخل خودرو جر

 جریان هوا در گردش باشد.  همیشه باز گذاشتن در یا پنجرهاستفاده از آن با  عدم امکان

  سه شین به سطل  زباله هایکی شتن  لزوم جمله از( نزم های احتیاط رعایت همراه های ما سک  دا  و ما

 شود.  خودداری زباله هایکیسه از باره چند استفاده از و شوند تعویض مرتب دستکش(

    در هنگام گندزدایی و نظافت وسدایل نقلیه احتیاط های نزم برای پیشدگیری از حریق و یا برق گرفتگی

 به عمل آید.

 

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

  چهره به چهره با رعایت فاصددله از مسددیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق آموزش در صددورتی که

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

 

 د نیاز برای آموزش موضوعات مختلفرسانه های مور

 رسانی اطالع های بنر و استند نصب 

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

 

 موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف 

 ویروس کرونا بیماری با آشنایی 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 

 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 حینحوه 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 

  توجه به موضوعات مندرج در این راهنما(سایر  )با 

 

 نمونه فعالیت های آموزشی

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

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

                  صا صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو سرویس های  ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

  محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

 عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح 
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  آموزش اقدامات نزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

  ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردینصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن 

 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  شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به    نصب پوستر سامانه پاسخگویی  
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصددیل در )واحد  / درشددماره............................ شدداغل  اینجانب .................................. دارای کد ملی به 

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضعف     □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 -

شیلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

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

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

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

 

 

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

مجددا در سدددامانه    کنم ز گواهی میشدددده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نی  را به کارفرما/ نماینده معرفی     

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

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

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله 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

توجه: استفاده از ماسک و دستکش برای عموم شاغلین کفایت می کند. برای شاغلین بهداری و در تماس با       

 بیمارن همه وسایل حفاطت فردی نزم است.

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 روپوش .1

 
  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود. را از گردن تا زانوها، بازوها راتنه 

  میخورد.در پشت گردن و کمر گره 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 .اتصانت ایمنی یا نوارهای انستیک 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 
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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: 

  .داریدها را از چهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 .پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیدها را به هنگام دستکش -

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

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

 جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به  وسایل حفاظت فردی 

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

  تان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز         انگش

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 



 
 معاونت بهداشت           

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

25 

 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

 .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 ضدعفونی   هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د  اگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها هنگام ر

 نداشته باشد.

 داخل روپوش را لمس کنید. ها جدا کنید و فقطروپوش 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 صله  های خود را بالن ما شویید و از یک  فا ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای بانیی 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 ضدعفونی   لوده شد، ب اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آ

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شددوند و فقط با دسددتان دسددتکش دار

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

    طور همزمان دسدددتکش را نیز درآوردید. فقط قسدددمت داخلی     آورید، به  لباس را درمی همانطور که

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

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

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک

 
 



 
 معاونت بهداشت           

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

27 

 

 گندزداهای سطوح :4 پیوست

 

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

 کنید.

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

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

 .شوداجتناب 

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن. 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی 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 گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک    ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل   

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )م ل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 گردد.تهویه مطلوب استفاده میکوچک محدود و در فضاهایی با 

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسدددتفاده مکرر و طوننی از الکل به    .3

های خوردگی نستیک و پالستیکشدن و ترکتیییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

یه بهتر اسددت هواکش نیز ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهو و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات نزم  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 مرتب دست      .8 شست سک   امکانات نزم برای  ستفاده از ما ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

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

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

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

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

 شود.درمانی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز 

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

ننده از جمله عدم رعایت میزان اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدک .4

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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 بهکنندهبردن سددفیدکار از به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان م ال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می ه میکردن توالت اسدددتفاد  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 شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 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 

 مشورت گردد.

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

سمی آزاد می  سفید گاز   و ها باید در مکان خنککنندهنمایدب 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 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 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.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصددد  5 سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم های 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

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

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

 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 های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 ربردهای متفاوت: زمان تماس برای کا

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   کردن مدفوع، 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 گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسددترسددی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 

 از کرونا ویروس : نکات مهم در پیشگیری5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا بانی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نماییدب بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با دسدددتاز روبوسدددی و . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(ب  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایندب

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 بکنیدخودداری

 
 

 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال     شانید و د ستمال کاغذی بپو ا ر را با د

 در سطل زباله بیندازیدب

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنیدب

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شودبنگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نماییدب

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 بتقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهیدب به اطرافیان 

 


