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  مقدمه

کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های های انتقال عامل ایجادشنننناسنننایی راه

های عنوان یک اصننل کلی ویروساسننت ولی بهطور دقیق مشنن ن نشننده انتقال این ویروس هنوز به

سننرفه یا عطسننه و یا لمی اشننیاه آلوده منتقل   قطرات تنفسننی حینطور عمده از طریق تنفسننی به

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب،  بر اساس دانسته  گردند. می

لیه الریه، نارسایی ک به ذاتتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجر  سرفه، تنگی نفی می 

 است.طور دقیق مش ن نشدهو مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به

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

متری از طریق  2تا  1تواند در فاصله  ت لیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می  

ست      شود. راه دیگر انتقال، تماس د سطوح آلوده به ویروس مانند  سرفه یا عطسه منتقل  ها با محیط و 

ستگیره در  شیرآالت، نرده   تجهیزات، د صندلی،  سایلی  پله  ها، میز و  ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده مانند شود طور عمومی و مشترک استفاده میبه است که

آب  و صورت با دست   ،و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پی از تماس با هر فرد یا اشیاه مشکوک   

 . (2)مطابق پیوست و صابون شستشو گردد

  کاربرد دامنه

شگیری و الزامات  به موارد راهنما این فعالیت های مرتبط به  ها و مکاندرعفونت  کنترل و پی

ه ، امور مربوط بای دامپزشننکی، شننبکه های دامپزشننکیبیمارسننتان و کلینیک ه  دامپزشننکی از قبیل

شت حیوانات      سیون حیوانات و کنترل بهدا سینا شکان و  ین،شاغل . دامنه کاربرد آن دپردازمیواک  دامپز

 می باشد. کنندگانو مراجعهسایر کادر درمانی و خدماتی 

بوده و سایر قوانین، آیین نامه   )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل  

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

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ست. از     یکی از راه صله گذاری اجتماعی ا های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

هستند   19ه بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید    آنجا ک

سبب انتقال بیماری گردد و       شده که می تواند  و محل های کسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوب 

ست مقررات ویژه ای از طریق      ست الزم ا سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار ا از طرفی حفظ 
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اصله گذاری اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار       ف

 و درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:

  در اتاق انتظار   ای مدیریت گردد که حداقل افراد       گونه به  مراجعه کنندگان   دهی به   نحوه نوبت

 متر بین افراد رعایت گردد. 1که فاصله حداقل طوری هحضور داشته باشند ب

  در اتاق انتظار جلوگیری گردد. آنهااز تجمع  مراجعینبا افزایش زمان مالقات 

  پزشک به هر دلیل با تاخیر مواجه شد الزم است به    دامر دلیل زمان حضور  ه که به در صورتی

 شود تا از ازدحام آنان در اتاق انتظار جلوگیری گردد. اطالع داده مراجعین

 صورت تلفنی یا اینترنتی صورت گیرد.  هدهی ب نوبت 

     سب صله فیزیکی منا شرح حال گرفتن از  فا )حداقل یک  رعایت گردد صاحب حیوانات هنگام 

  .متر(

 دهی و تشکیل پرونده رعایت شود.  کنندگان  در زمان نوبت فاصله ایمن بین مراجعه 

 در فاصله کمتر از یک متر،   دامپزشکی صورت ضرورت برای ارایه خدمت و رسیدگی به امور    رد

 الزامی است. ،استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کامل

 شود رعایت متر یک حداقل فاصله، بیمار صاحب دام  با کردن صحبت هنگام در. 

 هایی که افراد در رفت و آمد هسننتند به  انتظار و سننایر قسننمتضننروری در اتاق  وسننایل غیر

 حداقل برسد. 

 ن و حداقل فاصننله ایمن که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشنند حداقل زمان ممک درصننورتی

 . رعایت گردد

 .فاصله ایمن با مراجعین و دام رعایت گردد 

 ودداری گردد.ختماس دست، از دست دادن  قیاز طر روسیبا توجه به انتقال و 

            تاق تاق کار، رختکن، آبدارخانه، ا تاق  معاینه،   اجتناب از تجمع کارکنان در ا مشننناوره و هر  ا

 که کارکنان می توانند تجمع نمایند. مکانی

 .استفاده از دستگاه کارت وان به جای دریافت وجه نقد الزامی است 

  شود.از سیستم تش ین چهره استفاده برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا 
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 ، مراقبت و بازتوانییغربالگر

  19-گیری کووید غربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام  اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاری است براساس طرح فاصله الزم 

 پذیرد:

به موظف هسننتند در بدو ورود دامپزشننکی  آزمایشننگاه هایها، کلینیک ها کارکنان مطب  همه -1

یا وجود   19-اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسنننی مرتبط با کووید      فرم خود محل کار/  

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند تماس 

شاغلین:    -2 سامانه    چنانچه بربررسی روزانه عالئم  ساس ارزیابی   قرنطینه به نیاز salamat.gov.irا

کارکنان صننورت از ورود  . در غیر اینخودداری کندخانگی وجود داشننت، فرد از ورود به محل کار 

 .شودبیمار به محل کار جلوگیری 

 پذیر  های آسیب مراقبت از گروه .2

 قرار 19-کووید  بیماری  به ری ی باالت ابتال خطر  معرض در که  افرادی عنوان به زیر  گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند،

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 

 :یمنیبا نقن ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاه وندیپ  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز
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به صنننورت   ،یریهمه گ  انی افراد تا پا   نیا یشننن ل یها  تی در صنننورت امکان، فعال   -1

 .ردیصورت پذ یدورکار

افراد به گونه فراهم گردد  نیا یکار برا طیمح طیشرا  ،یدر صورت عدم امکان دورکار  -2

سا  شد. ت     ریکه حداقل تماس با  شته با  رییت  ایو  یکار طیش ل موقت در مح  رییافراد را دا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا یطیمحل کار به مح

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -3

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم اسننت پی از طی دوران درمان و  ،19-بیماری کووید تمامی شنناغلین با احتمال ابتال به

راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال   "نقاهت، جهت بازگشت به کار براساس آخرین نس ه    

ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار      "19-به کووید

 یرد.قرار گ مورد ارزیابی پزشکی

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

 .ضرورت استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کادر درمانی 

 استت بهداشت دست در موارد زیر ضروریرعای: 

  ؛دام یا صاحبان دامقبل از تماس با 

 گندزدایی ای سازی پاک اقداماتاز انجام هرگونه  و بعد قبل ، 

  دام یا صاحبان دام بدن عاتیما مواجهه بابعد از 

  ؛دام بیمارپی از تماس با 

     با محلول های ضدعفونی دست   و یا  صابون  و دست با آب صحیح  شستشوی    بهداشت دست شامل

 است.ثانیه  20به مدت حداقل بر پایه الکل 

 شسته شود. اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون 

 ؛گردددرمانی مراجعه بهداشتی صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز  در 

 دستکش استفاده نمایند و کماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

 و نظایر آن استفاده شود. های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 
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   ستفاده ستمال  ا صرف  یکباراز د سرفه کردن     هنگام م سه یا  صورتی عط ستمال وجود  )در  که د

 گردد(نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

  ها با چشم، بینی و دهان خودداری گردد . تماس دستاز 

 ها در هوا پ ش نشوند قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را بگذارید تا میکروب.  

 

  غذاییموادبهداشت  .2

 :موارد زیر رعایت گردد محیط مطب ها و کلینیک های دامپزشکیغذا در صورت خوردن در

 تهیه گردد، )بیرون بر(ییغذا از مراکز مجاز تهیه و توزیع موادغذایی  مواد.  

 غذایی باید دارای پوشش بهداشتی باشند. مواد 

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری الزامی می باشد 

 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندی سرو نمک، فلفل، سماق ، آب آشامیدنی و غیره در بسته 

 از ظروف یکبار مصرف و یا ظروف ش صی استفاده شود.  

 شامیدن در اتا  خوردن از صاص    ن منامکا) ق معاینه و انتظار خودداری گرددو آ سبی به این کار اخت

 شود(. داده

  دارخانه الزامی استدر آبفردی و محیطی رعایت نکات بهداشتی.  

  محیط و تجهیزات بهداشت ابزار، .3

 کرده و  زیجداگانه آن تم    ،اسنننتفاده  موردهر  یبرا بعد از  ، حیوانات برای مورد اسنننتفاده   زاتیتجه

 الکل(. لاتی ٪70)به عنوان مثال ، با استفاده از  دیکن گندزدایی

  گردد. گندزداییو  زیدر تماس است به طور مرتب، تمبا آن  حیواناتسطوحی که 

  در  هک سطوحی سایر و پله، صندلی و نیمکت ها راه پریزها، و کلید، کلینیک ها در ورودی دستگیره

 شود. مرتب گندزدایی باشدمشترک می  تماس معرض

  و یا استفاده نشوند. آوری شدهکن و آب وری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب دستگاهکلیه 

 .وسایل نظافت پی از هر بار استفاده گندزدایی شود 

  سیم و مواردی نظیر  ها، ابزار کار، کامپیوتر، تلفن، کیبورد، موس، بی کلیه تجهیزات از قبیل دستگاه

 ی شوند.آن در پایان شیفت کاری تمیز و گندزدای

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 
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        شوند )مانند سطوح و اقالم از مواد آلی پاک ن شد. اگر  ضروری می با انجام نظافت قبل از گندزدایی 

 ند .ترشحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و سطوح قابل گندزدایی نیست ،حیوانمواد دفعی 

     الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی، زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر

 گرفته شود .

   برای اسننتفاده از گندزداهای مجاز و غلظت های مورد اسننتفاده در مراکز بهداشننتی درمانی مطابق

 رعایت شود. 4پیوست 

 ر مستمر گندزدایی شود.های مورد استفاده و محل شستشوی ظروف  به طو ی چال 

  شترک  تماس دارای سطوح ستگیره  درها، کف، و دیوار ل:شام  م  شیرآالت،  صندلی،  و میز درها، د

 و کلید ها،پوشکف  خوان،کارت های دسننتگاه تلفن، گوشننی کابینت، کمد، ها، ت ت، پله نرده

سایل عمومی  پریزها، ستمال  با آن نظایر و و )مطابق  گردد گندزدایی سپی  و شده  خشک  تمیز، د

 پیوست(. 

      وسایلی که به طور مشترک برای معاینه حیوانات استفاده می گردد بعد از هر بار استفاده گندزدایی

 گردد.

 بهداشتی فراهم گردد  هایسرویی و هاتوالت در کاغذی دستمال و مایع صابون 

  های تولیدی استفاده شود پسمانددار پدالی برای  ها، سطل زباله دراتاق معاینه و سایر قسمتدر. 

 

 ساختمان شتبهدا .4

 یا امکانات  عفونی دستهای ضد محلول ،ها و کلینیک ها های مش ن مطب الزم است در قسمت(

به آن کنندگان  ی که کارکنان، مراجعهطورهشننود بوی دسننت با آب و صننابون( قرار دادهشننسننتشنن

 باشند.دسترسی داشته

 فردی که نظافت را انجام   .انجام گرددو مکرر  مجزاصورت  بهدایی سرویی بهداشتی  نظافت و گندز

 دهد از وسایل حفاظت فردی استفاده نماید. می

 موقت حذف شود طوربه هاسردکنآب و هاآب وری.  

 شود گند زداییبصورت روزانه  و مطب های دامپزشکی کینیکف کل. 

  .سطوح دارای تماس مشترک با دستمال تمیز و خشک شده و سپی گندزدایی گردد 

  قرار داده شود .های بهداشتی ها و سروییدر توالتو دستمال کاغذی  صابون مایع 

  صورت گیرد.های دردار پدالی ها باید در سطلپسماندجمع آوری 
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 سماند با مرتبط با جمعنیروهای خدماتی  تمامی ستی  آوری و دفع پ شتی )جمع الزامات  ی  آوریبهدا

 رعایت نمایند. را  های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفتپسماند در کیسه

 ی تازه همیشننه طوری که هواهدارای تهویه مناسننب باشنند ب  ها و کلینیک فضنناهای عمومی مطب

ها و تعویض مرتب بازکردن در و پنجرهویه طبیعی با استفاده از ته عنوان مثاله)بباشد جریان داشته 

 (.هوا

 تهویه دارای یا ساعت  در هوا تعویض بار 12 حداقل با مناسب  تهویه واجد انتظار و معاینه باید اتاق 

 .باشد طبیعی

 ضروری سایر اقدامات .5

 مدیریت پسماند

عنوان ه کرونا بیا افراد مظنون به بیماری و حیوانات مدیریت پسماند: کلیه پسماندهای تولیدی توسط     

  مدیریت گردند. شده و همانند پسماند عفونیپسماند عفونی تلقی

     بر اسننناس قوانین و مقررات ملی انجام گردد   ها باید به طریق ایمن و مطابق با       مدیریت پسنننماند(

های وابسته و دستورالعمل   های های پزشکی و پسماند   های مدیریت اجرایی پسماند  ضوابط و روش 

  .(مرتبط

 آوری گردد.های زردرنگ (جمع های مقاوم زرد رنگ )واقع در  سطل سماند های عفونی در کیسهپ 

  در  شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی    اخشدن و سور   ، پارهچنانچه احتمال آلودگی خارج کیسه

  .دو کیسه قرار گیرد

  های تیز و برنده در  کلیه پسماندSafety Box  وف نزدیک به محلی که و این ظر آوری گرددجمع

  .شوندگیرند، قرار داده اقالم مذکور مورد استفاده  قرار می

 خودداری گردد شدههای استفاده گذاری مجدد سوزن از درپوش.  

  و هیچگونه دستکاری انجام نشود    های یکبار مصرف جدا نکنید شده را از سرنگ  های استفاده سوزن

  .(کاریونه دستکردن  شکستن و یا هرگ)خم

  سماند، کارکنان باید از تجهیزات حفاظت فردی سب ا  در کلیه مراحل مدیریت پ  ستفاده کنند و منا

  .را دریافت کرده باشند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در مورد نحوه صحیح های الزمآموزش

 با پسماند عادی خودداری گردد. ها مطبکلینیک ها و شده در از اختالط پسماند های عفونی تولید 

  سه سماندهای عادی    از قرار دادن کی سماندهای عفونی و تیز و برنده در داخل م ازن پ های حاوی پ

 جدا خودداری گردد.
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 جدا خودداری گردد محیط آزادهای عفونی و تیز و برنده در  های حاوی پسماند از قراردادن کیسه.   

   ستی سماند کلینیک ها بای سته عفو های پ با بر چسب عفونی و   بندی ایمن ونی و تیز و برنده را در ب

  .تحویل شهرداری نمایدتیز و برنده، 

  ها اقدام گرددگندزدایی سطل  های پسماند و است روزانه نسبت به ت لیه سطلضروری. 

 

 هاهای تفکیک پسماندهای ظروف و کیسهویژگی -1جدول 

 برچسب نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی کیسه پالستیکی مقاوم عفونی 1

 استاندارد  Safety box تیز و برنده 2
طر           خ برنننده دارای  یز و  ت

 زیستی

 شیمیایی و دارویی کیسه پالستیکی مقاوم شیمیایی و دارویی 3

 عادی کیسه پالستیکی مقاوم عادی 4

     

 آموزش بهداشت

 روش های آموزشی مناسب

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

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

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

 

 ز برای آموزش موضوعات مختلفد نیارسانه های مور

 یرسان 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 

 در صورت امکان، ( استفاده از صفحات نمایشیledجهت ) پ ش پیام ها و تصاویر آموزشی 
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   موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس 

 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 

  ماندگاری ویروس بر روی سطوحآموزش مدت زمان 

  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 

 )سایر  )با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما 

 

 آموزشی های فعالیت نمونه

  کرونا شننیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشننی اسننتند یا بنرهای نصننب 

 در محل کار  ویروس

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

              سرویی های  نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا

 بهداشتی و محل سرو غذا

  و بیماران محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

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

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  
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  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 

      س گویی سامانه پا صب پوستر  شت ،درمان و آموزش پزشکی به     ن   نشماره تلف  شکایات وزارت بهدا

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور   190

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

 

در )واحد کاری/ سازمان    اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل  

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان ش لی ...(

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احسنناس خسننتگی و  □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفی      □سننرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □ضعف     

)کرونا ویروس( در دو  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:را نداشتههفته اخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

 15تماس بیش از ) مشننترک ر فضننای بسننتهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس شنن لیگونه هر  -

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از 

 □ 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،   می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا کنم شنننده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میمراتب را به کارفرما/ نماینده معرفی    

سامانه   سخ کلیه پر ثبت نام نمایم و  salamat.gov.irدر  صداقت    سش پا شیاری، دقت و  ها را با هو

 باشد. عهده اینجانب میام و هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، بهثبت نموده

 

 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

  بار مصرف نیز مورد تایید است(ذی خشک کنید )استفاده از حوله یککاغبا دستمال  -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 فردی3 پیوست

 

 شدهتوصیهمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

سیله حفاظت فردی  نوع ستفاده  و شگیری در عفونت    ش  ا سطح پی سته به  ستاندار ده ب سی،  های ا د، تما

شیدن و درآوردن هر نوع از این      قطره صحیح پو ست. روش  سیار متنوع ا سایل باید به   ای و هوابرد ب و

 شود.افراد آموزش داده

 

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره می ورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی است وان بینی وصل کنید 

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

 
  ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.چشمروی صورت و 

 

 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 -

 در تماس باشیدشده کمی با سطوح لمی -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 

 

 

 

 



 
 معاونت بهداشت           

 ها و کلینیک های دامپزشکیدر مطب و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

17 

 

 

 شدهتوصیه مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی

بدون آلوده کردن لباس، پوست   های م تلفی برای درآوردن ایمن وسایل حفاظت فردیروش 

قبل از خارج شنندن از محل کار/پایان شننیفت    غشنناهای م اطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد.  یا

کاری، تمام وسننایل حفاظت فردی در آورده و در سننطل در دار دور انداخته شننود. در صننورت نیاز، از 

 ماسک و دستکش جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 مراحل زیر درآورید:ترتیب را به  وسایل حفاظت فردی

 دستکش (1

 
   خود را بشویید یا از   اند، بالفاصله دستان  ا هنگام درآوردن دستکش آلوده شده  اگر دستان شم

 کننده دست استفاده کنید.یک ضدعفونی

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

 دست خارج کنید.

 شکل اول از سمت چپ( داریدرا با دستکش نگهتکش درآورده شده دس(. 

        د و دستکش دوم  انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببری

 .)شکل وسط(را نیز خارج کنید 

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  است. عینک یا سپر صورت آلودهسطح خارجی 
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    های خود را بالفاصله  عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست      درآوردناگر دست شما در حین

 کننده دست استفاده کنید.ونیبشویید و از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل ش ن     اگر و ست، در م زن م ستفاده مجدد ا برای بازیافت مجدد قرار دهید. شده  ا

 غیر این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.رد

 روپوش (3

 
 سننتان خود را بشننویید و از اسننت، فورا دن هنگام درآوردن روپوش آلوده شنندههایتااگر دسننت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 باشد.تماس نداشته 

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمی کنید.روپوش 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 

  فاصله بشویید و از   های خود را بالماسک، دستان شما آلوده شد، دست      ن اگر در حین برداشت

 کننده دست استفاده کنید.یک ضدعفونی
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              ابتدا بندهای پایین ماسنننک را باز کنید و سنننپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی

 ماسک، آن را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 دستکشروپوش و  (5

        شد، ب ستکش آلوده  شما هنگام درآوردن روپوش یا د ستان  ستان خود را با    اگر د صله د الفا

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

     جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش

 دار خارج روپوش را لمی کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هتا کنید و ب هنگام درآوردن روپوش، آن را 

 طور همزمان دستکش را نیز درآوردید. فقط قسمت داخلی آورید، بههمانطور که لباس را درمی

دسننتکش و روپوش را با دسننت بدون حفاظت لمی کنید. لباس و دسننتکش را درون یک ظرف زباله 

 قراردهید.

ها را بشنننویید یا از یک      ، دسنننتآوردن همه وسنننایل حفاظت فردی     بالفاصنننله بعد  از در     (6

 .استفاده کنید درصد 70 یلکننده الکعفونیضد
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 استفاده از مواد گندزدا: 4پیوست 

با منابع محدود  های  مکاندارند.  یم تلف یعفونو ضننند ییگندزدا یها م تلف پروتکل یکشنننورها

 یورتصکننده دردیاما الکل و سف ؛نداشته باشد یدسترس یعفونگندزدا و ضداست به انواع مواد  ممکن

 هستند. یقبول قابل ییایمیش مواد ،که درست استفاده شوند

شود و   زیکننده )دترجنت( تمبا آب و مواد پاک دیابتدا با فیسطوح کث  گرید یهر ماده  گندزدا مانند

 :  باشدبه شرح زیر میاستفاده از مواد گندزدا  گردد. ییزداسپی گند
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 کلریت سدیم مصرف هیپوغلظت و  -2جدول

معادل  درصننند 5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سننندیم های سنننفید عمده محلول :محلول اولیه

PPM) 50000) کلر قابل دسترس است 

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک  5سننازی: برای سننفیدکننده حاوی  کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

 پی پی ام خواهد بود   5000 صد یادر 5/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:10محلول 

م با مقادیر متفاوتی تهیه های دیگر از هیپوکلریت سننندی نده شنننامل غلظتکنهای سنننفید محلول

 ظر حاصل گردد خواهند شد تا رقت موردن

 دقیقه 1 :زمان تماس

شحات     ستفراغ، تر سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیزکردن مدفوع، ا یگر خون یا د ،نکته: 

 مایعات بدن قبل از گندزدایی( 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -3جدول 

معادل  ردصننند  5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سننندیم     های سنننفید  محلول اولیه: عمده محلول  

PPM) 50000 کلر قابل دسترس  ) 

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

 برای گندزدایی سطوح(  1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  99سفیدکننده به 

 برای دسننتیابی  به غلظت مناسننب هیپوکلریت سنندیم، نسننبت سننفیدکننده به آب را تنظیم کنید.

صنند هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر در 5/2های حاوی سننازی سننفیدکنندههبرای آمادعنوان مثال به

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

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک  5سننازی: برای سننفیدکننده حاوی  کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

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

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

 شد تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردد مت ل ل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میسطوح غیر 

 صیه می  30کردن اقالم: زمان تماس وریق غوطهگندزدایی از طر ها، )برای تِی شود دقیقه تو

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز  شحات، خون یا دیگر   نکته:  ستفراغ، تر کردن مدفوع، ا

 وری( مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه
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 گندزداهای سطوح :5 پیوست

سب با پایه کلر یا بر پایه الکل از یک ماده گندزدایی من نکات عمومی س  ا تفاده ا

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

دقیقه رعایت     60تا   10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها      

 گردد.

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

کل دارای مواد کواترنر        2 یه ال پا ندزدا و ضننندعفونی بر  . مواد گ

 آمونیوم

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نننکننات مننهننم در خصننننوص  

موادگندزدا و ضنندعفونی بر پایه 

 الکل دارای مجوز

 70لکل ها موثر اسننت. اتیل ا الکل برای از بین بردن ویروس .1

کلی از طورکش با طیف گسننترده اسننت و بهدرصنند یک میکروب

الکل ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح 

به    چک ) یال    کو ثال درپوش السنننتیکی و های دارویی  عنوان م

ها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل  مولتیپل دوز، ترمومتر

 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می

دلیل قابلیت اشننتعال الکل اسننتفاده از آن برای گندزدایی  به .2

سننطوح کوچک محدود و در فضنناهایی با تهویه مطلوب اسننتفاده 

 گردد.می

به     .3 ند  عنوان گندزدا می  اسنننتفاده مکرر و طوالنی از الکل  توا

خوردگی السننتیک و شنندن و ترکباعث ت ییر رنگ، تورم، سنن ت

 های خاص شود. پالستیک

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

ها باز گذاشنننته شنننوند و جهت تهویه بهتر اسنننت  درها و پنجره

 هواکش نیز روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی درخطر برق

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

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسننتفاده شننود )کارایی محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24محلول پی از گذشت 
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ست        .8 شوی مرتب د ست ش ستفاده از  امکانات الزم برای  ها و ا

 2ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاه هر شیفت حداقل      

شو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای         ست ش سک( و  ما

 دماتی باید فراهم شود.خ

نننکننات مننهننم در خصننننوص  

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سنندیم  .1

در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا    

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

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

ست و     کم و به زمان تماس(، با هزینه سترس ا سترده در د طور گ

 شود.برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشاهای م اطی، پوست و مجاری با این حال سفیدکننده .3

یک می   یه        تنفسنننی را تحر ما و نور تجز تاثیر گر حت  ند و ت ک

واکنش نشنننان  راحتی با سنننایر مواد شنننیمیاییشنننوند و بهمی

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهمی

سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان      .4 ست از  ستفاده نادر ا

 تواند اثرات آن راتر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسنننیب

 بهداشتی گردد.

شده  رعایت موارد  تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق  برای  .5

 زیر ضروری است:

سک، پیش    - ستفاده از ما ستکش و عینک برای    ا ضد آب و د بند 

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسننب م لوط های سننفیدکننده در محلمحلول -

 نموده و استفاده گردد.

رد م لوط گردد )آب گرم باعث تجزیه سنننفیدکننده با آب سننن -

 .نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن      -

 را رقیق نمایید.

سفید از به - شوینده خانگی   ها بهکنندهکار بردن  سایر مواد  همراه 

کاهش      کارایی آن را  ناب گردد زیرا  عث      ه و میداداجت با ند  توا

عنوان مثال گازهای سمی  های شیمیایی خطرناک شود. به  واکنش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند   در هنگام م لوط کردن سفید 
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گردد شود، تولید می کردن توالت استفاده می موادی که برای تمیز

صنننورت لزوم تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. در     و این گاز می 

تدا از   مایید و قبل از اسنننتفاده از          اب مواد شنننوینده اسنننتفاده ن

 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

گردند و به سننطوح ها موجب خوردگی در فلزات میسننفیدکننده

 زنند.شده صدمه میرنگ

کننده به چشم  از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

صله باید به مدت  شسته و با یک    15 وارد گردد بالفا دقیقه با آب 

 پزشک مشورت گردد.

نشنننده وقتی در معرض نور خورشنننید قرار کننده رقیقسنننفید -

د در ها بایکنندهنماید؛ بنابراین سننفیدگیرد گاز سننمی آزاد میمی

سترس کودکان قرار     شید و دور از د مکان خنک و دور از نور خور

 داده شوند.

شود برای اطمینان  تجزیه می هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان   -

شده خریداری  هایی که اخیرا تولید کنندهاز اثرب شی آن از سفید  

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ا شننده رکننده رقیق اسننتفاده کنید محلول رقیقاگر از سننفید -

سب تاریخ رقیق  سازی  روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچ

شود و   ستفاده را بعد از   های تهیهمحلولقید  ساعت   24شده بال ا

ید. مواد آلی موجب غیر   دور عال بریز ید  ف نده شننندن سنننف ها  کن

شده و  گردد، بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز  می

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

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

امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسنننترس کودکان نگهداری      

 گردد.

 



 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس6پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

ه کنندضدعفونی ترسی به آب سالم از مواد   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسنننی و دسنننت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسنننک افراد بیمار و مشنننک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشنننم، بینی  از دسنننت 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 سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سننرد و خشننک 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 مصننرف میوه و خود را سننیسننتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


