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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

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 ذاتت منجرو در موارد شدددیدتر ممکن اسدد

شده  بیماری هنوز به ست. طور دقیق مشخص ن به عمل آمده توسط پژوهشگران، منشاء کرونا      قاتیطبق تحق ا

  داشته باشند. یآن نقش وعیهم در ش یگریمورچه خوار است و البته ممکن است جانوران د دیجد روسیو

شددود، اما دامنه فلالیت در به چند شدد ل خام محدود میعمومی مشدداغل خانگی در اذهان  با اینکه

رشته فلالیت در قالب پنج دسته بندی تلریف  323این نوع مشاغل گسترده است به طوری که در حال حاضر 

رشدددته در گروه  66، «فرهنگی و هنری»های رشدددته در گروه فلالیت 134 ترتیب کهاین  هب .شدددده اسدددت

رشددته در  59، «تولیدات دامی، شددیالت، صددناید تبدیلی و تکمیلی کشدداورزی و تولیدات گیاهی»های فلالیت

شته در گروه فلالیت  53، «صنلت و خدمات »های گروه فلالیت ستی   »های ر شته در گروه   11و « صناید د ر

یا  توسط عضو   "اکثرامشاغل  این نجا که فلالیت دارند و از آ« های مرتبطهفرش دستباف و رشت  »های فلالیت

سکونی       ضای م ضاء خانواده در ف سکونی    انجام اع ضه به بازار خارج از محیط م و منجر به تولید کاالی قابل عر

در ملرض مخاطرات ناشی از انتقال  ، افراد، شیالت، کشاورزیدر بلضی از فلالیت های دامپروری لذا  می گردد

سان   شد    بیماری از حیوانات به ان سبی برای کرونا ویروس با شی از آب که خود میتواند محیط منا  یا رطوبت نا

ش  همینطور قرار می گیرند.  س  یها یماریب وعیباال بودن  شاورزان   یویو ر یتنف ضی از در ک  ، قالیبافان و بل

به ا  سدددکیبودن ر ادی ز زیو نحرف صدددنلتی و خدماتی     مذکور م  نیها در ب  یمار یب نیابتال  ند   یافراد  توا

را  یتنفس  ستم یکه عمدتا س  روسیاز کرونا و یناش  19 -دیکوو یماریابتال به ب یرا در پ یتر میوخ یامدهایپ

شد و     یهدف قرار م شته با ست تمه  لذادهد بهمراه دا در  یماریب نیاز ا یریشگ یپ یبرا یا ژهیو داتیالزم ا

 اتخاذ گردد. صاحبان مشاغل خانگی انیم

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

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

کار این  تجهیزاتابزار و ها با محیط و سدددطوح آلوده به ویروس مانند  شدددود. راه دیگر انتقال، تماس دسدددت  

 ها، پریز و کلیدهای برقپله  ، شیرآالت، نرده و نیمکت ها ها، میز و صندلی دستگیره درب دستگاه ها،  ، مشاغل 

)اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن(      طور عمومی و مشترک  به و کلیه وسایلی است که  
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ستفاده می  ست پس از تم  ا ست      اسشود. بنابراین حائز اهمیت ا شکوک د شیاء م صابون   بابا هر فرد یا ا آب و 

 شستشو گردد. 

 

  کاربرد دامنه

شگیری  از ابتال به بیماری کووید      شتی الزم  جهت پی صیه های بهدا شی از کرونا   19-این راهنما حاوی تو نا

، دسددتی ، فرش کشدداورزی، دامپروری در حوزه های صددناید که مشدداغل خانگی در شدداغلین ویروس جدید 

صنلت و فناوری اطالعات شیالت  شت ال دارند  ، خدمات، تولیدی  شد.  ،ا شگیری و   می با این راهنما جهت پی

)کرونا ویروس( بوده و سدددایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دسدددتوراللمل های مرتبط با          19-کنترل کووید 

 باقی است.بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود 

 

 

  یاجتماع یگذارفاصله

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

با توجه به اینکه در بسددیاری از  هسددتند و 19در ملرض بیماری کووید  مشدداغل خانگی کارکنانبسددیاری از 

 کار می گروهیبصورت   "آنان می باشد و از طرفی نیز اکثرا محل مسکونی  شان،  محل های کسب و کار   موارد

شاغل کنند شده که می    ، این م سوب  سبب انتقال بیماری گردد لذا   یکی از اماکن تجمد مح به  با توجهتواند 

است مقررات ویژه ای از طریق فاصله    ضروری  ،حفظ سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است  اینکه 

گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددط  اضددطرار و درجه 

گذاری فیزیکی که بخشددی از فاصددله گذاری فاصددله اهمیت فلالیت اقتصددادی و صددناید در نظر گرفته شددود. 

شود که منجربه رعایت فاصله ایمن، کاهش تماس افراد ق میاجتماعی است به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطال

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:گردد. انتقال بیماری می و جلوگیری از

 محل کارگاه از محل مسکونی جدا گردد. محل کارگاه جدا از محل اسکان می باشد,  هک در صورتی 

  جدا شود محل مسکونیمحل کارگاه از  در محل ورودیو جدا کننده ایجاد خط قرمز . 

  صورت شد در  شاغلین     یتمهیداتگردد و ریزی  برنامه ،یکه کارگاه خانوادگی نمی با ضور کمتر  به منظور ح

 .کاهش ساعت کاری و ... صورت گیرد یادر کارگاه 

  به بخصددوم برای کارگاه های غیر خانوادگی، آماده سددازی و ت ییر شددرایط محیط کار در صددورت امکان

صله ایمن )حداقل    صله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود     1صورتی که انجام کار فا شترین فا متر( و بی

 .داشته باشد
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  حتی المقدور سددلی شددود هم در کارگاه های خانوادگی و هم در کارگاه های غیرخانوادگی افراد با رعایت

 قرار بگیرند.  از یکدیگرمتر فاصله  1حداقل 

             اتخاذ  درصدددورتیکه امکان دارد در کارگاه های غیر خانوادگی، افراد در منازل خود کار را انجام داده و با

ست        ضدعفونی ) پیو ستوراللمل های گندزدایی و  شتی مطابق د ستند و  4و  2تدابیر بهدا ( به کارگاه بفر

 جلوگیری شود.از تجمد و توقف افراد برای مدت زمان طوالنی در محل کارگاه بنابراین 

 همراه و فضای مجازی تلفن از حداکثری استفاده و افراد چهره به چهره مواجهه کاهش 

  صورتی شد  چهره به چهره مواجهه که در صله حداقل  حداکثر و ممکن زمان حداقل اجتناب ناپذیر با  1 فا

 رعایت گردد. یمتر

 آنها تا زمان پایان شیوع کرونا و به تلویق انداختن  یغیر ضرور کاری و تفریحی  مسافرت های   از اجتناب 

 ویروس 

  و نظایر  ، باغات، محل های سدددبزی پاک کنی، محل های دوخت و دوز جملی       مزارع در تجمد از اجتناب

 و افزایش فاصله در محیط کار آن

  سانی  اطالع ضوری  غیر انجام روش های ر صوالت و خرید مواد اولیه   ح شتریان  بهفروش مح شویق  و م  ت

 فضای مجازی و..  و تلفنی صورت به درخواستها انجام و فیزیکی حضور عدم به مراجلین

 متری  1 فاصددلهحداقل ای برنامه ریزی شددود که گونه به و صددرف وعده های غذایی اسددتراحت های زمان

 رعایت گردد. 

     سرنشین وسیله نقلیه از    با احتساب راننده نباید  جهت رفت و آمد در صورت استفاده از خودروی سواری

 سه نفر بیشتر باشد.

  در بستر الکترونیکی انجام شود.حتی االمکان جهت خرید و فروش محصوالت هر گونه مبادالت مالی 

  .تا حد امکان از تماس مستقیم با حیوانات وحشی و دام و حیوانات اهلی بپرهیزند 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرربالغ

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

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

فرم  ،به محل کارموظف هسدددتند در بدو ورود  همهدر مشددداغل خانگی که کار آنان خانوادگی نیسدددت،  -1

نزدیک با بیمار را یا وجود تماس  19-را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسدددی مرتبط با کووید خوداظهاری

 . (1)پیوست شمارهتکمیل نمایند 
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صدورت تصدادفی و روزانه، تا پایان   را به باید شداغلین  کارفرما/ صداحب کار بررسدی روزانه عالئم شداغلین:    -2

مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه      گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سدددایر عالئم تنفسدددی همه 

خانگی وجود داشددت، فرد از ورود به محل  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irبراسدداس ارزیابی سددامانه  

از ورود بیمار به محل  صاحب کارصورت کارفرما/  خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلد نماید. در غیر این کار

 کار جلوگیری نماید.

 پذیر های آسیبگروهمراقبت از  .2

شک ملتمد، به  گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال ملرض 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 دو هفته شیب در روز  زولونیپردن mg5/12 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت -

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

 در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:

شد.        - شته با سایر افراد را دا شرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با 

سب تر و کم       شرایط تهویه منا ش ل موقت در محیط کاری و یا ت ییر محل کار به محیطی با  ت ییر 

 می تواند کمک کننده باشد.و با گندزدایی مرتب جملیت تر 

اران دارای نقص ایمنی عالمت شدددایلی نیسدددت، در غربالگری این افراد    با توجه به اینکه تب در بیم       -

سایر عالئم بیماری کووید    سش از  ست و با وجود هرگونه عالمتی   19-پر از اهمیت زیادی برخوردار ا

 جهت ارزیابی بیشتر به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.
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 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

شاغلین با اح  ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-تمال ابتال به بیماری کوویدتمامی  با الزم ا

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

کی بی پزش ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضلیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیا     

 قرار گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

سایی راه   ر طوکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. این ویروس بههای انتقال عامل ایجادشنا

گردند. بر اسددداس عمده از طریق ریزقطرات از طریق سدددرفه یا عطسددده و یا لمس اشدددیای آلوده منتقل می 

تواند تنگی نفس می های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالئمی همچون تب، سرفه،  دانسته 

ه و اقدامات پیشگیرانالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. به ذاتبروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجر

کنترلی برای محافظت از شدداغلین در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال به آن بسددتگی به نوع کار، ارتبا  با 

  .دافراد آلوده و آلودگی محیط کار دار

 

 در محیط کار یکلبهداشتی  یهاهیتوص .1

 

 دسددتکش، جمله و نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز از (3)پیوسددت  فردی حفاظت تجهیزات تامین 

اغلین کلیه ش  برای) بسته به نوع ش ل(    لباس کار، عینک و پیش بند و نظایر آن ،ضدعفونی  ژل و ماسک 

  نهااز آو نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده صحی   هر ش ل

  از تماساشددت ال دارند بخش حمل و نقل و بارگیری شدداغلینی که در یا خرید و نیز مسددلولین تدارکات 

 خودداری نمایند. "جدامستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا افراد 

    سایل حفاظت فردی ستفاده از و ست   الزام ا سرهم       3)پیو ستکش، چکمه و لباس کار  سک، د شامل ما  )

 کارکنان متناسب با نوع مواجهه)بارانی( جهت کلیه 

    یدر زمان اسددتفاده از انواع ماسددک ها) اسددتفاده مشددترک از وسددایل حفاظت فردی ممنوع می باشددد 

 یموارد به صورت خصوص نینام ا ایشود با مشخص کردن هر ماسک با شماره  یسل یتنفس

  حفاظت فردی قابل اسدتفاده مجدد مانند بارانی و چکمه ها می بایسدت پس از اسدتفاده گندزدایی    وازم ل

 گردد.
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  با کود، خاک و یا ابزار کار و سدددایر سدددطوح که امکان آلودگی وجود دارد حتما از دسدددتکش  هنگام کار

 استفاده نمایند.

  ستفاده از سانی     ا صنلتی و  ان ضالب های  شده,    فا صفیه ن صوالت  ت شاورزی  برای آبیاری مح  آن و نظایر ک

 .دارد نی و پیگرد قانو می باشد  ممنوع

  :تامین جلبه یا کیت کمک های اولیه شامل 

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

 چسب زخم 

 کیسه جمد آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

  سته می بایست از ماسک      افرادیکه در منزل و محل مسکونی کار می کنند ، در زمان کار در یک محیط ب

 ایند و یا با مواد ضدعفونی با ای خود را با آب وصابون شستشو نم    و دستکش استفاده نموده . مرتب دسته   

 دست های خود را ضدعفونی نمایند.  %70پایه الکل 

 که ملموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشددی از فرد  روسیو نیانتشددار و انتقال ای هاتوجه به راه با

 یلنم 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 

 .  توانند باشند انتشار میاصلی 

  ستگ  ادیبا تماس ز ییمحل ها .وجود دارد زیسطوح ن  قیآنجا که احتمال انتقال از طر از  ،هارهیاز جمله د

ها، درها، پنجره ها، قفسدده ها، کمدها، میز، تجهیزات موبایلموس،  د،یآسددانسددور، صددفحه کل  یدکمه ها

 ،پیچ و مهره، چاقو و ابزار آشپزی  سوزن، نخ،  دستگاه های مرتبط با کار ) مانند چرخ خیاطی، کامپیوتری، 

دفاتر، اوراق، لوازم التحریر، نشددیمن صددندلی، دسددته های صددندلی، پشددتی  ظروف، دار قالی، نیمکت ها، 

ابزار میوه چینی، ماشین آالت کشاورزی و نظایر   حمل و نقل، ابزار و تجهیزات کشاورزی،  صندلی، وسایل   

تجهیزات کاری   کلیه ابزار، وسدددایل، دسدددتگاه ها و      نردبان ها، ابزارها و    ، ، نرده ها و کلید و پریزها  ،  آن

 ادج یرا ا گریافراد د ینیب ای به دهان و    روسیو یانتقال قطرات حاو   باعث  د ن توانیم مشدددترک بین افراد

 د. نکن
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 فردیو حفاظت بهداشت  .2

     صابون ماید به مدت حداقل ستان خود را با آب و  صورتی که آب و     20به طور مکرر د شویید. در  ثانیه ب

 درصد استفاده کنید.  70صابون ماید در دسترس نیست می توانید از پنبه آغشته به الکل 

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

 ض  کافی، خواب شیدن مایلات کافی کاهش ا سب  و طراب، نو شتری در کاهش ابتال به     ت ذیه منا سهم بی

 بیماری دارد. 

         ستم ایمنی بدن سی سبزیجات تازه )جهت تقویت  ستفاده از انواع مواد غذایی نظیر میوه و  سالم و ا ت ذیه 

 در مقابل عوامل میکروبی به خصوم کرونا ویروس(.

 یکدیگر  کردن و ب ل ، رو بوسی کردندست دادن پرهیز از  

  پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود که شامل    افرادکلیه

لباس کار، کفش، کاله و نظایر آن می باشدددد را در رختکن تلویم نموده و دسدددت های خود را با آب و 

 صابون بشویند.

 ن آ کشی میکروب خاصیت دلیل به خورشید نور ملرض وسایل مورد استفاده خود را در و  کارهای  لباس

  قرار دهید. 

             صله حداقل شترک و رعایت فا ستفاده م صی و عدم ا شخ سجاده و چادر نماز  ستفاده از مهر،  متر در  1ا

 هنگام نماز با سایر افراد

   قسمت داخلی آرنج در صورت نبود دستمال کاغذی در دسترس بکارگیری    کاغذی یا از دستمال  استفاده 

 عطسه یا سرفه  هنگام

        عدم استلمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضلیف سیستم ایمنی بدن و مستلد نمودن افراد در ابتال به

 ویروس

 (2پیوست مطابق ها ) شستشو و ضدعفونی دست ها قبل و بلد از تلویم لباس 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .3

 . در کارگاه های خانگی ضروریست محل کار از محل غذاخوری جدا باشد 

 گندزدایی شود.  ، میز غذاخوری و ابزار و تجهیزات غذاخوریقبل و بلد از صرف وعده غذایی تمامی سالن 
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  باید پوشددش بهداشددتی داشددته و در پوشددش مناسددب  "حتما ،هسددتند فاقد بسددته بندیمواد غذایی اگر

 نگهداری گردند.

  ها قبل از غذا خوردن موجود ون ماید به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست صاب

 بوده و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

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

 ه استفاده شودنمک پاش و قندان جمد آوری از قند و نمک بسته بندی تک نفر 

  باشد. محل غذاحوری فلالسیستم تهویه کارامد و مناسب در 

  باشددند و به آنها در مورد انواع و روشددهای انتقال  داشددته کارت بهداشددت باید کارکنان مسددلول تهیه غذا

 بیماریهای واگیردار آموزش های الزم داده شود.

        هستن بهتر است   در صورتیکه کارگاه در محل مسکونی است، فرد یا افرادی که مسلول پخت و سرو غذا

وسدددایل حفاظت ، مشدددخص برای این کار باشدددند و در غیر اینصدددورت باید هنگام ورود به آشدددپزخانه 

 بپوشند.  3متللق به کارکنان آشپزخانه را مطابق پیوست فردی)دستکش و ماسک، کاله( 

  از سفره یکبار مصرف برای میز غذاخوری و  تلویم آن پس از هر بار استفاده.استفاده 

  و یا افرادی که مسددلول آشددپزخانه می رعایت بهداشددت فردی برای کلیه کارکنان آشددپزخانه و آبدارخانه

 الزامی است باشند، 

 خ کباب در ی کلیه ظروف و تجهیزات شددامل بشددقاب، کاسدده، قابلمه، قاشددق، چنگال ، لیوان، سددینگهدار

 داخل قفسه ها/کابینت های درب دار 

  اجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی 

  ممانلت از ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

 محدود کردن  سرو غذاهای سرد 

 .از ظروف یکبار مصرف یا شخصی استفاده شود 

  اکیدا ممنوع میباشد.استفاده مشترک از ظروف غذا 

 .ظروف غذا درب دار و قابل گندزدایی باشد 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .4

 باید قبل از سوار کردن افراد کلیه سطوح تماس خودرو،  ، خودرو، و نظایر آنراننده ماشین آالت کشاورزی

 .نمایندمیز و گند زدایی ت رااز جمله کمربند ایمنی،  کنترل ها، بدنه، پنجره ها، فرمان، دنده، خودرو و ... 
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  نیمه بازگذاشتن پنجره های خودرو جهت تهویه طبیلی داخل خودرو 

 پذیرد صورت پدالی دار درب های سطل در و بهداشتی شیوه به پسماندها دفد. 

 محکم پالستیکی  های کیسه  در در پسماندها  دفد وجهت جمد آوری  بهداشتی  مالحظات تمامی رعایت 

 کاری و گندزدایی سطل ها پایان روز در ینشت و درز بدون

     شامل: دیوار و کف، درب شترک  سطوح تماس م شیرآالت،     ها، گندزدایی  صندلی،  ستگیره درها، میز و  د

 و ...ها، کلید و پریزها خوان،کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، دستگاههانرده  پله

 )... ،ر بار استفاده پس از ه گندزدایی وسایل نظافت )تی، دسته تی، سطل 

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

  ستگاه شیفت تجهیزات و د ست در  های کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در  کنند الزم ا

 طور مرتب گندزدایی گردد.طول هر شیفت کار به 

 

 مشاغل خانگی و کارگاه های محل های مسکونیدر کارگاههای  ساختمانبهداشت  .5

     شتن درب ها و پنجره ستفاده از هواکش و تهویه طبیلی با باز گذا سالن ها و واحدهای کارگاههای  ا های 

  کشاورزی مسقف

 شود تهویه دهید هوا اجازه طیور و دام نگهداری محیط و انبار و منزل پنجره و  با بازگذاشتن در . 

 صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریحذف آب 

 وجود سطل های دربدار پدالی به همراه نایلون درون آن در کلیه واحدها 

 ... ،قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در واحدهای مشخص مانند ورودی ها 

 .گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بلد از هر شیفت کاری انجام شود 

  گندزدایی کلیه اشیاء و سطوح با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب 

  گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه 

 قرار دادن لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی و بستن محکم گره زدن در آن 

       شتی، دستگیره درب، شیر آالت، وسایل موجود      گندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس های بهدا

 در سرویسهای بهداشتی روزانه و با تکرار

  .وجود صابون ماید به مقدار کافی در سرویس های بهداشتی 

  حمام و توالت(  های بهداشتیسرویسگندزدایی مجزای( 

  .محل نگهداری حیوانات را مرتب گندزدایی نمایند 
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 را گندزدایی نمایید.شحات حیوانات اماکن آلوده به فضوالت و تر 

 در  یا دارای تهویه مناسدددب  بوده و هنگام نظافت وگندزدایی خودرو واماکن بسدددته  باید خالی از افراد و

 ماسک مناسب استفاده نماید.  باید  از دستکش و حین گندزدایی پنجره ها باز و فرد

  ایید.را گندزدایی نماماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات 

 .حتی  االمکان از توالت های بهداشتی در مزارع بزرگ استفاده نمایید 

 

   آموزش بهداشت

 

  از طریق ویدئوهای    شددداغلین مشددداغل خانگی    هی کل به عالئم بیماری   مواجهه، خطرات آموزش در مورد(

 آموزشی، فضای مجازی، یا پوستر(.

  صوم  شاغلین آموزش به سا    در خ ستفاده از و ستفاده از     آموزش نیا) یحفاظت فرد لیا شامل زمان ا

ستفاده درست، پوش     ی،ضرور  لینوع وسا  ،لیوسا   ضد  ای دفد  ینحوه صح  ،لیو درآوردن وسا  دنینحوه ا

 (.3می باشد)پیوست  لیکردن وسا یعفون

  یا از طریق مسدداجد در  و نظایر آن اسددتفاده از رسددانه های شددنیداری مانند بلندگوهای واحد کشدداورزی

  19ز جهت اعالم و تکرار توصیه های بهداشتی در خصوم مقابله با کووید کارگاههای روبا

              ،نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها، نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی

  19جهت آموزش در خصوم مقابله با کووید ( 4)پیوست آموزش راههای انتقال بیماری، گندزدایی 

 تیرعا ۀدربار (تابلوها، پوسددترها) یریتصددو یاز عالئم و هشدددارهاغیر خانوادگی  ی کارگاههایدر ورود 

 .دیریبهره بگ یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا و بهداشت

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

 راهدر صورت امکان ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های هم 

   جهت دریافت مشاوره در زمینه   4030جهت اعالم و ثبت شکایات بهداشتی و سامانه     190ملرفی سامانه

 بیماری کرونا 
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 پیوست ها

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

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

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان ش لی کاری/ سازمان ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و ضلف     □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-کوویدقطلی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

ش لی 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 تلهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

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

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 واقد، 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 ماید 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 دربدر دستمال را  -10
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 و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی:  پوشیدن 3 پیوست
 

 شدهتوصیه مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

ای د، تماسی، قطره های استاندار ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش استفاده وسایل حفاظت فردی   نوع 

هدادوسایل باید به افراد آموزش   و هوابرد بسیار متنوع است. روش صحی  پوشیدن و درآوردن هر نوع از این    

 شود.

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

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

 .باند انلطاف 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 
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 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

 رعایت کنیدبهداشت دست را  -

 

 شدهتوصیهوسایل حفاظت فردی  مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  

سا های مختلفی برای درآوردن ایمن شرو شاهای    بدون آ  یحفاظت فرد لیو ست یا  غ لوده کردن لباس، پو

بیمار، است. قبل از خارج شدن از اتاق   ارد. در اینجا یک مثال آورده شده مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود د

است، درآورید. ماسک را بلد از ترک اتاق بیمار و   ردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   تمام وسایل حفاظت ف 

 بستن درب، از صورت خود خارج کنید.

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را بهوسایل حفاظت فردی  

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

         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 
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  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

صله بلد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (2 شویید یا از یک ضد  2بالفا کننده عفونیها را ب

 .الکی استفاده کنید
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطملن شوید.

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

 بر پایه الکل دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی 1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوم موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70الکل  ها 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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتلال 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 خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکت ییر رنگ، تورم، سخت

 خام شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها ندزدایی و نظافت، سددالنهنگام گ .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

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 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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اتی باید شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدم  

 فراهم شود.

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

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

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

دقیقه زمان    60تا   10خانگی )با    های گندزداها و سدددفیدکننده      .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 ایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می راحتی با سددبه

 ها باید با احتیا  مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

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

شددتی دیدگی کارکنان مراقب بهداگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

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

 رقیق نمایید.درصد 5

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 شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلو  کردن سددفید

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

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب



 
 معاونت بهداشت           

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

20 

 

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.دمه میشده صرنگ

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 ملرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز   در مکان خنک و ها بایدکنندهنماید؛ 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 محلول رقیق کننده رقیق اگر از  و  شده را روزانه ا

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فلالآلی موجب غیر

ید تم       با به مواد آلی  ته  ماده       یزآغشددد 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

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

 (PPMملادل درصددد  5 های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم محلولعمده محلول 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

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

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

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

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  5برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بلد از رقیق

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 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(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایلات   گردد )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد آلی 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

 



 

  

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون ماید بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریم 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

 
 

 

   سه و سرفه، دهان و بینی خود  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

دارند و باید هوای محیط مرطوب  تریسرید 

 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 

 


