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  مقدمه

سایی راه   های انتقال این نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه کننده بیماریهای انتقال عامل ایجادشنا

ز طور عمده اهای تنفسی به یک اصل کلی ویروس  عنواناست ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

 هایاسراس دانسرته  گردند. براشریا  آلوده منتقل می  طریق ریز قطرات یا از طریق سررفه یا عطسره و یا لم   

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

الریه، نارسررایی کلیه و مرگ گردد. درصررد مرگ ناشرری از این  به ذاتاسررت منجرو در موارد شرردیدتر ممکن 

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

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

متری از طریق سرررفه یا  2تا  1فاصررله تواند در باشررد. این ویروس میترشررحات بینی و دهان در محیط می

ها با محیط و سررطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسرره منتقل شررود. راه دیگر انتقال، تماس دسررت  

طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسررایلی اسررت کهپله ها، میز و صررندلی، شرریرآالت، نردهدسررتگیره در

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

 آب و صابون شستشو گردد.  حائز اهمیت است پ  از تماس با هر فرد یا اشیا  مشکوک دست و صورت با

 کاربرد دامنه

ستانها و   کلیه شتی درمانی  مراکزبیمار شتی درمانی ا بهدا کووید  بیماران به رائه کننده خدمات بهدا

 بعد از برگشت به فعالیتهای عادی 19

تمام بخش های بستری مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها است که      در این راهنما منظور از بخش

در انها بستری بوده و یا خدمات بهداشتی درمانی به آنها ارائه شده است ) ازجمله بخش های     19بیمار کووید 

  )بخش های تصویر برداری   ، بستری

ها، مقررات، نامهیینبوده و سرررایر قوانین، آ )کرونا ویروس( 19-کووید این راهنما جهت پیشرررگیری و کنترل   

 است.ای به قوت خود باقیبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفههای مرتدستورالعمل

 

 فاصله گذاری اجتماعی  

ست. از آنجا که    یکی از راه صله گذاری اجتماعی ا های 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

کسررب و کار یکی از اماکن تجمع محسرروب شررده که می تواند سرربب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف   
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ت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی سالم

عالوه بر رعایت اصررول بهداشررتی برای کاهش مواجهات متناسررب با سررط  ادررطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 الزامات سالمت محیط وکار  

 انجام گردد  بهداشت محیط بیمارستان کلیه اقدامات اجرایی باید با نظارت کارشناس 

 و شررسررتشررو   علمیات کامل انجام و آغاز از قبل از بخش و 19از ترخیص کامل بیماران کووید  بعد 

ضی  گندزدایی، سانی ال  به طریق مقت مل زم در این خصوص بع از ورود به بخش ممانعت گردد و  اطالع ر

 .آید

  سب  تابلو شهای  ورودی درب جلوی منا  حال در بخش "محتوی با اطالع کارکنان جهت نظر مورد بخ

 . نصب گردد "شستشو و گندزدایی

 یکسررراعت باز بماند به      الی طبیعی به مدت نیم    تهویه  جهت  ها  اتاق  پنجره های  االمکان تمامی   حتی

 .نشود ایجاد مثبت فشار بخشها، سمت سایر به که طوری

 زم در این خصوص را گذرانده باشندبخشها اموزش های ال کلیه کارکنان مسئول شستشو و گندزدایی. 

  در صورت امکان ترجیحا تهویه  .شود  تامین کافی تهویه بخشها  شستشو و گندزدایی     عملیات در زمان(

 طبیعی (

  صل گردد کارکنان ناظر ست  عملیات و کارکنانی که قرا اطمینان حا شو و گند    عملیات ر ا ست را  زداییش

 .نباشند  19ری کووید انجام دهند مشکوک  و یا مبتال به بیما

  کلیه کارکنان مرتبط با عملیات شستشو و گند زدایی مجهز به تجهیزات حفاظت فردی کامل باشند 

 و استعمال دخانیات خودداری گردد در حین انجام عملیات از خوردن وآشامیدن. 

 به هیچ وجه از تلفن همراه اسررتفاده نگردد )در صررورت لزوم از تلفن  ابت بخش  ام عملیات در حین انج

 ( .استفاده گردد

       شو و گند زدایی ست ش ص   کارکنان در حین انجام عملیات  شخ سب    رینظ یلوازم   ، یساعت، جواهرات، ت

 نکنند .  استفاده انگشتر

  جلوگیری گردد.ورود افراد متفرقه به بخش از و شستشو و نظافت بخش،  ییهنگام انجام گندزدا 
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 عملیات گندزدایی

 عملیات زیر به ترتیب باید انجام گردد : .1

 خانهیشوو انتقال به رخت البسه و منسوجات استفاده شده بخش هیکل یجمع آور -الف

 اتاق در موجود کلیه منسوجات  و بالشها  اتاقها، پرده ملحفه، حوله، البسه،  کلیه بدون تالطم جمع آوری 

  بیمار

 جهت پیشگیری از انتشار ذرات،   ازتکان دادن لباس ها و لنژهای آلوده جدا خودداری گردد 

 خانهیو جداگانه به رختشو  جمع آوریبرچسب   یدارا  یکیپالست  یها سه یشده در ک  یجمع آور یلنژها 

 داده شوند .  لیتحو

  دیکار قرار ده نیمخصوص ا یها سهیک ایها  نریدرون کانت مایرا مستقلنژکثیف. 

 سمت ب  یکه باعث آلودگ ردیقرار بگ سه یدر ک یطور فیلنژ  کث کهیصورت  در  کیگردد ن سه یک یرونیق

 .باشد ینم یدرور سهیو استفاده از دو ک ستیکاف سهیک هیال

   لباس و لنژ ها بطور مجزا جمع آوری، و مطابق با البسه عفونی شستشو و گندزدایی گردد 

  و همانند پسماندهای فوق دفع لنژ یکبار مصرف  پ  از جمع آوری به قسمت پسماندهای عفونی منتقل

 .گردد

 

 در بخش ماریمانده از ب یموجود و لوازم به جا یپسماندها هیو انتقال کل یجمع آور -ب

 دیکار قرار ده نیمخصوص ا یها سهیکوها  نریدرون کانت مایپسماند را مستق. 

  دیدر هنگام حمل و نقل شود، حمل کن مقاوم  سهیکو نریکه مانع از باز شدن کانت یروشپسماند را با. 

 سماند طور  کهیصورت  در سمت ب  یکه باعث آلودگ ردیقرار بگ مقاوم  سه یدر ک یپ نگردد  سه یک یرونیق

 .باشد ینم یدرور سهیو استفاده از دو ک ستیکاف سهیک هیال کی

  سماندها ستکش      کباری یها مانده در بخش ها، لباس یباق یپ سکها، د صرف، ما سا  م سماندها  ریها   یپ

 ر اساسب طبقه یندی می شوند و  یو شستشو به عنوان پسماند عفون ییگندزدا اتیعمل نیح شده دیتول

 و دفع شوند. یخطر ساز یحمل و نقل، ب ،یآور جمع عفونی مارانیب یپسماندها دستورالعمل

 صل نما  نانیاطم ست اندر کار جا به جا  دییحا ستاندارد را رعا  اطاتیاحت  ،ییکه کارکنان د نموده و  تیا

 .دهندیانجام م  تجهیزات حفاظت فردی  دست را بعد از جدا کردن یشستشو

 ریدارد نظ ازین یمقاوم تر  تجهیزات حفاظت فردیبه   طیمح یینظافت  و گندزدا رینظ نیسنگ  یکارها 

 رو بسته و مقاوم یوکفش ها یکیبند الست شیدستکش و پ
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  سطوح از گرد و غبار هینظافت کل -پ

 از عدم وجود گرد و غبار نانیو کسب اطممحیطی و سطوح تجهیزات  سطوح هینظافت کل 

 ییانتقال لوازم نظافت به محل شستشو و گندزدا 

 شود. یریآئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگ دیکه از تول دیکن زیتم یسطوح را طور ای زاتیتجه 

           برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسرررل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسررری ، از تمیز کردن

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

 پاک نشرروند  یانجام شررود. اگر سررطوح و اقالم از مواد آل ییکردن قبل از گندزدا زیکه تم دیمطمئن شررو

 . ستندین یی،گرد و خاک و غبار ( مواد و سطوح قابل گندزدا مار،ترشحاتیب ینند مدفوع و مواد دفع)ما

 بخصوص گندزداها در  تیریتماس و مد ،زمانیساز قیرق ایاستفاده  یسازنده برا یها هیاست توص   الزم 

 . نظر گرفته شوددر مورد تجهیزات 

 

 زاتیو لوازم و تجه(و سقفها وارهایدربها و دشامل کفها، )شستشو و نظافت ساختمان بخش  -ت 

 دم ) ع .دترجنت مناسب  کیبه کمک  زاتیکامل ساختمان بخش و سپ  تجه   یشستشو    اتیانجام عمل

 انجام شستشوی دقیق مانع از عملکرد مناسب ماده گندزدا می گردد ( 

 

 زاتیو لوازم و تجه (ها و سقف وارهایشامل کفها، درها و د)کل ساختمان بخش  ییگندزدا -ث

 پ  از اطمینان از انجام مراحل ذکر شده ،عملیات گند زدایی انجام گیرد. 

  قبل و بعد از عملیات  فوق کارکنان نسبت به شستشوی دست های خود اقدام نمایند 

 گندزدایی می باشند و شستشو نیازمند و شده محسوب بحرانی سطوح عنوان به بخش سطوح کلیه 

 بیمار، لوازم کمد پنجره ها، اتاقها، سقف  حتی و دیوارها و کف قبیل از تماس احتمال با سطوح  کلیه 

سهای   تمامی درها، شتی،  سروی شنایی  های سامانه  و المپها سطوح  بهدا  تلفن، گوشی  بخش، و اتاق رو

 در موجود و بیمار اتاق تجهیزات و لوازم کلیه سطوح  برق، پریزهای و کلید کنترل تلویزیون، تلویزیون،

ستگاه  میز بیمار، میزغذای تختها، سطوح  تمام بخش، ستراحت  صندلی  پرستاری،  ای  و تختها تشک  و ا

 .شوند شستشوداده پاک کننده )دترجنت( محلول با بخش در مشابه موارد

 یمثل مسررئول نگهدار ربطیذ نیالزم اسررت به مسررئول زاتیبخش و تجه ییشررسررتشررو و گندزدا  یبرا 

 شود. یمرکز اطالع رسان ساتیساختمان و تاس ینگهدار ،مسئولیپزشک زاتیتجه
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     سمتها ست تمام ق ستفاده در بخش  یها انهیرا یالزم ا صفحه کل  لیها از قب مورد ا صفحه   دیموس،  و 

 در صد(گند زدایی گردد   70 کیلیالکل اتمانند  مناسب)  با محلول شینما

 سب   یانتخاب ماده گندزدا یبرا ستگاه ها  زاتیتجه برای منا سی گردد و با      و د سازنده برر ستورالعمل  د

 خدمات فنی یا  تجهیزات پزشکی هماهنگی الزم صورت گیرد  کارشناس

 می توان از بخش  ، مسررئول بهداشررتپ  از کنترل مرحله دوم،  ییبعد از گذشررت دو سرراعت از گندزدا

 .استفاده نمود 

 اصول کلی تمیز کردن و گندزدایی

های حاد تنفسرری  می شرروند برای مدت زمان مت یر   هایی که باعث ایجاد  بیماریویروس ها و باکتری 

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

ظر زدایی در نعوامل عفونی را با اسررتفاده از تمیز کردن محیط و گندزدایی غیر فعال نمود.  تمیز کردن و گند

گرفته می شررود  تا عوامل بیماری را از بین ببرد ویا تعداد آنها را بر روی سررطوح و اقالم آلوده به میزان قابل  

شیمیایی برای     شکند .گندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا  توجهی کاهش می دهد .بنابراین زنجیره انتقال را می 

برای تجهیزات پزشررکی غیر بحرانی اسررتفاده شررده یا  کشررتن میکروارگانیسررم ها )نه اسررپورها( اسررت و باید

مشررترک برای بیماران،  به کار رود. با توجه به ماهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیط بسرریار دررروری 

ستفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام         سطوح و تجهیزات مورد ا سبت به گندزدایی  ست تا ن ا

 گردد 

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

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

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

 ابل گندزدایی نیستند .سطوح ق

         سازی،زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر ستفاده یا رقیق  سازنده برای ا صیه های  ست تو الزم ا

 گرفته شود .
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 گندزداهای بیمارستانی شامل موارد زیر است :

 (دیم هیپوکلریت )سفید کننده خانگیس -

 الکل -

 ترکیبات فنلی -

 ترکیبات کواترنری آمونیوم -

 ترکیبات پراکسیژن -

 

 استفاده از مواد گندزدا

کشررورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و دررد عفونی مختلفی دارند. مراکز بهداشررتی درمانی با  

سفید کننده            شد. اما الکل و  شته با دد عفونی دسترسی ندا ست به انواع مواد گندزدا و  منابع محدود ممکن ا

 هستند. در صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی قابل قبولی

مانند هر ماده  گند زدای دیگر سطوح کثیف ابتدا باید با آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تمیز شود   

 و سپ  گند زدایی گردد.

 الکل

درصد یک میکروب کش با طیف گسترده   70الکل برای از بین بردن ویروس  ها مو ر است.اتیل الکل  

الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک ) به عنوان مثال    است و به طور کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است.  

ثل             خارجی تجهیزات )م گاهی سرررطوح  ها (و  پل دوز،  ترمومتر های دارویی مولتی یال درپوش السرررتیکی و

 استتوسکوپ و ونتیالتور ها  ( استفاده می شود.

ی ،سخت شدن و ترک خوردگاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به عنوان گندزدا میتواند باعث ت ییر رنگ، تورم 

 الستیک و پالستیک های خاص شود.

 سفید کننده

سدیم در از بین بردن باکتری،    ست که ماده فعال آن هیپوکلریت   یک گندزدایی کننده قوی و مو ر ا

 غیر فعال می شود.ست اما به راحتی توسط مواد آلی، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا مو ر ا

دقیقه زمان تماس(، با هزینه ای کم و به طور        60تا   10کننده های خانگی )با      گندزداها و سرررفید   

 گسترده در دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می شود.
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با این حال سررفید کننده ها غشرراهای مخاطی، پوسررت و مجاری تنفسرری را تحریک می کند و تحت 

شوند و   سفید        تا یر گرما و نور تجزیه می  شان میدهند .بنابر این  شیمیایی واکنش ن سایر مواد  به راحتی با 

 .ا باید با احتیاط مصرف گردندکننده ه

شده )قوی تر و            صیه  سازی  تو سفید کننده از جمله عدم رعایت میزان  رقیق  ست از  ستفاده نادر ا

ارکنان مراقب بهداشررتی دررعیف تر ( می تواند ا رات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسرریب دیدگی ک

 گردد.

 برای تهیه و استفاده از سفید کننده رقیق شده  رعایت موارد زیر دروری است :

 دستکش و پیش بند دد آب استفاده شود  ،ماسک از 

 پاشیدن  توصیه می شود. استفاده از عینک برای محافظت از چشم در برابر 

  مناسب مخلوط نموده و از انها  استفاده گردد.محلول های سفید کننده را در محل های با تهویه 

  گردد و آن را  سررفید کننده با آب سرررد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سرردیم می

 (.ناکارآمد می نماید

 : توجه

سکوپی،       -1 سطوح و محل های آلوده نظیر اورژان ، آندو شتی درمانی برای  ستان  و مراکز بهدا در بیمار

در آن انجام می شود، اتاق ایزوله بعد    19که آزمایش کووید  آزمایشگاه تشخیص طبی  برونکوسکپی،  

( و آمبوالن ، در صورت فقدان ترکیبات الکلی برپایه Changeاز هر بار ترخیص کامل بیماران اتاق )

 ppm 5000   =1در صررد  ) 0.5آمونیوم کواترنر و سررایر گند زداهای مجاز، با هیپوکلریت سرردیم  

مت ه   یت سرررردیم  قسررر مت آب   9و  %5یپوکلر ندزدایی        قسررر طه گ ظات ایمنی مربو با مالح  )

 (1گردند.)جدول

 

قسمت ppm 500 =1) 0.05سایر سطوح بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی ، با هیپوکلریت سدیم  -2

 (2قسمت آب( می تواند  گندزدایی شوند.)جدول  99و  %5هیپوکلریت سدیم 
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 هیپوکلریت سدیمغلظت و مصرف  -1جدول

سدیم %     سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت   PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای 

 (  کلر قابل دسترس است

شده : محلول    سدیم %   1:10محلول توصیه  ستفاده از      5از هیپوکلیت  شود  ا سفید    1توصیه می  قسمت 

 رای گند زدایی سطوح ( ب 1:10قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   5000در صد یا  0.5، کلر قابل دسترس در حدود  1:10

د هیه خواهند ش محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی ت   

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

نکته:  سررطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، اسررتفرار، ترشررحات ،خون یا دیگر   

 مایعات بدن قبل از گندزدایی( 

 

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم : -2جدول

سدیم %     سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت   PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای 

 (  کلر قابل دسترس است

قسمت سفید    1توصیه می شود  استفاده از     5از هیپوکلریت سدیم %   1:100محلول توصیه شده : محلول   

 برای گند زدایی سطوح (  1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  99کننده به 

به عنوان  .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ، نسبت سفید کننده به آب را تنظیم کنید      

سفید کننده های حاوی    مثال ،  سازی  صد   2.5برای آماده  شتر از     در  سدیم ، از دو برابر بی هیپوکلریت 

 قسمت آب( 98قسمت سفید کننده به   2سفید کننده استفاده کنید )یعنی 

سفید کننده حاوی      سازی : برای  سترس بعد از رقیق  سدیم یک محلول     5کلر قابل د صد هیپوکلریت  در 

 پی پی ام خواهد بود   500در صد یا  0.05، کلر قابل دسترس در حدود  1:100

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد      

 ورد نظر حاصل گردد تا رقت م

 زمان تماس برای کاربرد های متفاوت: 

 زمان تماس برای سطوح غیر متخلخل : بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد 

 دقیقه توصیه می شود . 30زمان الزم  گندزدایی برای غوطه ور کردن اقالم : زمان تماس  

یز کردن مدفوع ، اسررتفرار،ترشررحات ،خون یا دیگر   نکته:  سررطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تم 

 مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه وری ( 
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 برای استفاده از سفید کننده ها  احتیاطات الزم

  سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند 

  15کننده به چشررم وارد گردد بالفاصررله باید به مدت از تماس با چشررم باید خود داری گردد اگر سررفید 

 دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

      شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش سایر مواد  سفید کننده ها به همراه  از به کار بردن 

های سمی در هنگام مخلوط داده و می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود.به عنوان مثال گاز  

شود(           ستفاده می  سیدی )مانند موادی که برای تمیز کردن توالت ا شوینده ا سفید کننده با مواد  کردن 

تولید می گردد و این گاز می تواند باعث مرگ یا جراحت گردد .در صرررورت لزوم ابتدا از مواد شررروینده           

 دعفونی، محل را کامال با آب بشویید.استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید کننده برای د

      عنوان به  طبی الکل  توجه شرررود.  )متانول (صرررنعتی الکل  اتانول( و (طبی به کاربردهای متفاوت الکل 

ستفاده  موتورها در سوخت  عنوان به صنعتی  الکل اما رود می کار به کننده ددعفونی  شود. الکل   می ا

ست و     سمی ا شامیدن    صنعتی یک ماده  صورت آ شته و میتواند باعث   بینایی روی مخربی بر ا رات در  دا

 .کوری و یا حتی مرگ شود

 ستفاده  بعد گیر آتش و سمی  مواد خصوص  به شیمیایی  مواد ظروف شتی  نظر از از ا ستحکام چک  یا ن  ا

 بسته شود. محکم ها آن در شده و

 ستفاده  صورت  در سپری آن بر روی  الکل، از  پایه بر های شوینده  یا طبی الکل مثل آتش گیر مواد از ا ا

از روشن کردن  شعله اجتناب شود و مواد مذکور از منبع احتراق یا جریان الکتریسته دور نگهداشته شود و   

 نگهداری این مواد اجتناب گردد. محل نزدیکی در سیگار

         شک سید کربن، آب، کف های مقاوم به الکل و پودرهای خ سوزی میتوان از دی اک صورت بروز آتش  در 

 ستفاده نمود.شیمیایی ا

    ارائه آموزش های الزم در زمینه نحوه کار ایمن با مواد گندزدا و درردعفونی کننده و اسررتفاده از وسررایل

 حفاظت فردی به کاربران الزامی است.

   سررفید کننده رقیق نشررده وقتی در معرض نور خورشررید قرار می گیرد گاز سررمی آزاد می نماید بنابراین

 خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند. سفید کننده ها باید در مکان

       هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از ا ر بخشی آن از سفید کننده هایی که

 اخیرا تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.



 
 معاونت بهداشت           

 یو مراکز بهداشت مارستانهایبگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در شستشو و گند زدایی  )کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 یعاد یتهایبعد از برگشت به فعال 19 دیکوو مارانیبه ب  یدرمان یارائه کننده خدمات بهداشت یدرمان

11 

 

 حلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید م

ساعت دور بریزید . مواد آلی   24تاریخ رقیق سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از     

موجب غیر فعال شدن سفید کننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز شده و 

 از گندزدایی با ماده سفید کننده، عاری از مواد آلی گردد.قبل 

     سررفید کننده رقیق شررده را باید دور از نور خورشررید و در ظروف تیره رنگ و دور از دسررترس کودکان

 نگهداری گردد.

 

 ها ها و پنجرهباز کردن درب .های بسررته به کار بردای سررمی اسررت و نباید آن را در محیط آب ژاول ماده

ست به همین دلیل حتما هنگام کار با مواد     برای  دروری ا سب فراهم   گندزداتهویه مناسب  باید تهویه منا

 .شود

 

سب گذاری  (1 سی     برچ ددعفونی کننده با ترجمه فار ساس نظام  روی ظروف حاوی مواد گندزدا و  بر ا

 اسم حاوی توسط سازنده و یا تأمین کننده انجام شود. برچسب ها باید       GHSهماهنگ بین المللی 

صات ماده بوده و    و شخ شتعال و نکات احتیاطی مهم در باره آنها  خطرناکی به م شاره  و قابلیت ا  ا

ضا  و غظت آنها و      ساخت و انق صرف بیش از یک روز نیز   شود و تاریخ  دارا بودن یا نبودن قابلیت م

 حتما روی برچسب درج شود.

نی کننده با توجه به نکات احتیاطی روی برای سرراخت و اسررتفاده از محلول های گند زدا و دررد عفو (2

برچسب وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود. اگر برچسب ارائه نشده است، پوشیدن ماسک،            

دسررتکش، عینک برای محافظت از چشررم، کفش با جوراب و نیز لباس کار با آسررتین و شررلوار بلند  

 درورت دارد.
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 پیوست ها

 هادست شویشست روش درست: 1  وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه   انیه 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

  بار مصرف نیز مورد تایید است(ذی خشک کنید )استفاده از حوله یکدستمال کاغبا  -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدزباله درسطل در دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی2 پیوست

 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

 

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 
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 عینک یا شیلد صورت .3

 
 و متناسب با آنها قرار بگیرد. هاروی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 باشید شده کمی در تماسبا سطوح لم  -

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

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

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

شده  ارد. درعفونی بالقوه وجود د سایل      اینجا یک مثال آورده  شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارج  ا

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

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

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

 خارج کنید.

 شکل اول از سمت چپ( داریدتکش درآورده شده را با دستکش نگهدس(. 

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

 .)شکل وسط(خارج کنید 

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  است. عینک یا سپر صورت آلودهسط  خارجی 



 
 معاونت بهداشت           

 یو مراکز بهداشت مارستانهایبگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در شستشو و گند زدایی  )کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 یعاد یتهایبعد از برگشت به فعال 19 دیکوو مارانیبه ب  یدرمان یارائه کننده خدمات بهداشت یدرمان

17 

 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

 .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

 
  شویید و از ددعفونی    است، فورا د ن هنگام درآوردن روپوش آلوده شده هایتااگر دست ستان خود را ب

 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 لم  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.  –ک آلوده استقسمت جلوی ماس 

  شت ست        اگر در 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.ددعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپ  بندهای باالیی و بدون لم  کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شرروند و فقط با دسررتان دسررتکش دار

 خارج روپوش را لم  کنید.

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

   طور همزمان دسرررتکش را نیز درآوردید. فقط قسرررمت داخلی     آورید، به  لباس را درمی  همانطور که

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

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

 .استفاده کنید درصد 70 یلالک

 
 



 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس3پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

 انیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسرررت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسررری و دسرررت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسرررک افراد بیمار و مشرررک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشرررم، بینی  از دسرررت 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؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سررررماخوردگی دارید در منزل

 کنید؛استراحت 

 ها در هوای سرررد و خشررک 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 مصرررف میوه و خود را سرریسررتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


