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 علیکم سالم

 متاسفانه و داده نشان عزیز ایران در را خود گذشته ماه یک حدود از کرونا بیماری دارند استحضار که همانگونه
 .است شده بیماران از برخی مرگ و بیماری این به عزیز هموطنان از تعدادی ابتالی سبب

 گرفته قرار مهار مرحله در اکنون هم که رسد می نظر به و شد دیده چین خلق جمهوری در بار اولین بیماری این
 کشورهای. نیست بیماری این درگیر کشور تنها ایران اسالمی جمهوری اکنون هم که داشت بخاطر باید. باشد

 بیماری این با کردن نرم پنجه  دست سرگرم حاضر حال در امریکا متحده ایاالت نیز و...  اروپا آسیا، در متعددی
 .هستند

 های رسانه تخریب سیل با اگرچه را، شفافیت اصل رعایت من همکاران کشور در بیماری این شناسایی آغاز از
 .اند داده قرار ها برنامه سرلوحه دارند، شدید مواجهه کشور از خارج و معاند

 رویه نیازمند است، ناشناخته جهان در آن زوایای از بسیاری که ای پدیده چنین با رویارویی گذشت، آنچه از فارغ
 تکرار از که شود سبب تواند می شواهد بر مستند های رویه به اتکا تنها موقعیت، این در. است منطقی و علمی ای

 سبب که کرد انتخاب را راهی نقشه و نمود پرهیز داده رخ پدیده این با رویارویی در جوامع سایر در که اشتباهاتی
 .گردد جامعه سالمت به ها آسیب حداقل با و ممکن فرصت ترین کوتاه در اهداف به دستیابی

 با مبارزه به قادر تنهایی به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت که نمود دقت مهم نکته این به باید همچنین
 .است قوه سه تنگاتنگ همکاری کنار در جامعه، همه مشارکت نیازمند مهم امر این و نبوده بیماری این

 رویارویی برای پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت که است هایی دستورعمل از ای گزیده پیوست مجموعه
 بیماران فقط آن هدف گروه که است آن مجموعه این در مهم نکته. است کرده تهیه بیماری این با هدفمند
 خدمات کنندگان ارایه بر عالوه ها عمل دستور این. نیستند درمانی و بهداشتی خدمات کنندگان ارایه و کرونایی

 های محیط سالمت، خدمات ارایه های محیط بیماری، از پیشگیری اصل به دادن اولویت ضمن درمانی و بهداشتی
 اماکن غذایی، مواد توزیع و تامین های محیط ها، گاه تفریح و ورزشی های محیط جامعه، مراجعه محل عمومی
 .است نموده تدوین جزییات به را اماکن این بهینه رفتار و حضور اصول و داده قرار توجه مورد نیز را...  و مذهبی

 در مربوطه های محیط همه در آن اجرای کشور، اجرایی مقام ترین عالی سوی از مجموعه این ابالغ با است امید
 به کرونا بیماری کنی ریشه راستای در را شده تعیین پیش از اهداف به بهینه دستیابی و گشته آغاز کشور سراسر

 .باشد داشته دنبال

 از بیماری این شدن کن ریشه شاهد زودتر چه هر علمی های رویه از پیروی نیز و متعال خداوند یاری به است امید
 .باشیم عزیز ایران

 سعید نمکی

مقدمه
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 راهنمای تدوین برنامه عملیاتی  استقرار دستورالعمل

 (nCoV-2019)  جدید وسکوروناویر کشوری

 

 و یمدیریت آزمایشگاه مرجع سالمت، روابط عموم سازمان اورژانس کشور،  ا همکاری معاونت های بهداشت، درمان، پرستاری، پیرو ابالغ دستورالعمل کشوری پیشگیری و مراقبت  کورنا ویروس جدید، این راهنما ب
 رای تدوین برنامه عملیاتی استقرار دستورالعل در سطح  دانشگاه ها تدوین شده است. ب  وزارت بهداشتمدیریت آمار و فناوری اطالعات مرکز 
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 مقدمه: 

 و مواد درمان کوورناویروس جدید که نحوه پیشگیری، تشخیص آزمایشگاهی، کنترل و ،مراقبت، پیشگیریدستورالعمل کشوری  2 شماره  نسخه پیرو تدوین و ابالغ 
این بیماری را تشریح کرده است، انتظار می رود دانشگاه ها برای  ی و بخش اورژانس بیمارستانیکار ، درمان و اقدامات بیمارستان و محیط سالمت تجهیزات، ضدعفونی،

 صحیح  یتمدیر راستای ی تدوین و براساس آن اقدامات مورد نیاز را مدیریت و گزارش نمایند.  این اقدامات در نبرنامه  مدو، سطح منطقه تحت پوشش خود استقرار برنامه در
آموزش و توانمندسازی پرسنل، آموزش و اطالع رسانی عمومی، مراقبت و درمان، پیشگیری و ، گزارش دهی ،برنامه شامل برنامه ریزی، سازماندهی، پشتیبانی، اجرا، نظارت

 مدیریت موارد مشکوک در این راهنما تشریح شده اند.  

 هدف اصلی:

 سناویرووکور درمان ،کنترل واستقرار دستورالعمل کشوری مراقبت، پیشگیری 

 اختصاصی اهداف

 ناویروس جدیدوعلوم پزشکی  برای مراقبت، پیشگیری و درمان کورارتقاء عملکرد مدیریتی دانشگاه های  -1

 ناویروس جدیدوافزایش آگاهی و توانمندسازی کارکنان بهداشتی درمانی در مواجهه و مدیریت موارد مشکوک به کور -2
 عمومی تهییج از پیشگیری و ناویروس جدیدوافزایش آگاهی و اطالع رسانی عمومی در سطح منطقه ای برای پیشگیری از بیماری کور -3
 جدید ناویروسوکور بیماری مناسب درمان و تشخیص برخورد، برای بیمارستانی  و بیمارستانی پیش و اطمینان از آمادگی تیم مراقبتی درمانی -4

 . جدید ویروس کورونا عفونت گیری همه با مواجهه جهت  محیطی و ملی ظرفیت و توان افزایش -5
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  قطعی و مشکوک موارد تعداد دهی گزارش و ثبت نظام  یکپارچگی حفظ   -6

 

 راهبردها

 جدید ناویروسوکور به مشکوک موارد مدیریت  نیاز مورد اقدامات در ای منطقه آمادگی برای بخشی بین یگهماهن -1
 پزشکیناویروس جدید درمنطقه  تحت پوشش دانشگاه علوم وهماهنگی درون بخشی برای ارتقای عملکرد مراقبت، پیشگیری و درمان کور -2
 ناویروس جدیدوآموزش و توانمندسازی کارکنان بهداشتی درمانی در مواجهه و مدیریت موارد مشکوک به کور -3
 ناویروس جدیدواطالع رسانی صحیح، مناسب و به موقع برای آموزش عمومی پیشگیری از بیماری کور -4
 نظارت بر عملکرد و گزارش دهی به موقع موارد مشکوک و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران  -5

 .فیزیکی فضای و مصرفی تجهیزات انسانی، نیروی ابعاد در(  بیمارستانی و دانشگاهی)  محیط در  surge Capacity  بینی پیش -6

 .  محتمل و مشکوک موارد از بهینه مراقبت جهت حال بد بیماران ارجاع برای بندی سطح و ریفرال های بیمارستان تعیین  -7

 و قطعی.  مشکوک موارد کامل ایزوالسیون و فوری تخلیه قابلیت با بیمارستان تعیین -8

 کمبود حرانب با رویارویی از گیری پیش منظور به القایی مصرف یا و مصرفی مواد رویه بی مصرف از اجتناب جهت مرتبط ملی راهنماهای از تبعیت منظور به پایش -9
 .   مصرفی ملزومات و  وسایل
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 فعالیت ها

 

 کمیته دانشگاهی  -1

مدیر پرستاری،  اطالعات، فناوری منابع، و توسعه مدیریت دارو، و غذا معاونت ،دانشکده  بوده با عضویت معاونت های بهداشت، درمان رئیس دانشگاه/ رئیس این کمیته
می شود.   تشکیل، مسئول روابط عمومی دانشگاه دانشگاه حوادث مدیریت و بیمارستانی پیش اورژانس رییس ،بهداشت وهای معاونت درمان  مدیریت امور آزمایشگاه

 عبارتست از: برای مدیریت و برنامه ریزی  وظایف این کارگروه 

 1شماره  تدوین برنامه عملیاتی در سطح دانشگاه مطابق جدول زمان بندی پیوست -1-1

 تعیین بیمارستان معین دانشگاه و ترسیم نقشه و سطوح شناسایی و ارجاع بیماران برای دریافت خدمات مناسب  -1-2

 و قطعی.   مشکوک موارد کامل ایزوالسیون و فوری تخلیه قابلیت با بیمارستان تعیین -1-3

 مطابق دستورالعمل کشوری   هماهنگی های بین بخشی با سازمان های منطقه ای حسب مورد برای تکمیل اقدامات مورد نیاز -1-4

  2مطابق پیوست شماره  ( 6تا  2مورد نیاز )بند سازماندهی تیم های کارگروه های  -1-5

  (6تا  2)بند   نظارت و گزارش گیری از کارگروه های  -1-6
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 :یبانیتکارگروه پش -2

مدیریت امور مدیر پرستاری،  ،دارو و غذا معاونت های بهداشت، درمان،ونت معاهماهنگی  بوده با  دانشکده  /معاون مدیریت و توسعه دانشگاه  رئیس این کارگروه 
 را به عهده دارند: ف زیر و ...  وظایمسئول روابط عمومی  دانشگاه، حوادث مدیریت و ییمارستانی پیش اورژانس رییس، بهداشت  های معاونت درمان و آزمایشگاه

  بهداشتی درمانی در رده های مختلفبرگزاری کارگا ه های آموزش و توانمندسازی کارکنان  -2-1

 پوشش تحتشی درمانی زدر سطح مراکز آمو آموزشی های لیفلت/ ها پمفلتتوزیع چاپ و -2-2

بهداشت محیط؛ وسایل نمونه گیری و تشخیصی، داروهای محلول های ضد عفونی دست با پایه الکلی، مواد مصرفی شامل وسایل حفاطت فردی؛  برآورد و تامین   -2-3
 3مطابق جدول شماره مورد نیاز  

 موجود و مورد نیاز بیمارستانی پیش تجهیزات و آزمایشگاهیپشتیببانی تجهیزات بیمارستانی و  -2-4
 .هماهنگی پشتیبانی ارجاع، اعزام و انتقال بیماران در صورت نیاز -2-5
 .برآورد منابع مالی مورد نیاز و  تامین آن با نظر ریاست دا نشگاه  -2-6
 .بحران زمان در انسانی نیروی منابع حفظ جهت سالمت خدمات کارکنان انگیزش جهت مالی برآورد -2-7

  درمانی بهداشتی  مراکز از بازدید و دانشگاهی نظارتی های تیم  در عضویت -2-8

  میته دانشگاهی به ک و چالش های موجود  گزارش اقدامات -2-9
 

8



 
 (nCoV-2019راهنمای تدوین برنامه عملیاتی  استقرار دستورالعمل کشوری کوروناویروس جدید  )

 

5 
 

 کارگروه پیشگیری و شناسایی موارد مشکوک -3

معاونت  مدیریت امور آزمایشگاههای، مدیر پرستاری ،توسعه و منابعمدیریت ، درمانبوده با  هماهنگی معاونت های  /دانشکدهدانشگاه بهداشتی  رئیس این کارگروه  معاون  
 ، اورژانس پیش ییمارستانی و ...  وظابف زیر را به عهده دارند: بهداشت  درمان و

 یین مبادی غربالگری و شناسایی بیمارانتع -3-1

  مرجع درمانی یبهداشت مراکز در آموزشی مانورهای  و آزمون برگزاری بازدید، طریق از  بیمارستانی و بیمارستانی پیش و بهداشتی پرسنل مناسب آموزش از اطمینان -3-2

  ها آن از استفاده نحوه و بیمارستانی و بیمارستانی وپیش بهداشتی پرسنل برای مناسب فردی جهیزاتت وجود از اطمینان -3-3
  ای منطقه ارجاع نقشه از استفاده با دستورالعمل مطابق ارجاع و اولیه اقدامات مشکوک، موارد شناسایی -3-4

 استان مرجع آزمایشگاه هماهنگی با موردنیاز های نمونه تهیه -3-5

 وکمشک بیماران ایزوالسیون و دانشگاه معین بیمارستان اولویت با ها بیمارستان محیط و بیمارستانی پیش اورژانس های آمبوالنس بهداشت بر نظارت -3-6

  معین های بیمارستان اولویت با ها بیمارستان در احتمالی ی فوت موارد اجساد مدیریت جهت  محیط بهداشت کارشناس برعملکرد نظارت  -3-7
  مشکوک موارد به خدمات ارائه از ناشی های پسماند  ایمن و بهداشتی امحاء و مدیریت جهت  محیط بهداشت کارشناس برعملکرد نظارت -3-8
 بیمارستان اولویت با ها بیمارستان در.. و مواردمشکوک بستری اتاق اختصاصی تجهیزات و وسایل زدایی گند جهت  محیط بهداشت کارشناس برعملکرد نظارت -3-9

 معین های
 معین های یمارستانب اولویت با ها بیمارستان در ازدحام پر های محیط بر تاکید با بیمارستان تهویه ارتقاءکیفیت جهت  محیط بهداشت کارشناس برعملکرد نظارت -3-10

   کشوری دستورالعمل استاندارد لیست چک مطابق غربالگری مبادی و بهداشتی مراکز از بازدید نظارتی های تیم تشکیل -3-11
 گزارش اقدامات و چالش های موجود  به کمیته دانشگاهی    -2-10
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 کارگروه مراقبت و درمان -4

ت امور مدیری مدیر پرستاری،  ، دارو و غذا معاونت،مدیریت منابع و توسعهبوده با  هماهنگی معاونت های بهداشت،  دانشکده  /دانشگاه درمان رئیس این کارگروه  معاون 
 عهده دارند: وظابف زیر را به مدیریت پرستاری  و دانشگاه حوادث مدیریت و ییمارستانی پیش اورژانس رییس، بهداشت  آزمایشگاههای معاونت درمان و

 فیزیکی فضای و مصرفی تجهیزات انسانی، نیروی ابعاد در(  بیمارستانی و دانشگاهی)  محیط سطح در  surge Capacity  بینی پیش -4-1

 قطعی و مشکوک موارد کامل ایزوالسیون و فوری تخلیه های قابلیت با های  ریفرال و پشتیبانی بیمارستان تعیین -4-2

  دانشگاه عینم بیمارستان بر تاکید با بیمارستانی های اورژانس عملکرد بر نظارت -4-3

 .نقش ایفای چهره، به چهره آموزش  ، ها بیمارستان در آموزشی مانورهای  و آزمون برگزاری بازدید، طریق از  درمانی مراکز پرسنل مناسب آموزش از انناطمی -4-4

 .دارند منزل در مراقبت به نیاز که مراجعینی و بیماران برای  نیاز مورد آموزشی محتواهای تهیه -4-5

 (HCWs) سالمت خدمات کارکنان برای  نیاز مورد آموزشی محتواهای تهیه -4-6

 دانشگاه معین بیمارستان اولویت با  ها آن از استفاده نحوه و بیمارستانی پرسنل برای مناسب فردی جهیزاتت وجود از اناطمین -4-7

 دانشگاه معین بیمارستان اولویت با ها بیمارستان  در گیری نمونه وسایل و دارو  وجود از اطمینان -4-8

 ای منطقه ارجاع نقشه از استفاده با العملدستور مطابق ارجاع و اولیه اقدامات ،مشکوک موارد شناسایی -4-9

 مرکز مدیریت بیماری های وا گیر هماهنگی با موردنیاز های نمونه تهیه -4-10

  قطعی و محتمل ، مشکوک موارد جداسازی برای(  تنفسی و تماسی ، ای قطره)  ایزوله فضاهای استانداردهای بر نظارت -4-11
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 شغلی مواجهات از ناشی بیمار کارکنان از حمایت -4-12
 نمعی های بیمارستان اولویت با ها بیمارستان در( تنفسی و ای قطره تماسی،)  ایزوله های اتاق استانداردهای  حداقل تامین و ایزوله های محیط بر نظارت -4-13
 مواجهه مورد بالینی کادر به کمک و کارکنان، شغلی مواجهات مرتبط، ناخواسته وقایع دریافت برای  hot line  قراری بر -4-14

 بیماران السیونایزو و دانشگاه معین بیمارستان اولویت با مشکوک موارد شناسایی و پیشگیری  کارگروه هماهنگی با ها بیمارستان محیط بهداشت بر تاکید -4-15
   مشکوک

   کشوری دستورالعمل استاندارد لیست چک مطابق انیدرم مراکز از بازدید و دانشگاهی بیمارستانی نظارتی های تیم تشکیل -4-16

   دانشگاهی کمیته به  موجود های چالش و اقدامات گزارش -4-17
 

 کارگروه اطالع رسانی عمومی -5

تاری، مدیر پرس،دارو و غذا معاونت،مدیریت منابع و توسعهدرمان، بوده با  هماهنگی معاونت های بهداشت،   / دانشکدهدانشگاه مسئول روابط عمومیرئیس این کارگروه  
 ...  وظابف زیر را به عهده دارند:  و دانشگاه حوادث ومدیریت  ییمارستانی پیش اورژانس رییس،  بهداشت مدیریت امور آزمایشگاههای معاونت درمان و

 مشکوک موارد شناسایی و پیشگیری کمیته در شده تهیه آموزشی مفاد از استفاده با عمومی رسانی اطالع -5-1

  ها آن دیبن اولویت و محلی رسانی اطالع موثر راهکارهای شناسایی -5-2

  موثر و صحیح رسانی اطالع برای  محلی های رسانه سایر و ها استان مراکز سیمای و صدا ظرفیت از استفاده -5-3

 ات دانشگاه از طریق مبادی قانونی اقداماعالم اخبار  -5-4
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 عضویت در  تیم های نظارتی دانشگاهی و بازدید از مراکز  بهداشتی درمانی  -5-5

 .جامعه عموم سواالت به دهی پاسخ جهت فوری تماس خط برقراری -5-6

  ویروس کورونا به مرتبط موارد رسانی اطالع خصوص در(  واگیر های بیماری مدیریت مرکز رییس)  وزارت  contact person  با هماهنگی -5-7

 گزارش اقدامات و چالش های موجود  به کمیته دانشگاهی   -5-8
 

  دهی گزارش و ثبت کارگروه .6

رستاری، مدیر پ دارو، و غذا معاونتفناوری اطالعات دانشگاه/ دانشکده  بوده با  هماهنگی معاونت های بهداشت، درمان، مدیریت منابع و توسعه، مسئول  کارگروه این رئیس
 : وظابف زیر را به عهده دارنددانشگاه  حوادث مدیریت و ییمارستانی پیش اورژانس  رییس،بهداشت  معاونت درمان و دیریت امور آزمایشگاههایم

 و سامانه های گزارش دهی   پشتیبانی زیرساخت های اطالعاتی  مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی -6-1
مدیریت منابع و توسعه، آزمایشگاه مرجع  اطمینان از ارسال گزارش های الکترونیک از طریق سامانه های اعالم شده معاونت  های بهداشت، درمان ،  -6-2

 در سطح دانشگاهی استان/دانشگاه، اورژانس پیش ییمارستانی 

 عضویت در  تیم های نظارتی دانشگاهی و بازدید از مراکز  بهداشتی درمانی  -6-3

 دانشگاهی کمیته به  موجود های چالش و اقدامات گزارش -6-4
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 اقدامات  جدول زمان بندی -1پیوست 

 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

بودجه مورد  نشانگر اقدامات زمان پایان زمان شروع با همکاری مسئول اصلی عنوان فعالیت ردیف
 نیاز

تشکیل کمیته دانشگاهی و  سازماندهی کارگروه                                                                                                                                                                               -1
 های تخصصی

نین/ هیات رئیسه / معاو رئیس دانشگاه 
 های محلی مسئولین سازمان

 ابالغ اعضا و شرح وظایف  
 ت کمیته دانشگاهیصورتجلسا

 ها  روهشامل گزارش کارگ

-  

  برنامه عملیاتی   هیات رئیسه رئیس دانشگاه  تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه   -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 معاون بهداشت                                                                                                                  رئیس دانشگاه  تعیین مبادی غربالگری و شناسایی بیماران  -3
 محیط در  surge Capacity  بینی پیش  -4

، سانیان نیروی ابعاد در(  بیمارستانی و انشگاهید)
 .فیزیکی فضای و مصرفی تجهیزات

 

مدیریت  -بهداشت معاونت درمان معاونت
 آزمایشگاههای بهداشت و

 -مدیر پرستاری –درمان 
رییس اورژانس پیش 
بیمارستانی و حوادث 

 دانشگاه

    

 رایب بندی سطح و ریفرال های بیمارستان تعیین  -5
 ردموا از بهینه مراقبت جهت حال بد بیماران ارجاع

 .  محتمل و مشکوک

-  

 مدیریت -بهداشت معاونت درمان معاونت
 و بهداشت آزمایشگاههای

 -مدیر پرستاری  - درمان
 پیش اورژانس رییس
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 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

بودجه مورد  نشانگر اقدامات زمان پایان زمان شروع با همکاری مسئول اصلی عنوان فعالیت ردیف
 نیاز

 حوادث و بیمارستانی
 دانشگاه

 و فوری تخلیه قابلیت با بیمارستان تعیین  -6

 قطعی و  مشکوک موارد کامل ایزوالسیون

 

 مدیریت -بهداشت معاونت درمان معاونت
 و بهداشت آزمایشگاههای

 -مدیر پرستاری  - درمان
 پیش اورژانس رییس

 حوادث و بیمارستانی
 دانشگاه

    

تعیین بیمارستان معین دانشگاه و ترسیم نقشه و   -7
 سطوح شناسایی و ارجاع بیماران 

 معاون بهداشت رئیس دانشگاه 
 معاون درمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 مکاتبه معرفی بیمارستان معین   
 مبادی غربالگری  و نقشه ارجاع 

 

هماهنگی بین بخشی با سازمان های مرتبط   -8
 درسطح منطقه 

مکاتبات / صورتجلسات    هیات رئیسه رئیس دانشگاه
 مصوب کمیته دانشگاهی

 

در سطح مراکز آمورشی  آموزشی مواد توزیع -  -9

 درمانی 

معاون -معاون بهداشت کارگروه پشتیباتی
اورژانس پیش -درمان

 بیمارستانی 

  نمونه محتوای آموزشی  

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای   -10
 توانمندسازی کارکنان بهداشتی 

  گزارش جلسات/ عکس و خبر   معاون بهداشت کارگروه پشتیباتی

11



 
 (nCoV-2019راهنمای تدوین برنامه عملیاتی  استقرار دستورالعمل کشوری کوروناویروس جدید  )

 

11 
 

 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

بودجه مورد  نشانگر اقدامات زمان پایان زمان شروع با همکاری مسئول اصلی عنوان فعالیت ردیف
 نیاز

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای  -  -11

 توانمندسازی کارکنان  اورژانس پیش بیمارستانی 

مدیر پرستاری  -معاون درمان کارگروه پشتیباتی
اورژانس پیش مرکز  -

مدیریت  و بیمارستانی
 حوادث دانشگاه

  گزارش جلسات/ عکس و خبر  

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای   -12
 توانمندسازی کارکنان بیمارستانی

مدیر  - معاون درمان  کارگروه پشتیباتی
 پرستاری 

  گزارش جلسات/ عکس و خبر  

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای   -13
 توانمندسازی کارکنان آزمایشگاهی 

مدیر آزمایشگاههای  کارگروه پشتیباتی
واحد   -درمان بهداشت و

 -مبارزه با بیماری ها واگیر 
 مدیر پرستاری

  گزارش جلسات/ عکس و خبر  

برآورد و تامین  وسایل حفاطت فردی کارکنان  -  -14

 .توزیع در مراکزبهداشتی و درمانی و 

 

 معاون درمان -معاون بهداشت کارگروه پشتیباتی
 -رئیس بیمارستان معین

 اورژانس پیش بیمارستانی

لیست وسایل توزیع شده /   
 گزارش بازدیدها

 

 ضد های محلول های دیسپنسر  تامین و برآورد  -15
 و تیبهداش کارکنان  برای الکلی پایه با عفونی
 مراکز در توزیع و درمانی

  پشتیباتی کارگروه   بهداشت معاون تیپشتیبا کارگروه
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 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

بودجه مورد  نشانگر اقدامات زمان پایان زمان شروع با همکاری مسئول اصلی عنوان فعالیت ردیف
 نیاز

 الزامی ی زدا گند های محلول ،  تامین و برآورد  -16
  مراکز در توزیع و محیط بهداشت برای

  لیست وسایل توزیع شده   معاون بهداشت کارگروه پشتیباتی

مدیریت امور -درمانمعاون  کارگروه پشتیباتی برآورد و تامین  وسایل نمونه گیری و تشخیصی    -17
 آزمایشگاههای درمان

لیست وسایل توزیع شده /   
 گزارش بازدیدها

 

برآورد و تامین  مواد مصرفی و داروهای  مورد   -18
 نیاز بیمارستانی  

رئیس   -معاون درمان کارگروه پشتیباتی
 بیمارستان معین

لیست وسایل توزیع شده /   
 گزارش بازدیدها

 

 گاهیآزمایش. بیمارستانیپشتیببانی تجهیزات   -19
 نیاز مورد و موجود

معاون  -معاون درمان کارگروه پشتیباتی
ان رئیس بیمارست-پشتیبانی

 مدیر پرستاری -معین

  گزارش بازدیدها  

 ارجاع و اولیه اقدامات، مشکوک موارد شناسایی  -20
 نطقهم ارجاع نقشه از استفاده با دستورالعمل مطابق

 ای

پرستاری و سایر مدیر  بهداشت معاونت
 کارگروه ها

بیماران گزارش شده/ گزارش   
 بازدیدها

 

شناسایی موارد مشکوک، اقدامات اولیه و ارجاع   -21
مطابق دستورالعمل با استفاده از نقشه ارجاع منطقه 

 ای

 معاونت بهداشت
 معاونت درمان

مدیریت  -مدیر پرستاری
 آزمایشگاههای بهداشت و

 درمان

 

  بیماران گزارش شده  

تهیه نمونه های موردنیاز با هماهنگی آزمایشگاه   -22
  مرجع استان

 معاونت بهداشت
 معاونت درمان

مدیریت  -معاونت درمان  
 آزمایشگاههای بهداشت و

  بیماران گزارش شده  

12
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 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

بودجه مورد  نشانگر اقدامات زمان پایان زمان شروع با همکاری مسئول اصلی عنوان فعالیت ردیف
 نیاز

واحد  مبارزه با  -درمان
مدیر  -بیماری ها واگیر

پرستاری و رئیس بیمارستان 
 معین

نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان ها با اولویت   -23
 بیمارستان معین دانشگاه 

مدیریت  -مدیر پرستاری - معاونت بهداشت
 آزمایشگاههای بهداشت و

رئیس بیمارستان  -درمان
 معین

 

  گزارش بازدیدها  

نظارت از مراکز بهداشتی درمانی/  بیمارستان ها /   -24
 آزمایشگاه مرجع استان 

 

 

 بهداشتمعاونت 
 معاونت درمان

مدیریت آزمایشگاههای 
رئیس -درمان  بهداشت و

 بیمارستان معین

 اسامی اعضای تیم نظارتی  
 برنامه نظارتی 

 گزارش بازدیدها

 

تهیه مفاد آموزشی اطالع رسانی عمومی با استفاده   -25
  از مراجع معتبر علمی مورد تایید وزارت بهداشت

مسئول روابط 
 عمومی 

  نمونه محتوای آموزشی   بهداشتمعاونت 
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 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

بودجه مورد  نشانگر اقدامات زمان پایان زمان شروع با همکاری مسئول اصلی عنوان فعالیت ردیف
 نیاز

هماهنگی با  صدا و سیمای محلی و سایر ارکان ها  -  -26

  برای اطالع رسانی صحیح و موثر

مسئول روابط 
 عمومی

معاونت -معاونت بهداشت
رییس اورژانس پیش -درمان

بیمارستانی و حوادث 
 دانشگاه

  اخبار اقدامات دانشگاه  

استاندارد گزارش دهی برنامه در سامانه های  -  -27

  وزارت بهداشت

کارگروه گزارش 
 دهی

معاونت  -معاونت بهداشت
مدیریت -درمان

 آزمایشگاههای بهداشت و

رئیس بیمارستان - درمان
 معین

  گزارش های ارسالی  

 کارگروه های دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...سازماندهی مدیران و اعضای  -2پیوست شماره 

نام و نام  ردیف 
 خانوادکی

مشخصات جانشین )نام و نام خانوادگی، سمت  مسئولیت در کارگروه  نشانی الکترونیکی  شماره تماس سمت 
 و شماره تماس( 
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 نیاز مورد مصرفی زاتیهتج و وسایل  جدول -3 شماره پیوست

 عنوان ردیف
به ازا تعداد مورد نیاز 

 ی هر مرکز/ بیمارستان
 ماهه* 2برای دوره 

تعداد توزیع شده در 
 مراکز بهداشتی درمانی

تعداد توزیع شده در 
 عینبیمارستان م

تعداد توزیع شده سایر 
 بیمارستان ها

تعداد توزیع شده در 
اماکن عمومی در 

 صورت نیاز
     N95 250 ماسک 1

 یکبار که صورتی در) صورت شیلد 2
 (نباشد مصرف

5     

     600 بلند ساق التکس  دستکش 3

 رد مقاوم کشی مچ با بلند آستین گان 4
 آب نفوذ برابر

600     

     360 جراحی ماسک 5

     240 مو روکش 6

     240 مصرف یکبار کفش روکش 7

محلول های ضد عفونی برای بهداشت  8
 دست با پایه الکلی

نفر کادر  100به ازای 
بهداشتی درمانی و 

میزان تبعیت از 
راهنماهی بهداشت 

درصد  40دست در حد 
 لیتر 100

    

     360 لباس یکپارچه 9
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 عنوان ردیف
به ازا تعداد مورد نیاز 

 ی هر مرکز/ بیمارستان
 ماهه* 2برای دوره 

تعداد توزیع شده در 
 مراکز بهداشتی درمانی

تعداد توزیع شده در 
 عینبیمارستان م

تعداد توزیع شده سایر 
 بیمارستان ها

تعداد توزیع شده در 
اماکن عمومی در 

 صورت نیاز
     100 برانکارد ایزوله فشار منفی 10

     100 تخت ایزوله فشار منفی 11

لوله فالکون حاوی محیط انتقال نمونه  
(VTM) 

     

استریل داکرون،نایلون یا پلی سواپ  
 استر

     

محفظه استاندارد سه الیه جهت انتقال  
 امن وایمن نمونه

محفظه به ازای هر 3
 بیمارستان

    

      کیسه زباله قابل اتوکالو کردن 

      Safety Box محفظه ایمن 

 بیماران مشکوک و همچنین انجام آزمایش های مراقبتی بیمار در بیمارستان لحاظ شده استدر  برآورد تعداد وسایل حفاظت فردی مورد نیاز، نمونه برداری از 

 نحوه محاسبه

بار آزمایش در روز  3به شرط انجام نفربه عنوان مسئول انجام آزمایشها  2به ازایدر هر بیمارستان تعداد وسایل حفاظت فردی برای انجام آزمایشهای مراقبتی از فرد مشکوک و یا بیمار محاسبه  *
 روز کاری (انجام گردیده است.  60ماه ) 2برای 

بار نمونه  2نفر به عنوان مسئول نمونه گیری از بیماران مشکوک به شرط   2به ازای در هر بیمارستان تعداد وسایل حفاظت فردی برای نمونه گیری از فرد مشکوک و یا بیمار همچنین محاسبه  
 روز کاری( انجام گردیده است.         60ماه )  2روز برای گیری در 
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 چک لیست اقدامات دانشکاه -4پیوست شماره 

 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 توضیحات خیر بلی اقدامات  ردیف

تشکیل کمیته دانشگاهی و  سازماندهی کارگروه   -1
 های تخصصی

   

    تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه   -2
    تعیین مبادی غربالگری و شناسایی بیماران  -3
 محیط در  surge Capacity  بینی پیش  -4

، انیانس نیروی ابعاد در(  بیمارستانی و دانشگاهی)
 .فیزیکی فضای و مصرفی تجهیزات

   

 رایب بندی سطح و ریفرال های بیمارستان تعیین  -5
 موارد از بهینه مراقبت جهت حال بد بیماران ارجاع

 .  محتمل و مشکوک

   

 ایزوالسیون و فوری تخلیه قابلیت با بیمارستان تعیین  -6
 قطعی و  مشکوک موارد کامل

   

تعیین بیمارستان معین دانشگاه و ترسیم نقشه و   -7
 سطوح شناسایی و ارجاع بیماران 

   

هماهنگی بین بخشی با سازمان های مرتبط درسطح   -8
 منطقه 
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 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 توضیحات خیر بلی اقدامات  ردیف

در سطح مراکز آمورشی  آموزشی مواد توزیع  -9
 رمانی د

-  -  -  

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای   -10
 توانمندسازی کارکنان بهداشتی 

   

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای   -11
 توانمندسازی کارکنان  اورژانس پیش بیمارستانی 
-  -  -  

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای   -12
 توانمندسازی کارکنان بیمارستانی

   

برگزاری کارگا ه های آموزش و مانورهای   -13
 توانمندسازی کارکنان آزمایشگاهی 

   

حفاطت فردی کارکنان برآورد و تامین  وسایل   -14
 .بهداشتی و درمانی و توزیع در مراکز

 

-  -  -  

 ضد های محلول های دیسپنسر  تامین و برآورد  -15
 و یبهداشت کارکنان  برای الکلی پایه با عفونی
 مراکز در توزیع و درمانی

   

 الزامی ی زدا گند های محلول ،  تامین و برآورد  -16
  مراکز در توزیع و محیط بهداشت برای

   

    برآورد و تامین  وسایل نمونه گیری و تشخیصی    -17

15
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 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 توضیحات خیر بلی اقدامات  ردیف
برآورد و تامین  مواد مصرفی و داروهای  مورد نیاز   -18

 بیمارستانی  

   

 گاهیآزمایش. پشتیببانی تجهیزات بیمارستانی  -19
 نیاز مورد و موجود

   

 ارجاع و اولیه اقدامات، مشکوک موارد شناسایی  -20
 نطقهم ارجاع نقشه از استفاده با دستورالعمل مطابق

 ای

   

شناسایی موارد مشکوک، اقدامات اولیه و ارجاع   -21
مطابق دستورالعمل با استفاده از نقشه ارجاع منطقه 

 ای

   

تهیه نمونه های موردنیاز با هماهنگی آزمایشگاه   -22
  مرجع استان

   

نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان ها با اولویت   -23
 بیمارستان معین دانشگاه 

   

نظارت از مراکز بهداشتی درمانی/  بیمارستان ها /   -24
 آزمایشگاه مرجع استان 

   

تهیه مفاد آموزشی اطالع رسانی عمومی با استفاده   -25
  از مراجع معتبر علمی مورد تایید وزارت بهداشت
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 دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 توضیحات خیر بلی اقدامات  ردیف
هماهنگی با  صدا و سیمای محلی و سایر ارکان ها   -26

  برای اطالع رسانی صحیح و موثر

-  -  -  

گزارش دهی برنامه در سامانه های استاندارد   -27
  وزارت بهداشت

-  -  -  

 نام ارزیاب:               امضا:                                                                                                                                                                                
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 چک  لیست بازدید بیمارستان  -5پیوست شماره 

 بیمارستانی سطح در 2019 جدید ویروس کورونا با مواجهه در آمادگی برای ضروری های فعالیت لیست چک
 .......................                                                                                              : یابیارزش خیتار

 تک تخصی    جنرال             : ..............                               نوع:  مارستانیب..............                                 :یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک  علوم دانشگاه

 بیمارستان ریفرال کورونا ویروس:     ...................: شهر ............: استان

 ریسا                          یخصوص                       یدرمان  ی                     درمان یآموزش            :و وابستگی  تیفعال نوع
 .................                             تعداد تخت بستری اورژانس:.................        :فعال تخت تعداد..................                         :مصوب تخت تعداد

 ...................ی: ........................                                                                     تعداد ایزوله اورژانس:........تعداد اتاق ایزوله بخش بستر

 تماسی/قطره ای:     فشار منفی:                      نوع ایزوله اورژانس:              

 تماسی/ قطره ای:    فشار منفی:                                     نوع ایزوله بستری:  

   ............     : NICU             ............:                 ICU      ............:                                PICU..............                                     :ژهیو یها تخت کل تعداد
   ................: فعال یولوژیکروبیم شگاهیآزماوجود 

 تعداد ذخیره کیت وسایل حفاظت فردی :.....................

 توضیحات روش ارزیابی خیر بلی فعالیت ردیف
( nCoV-2019آیا کارکنان بیمارستان از دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید ) 1

 دارند؟آگاهی 
  

 مصاحبه
 

( در بیمارستان اجرایی شده nCoV-2019آیا دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید ) 2
 است؟

مصاحبه/   
 مشاهده

 

آیا پرستتار تریاژ بخش اورژانس بیمارستتانی در خصتوح ن وه برخورد با بیماران ت       3

 ؟ ستدار تنفسی آموزش دیده ا

مصاحبه/   
 مستندات

 

تریاژ بخش اورژانس بیمارستانی در خصوح تمامی بیماران ت  دار تنفسی، آیا پرستار  4
 احتیاطات استاندارد را رعایت می نماید؟

  
 مشاهده
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 بیمارستانی سطح در 2019 جدید ویروس کورونا با مواجهه در آمادگی برای ضروری های فعالیت لیست چک
آیا نظام مراقبت سندرومیک جهت شناسایی بیماران تبدار تنفسی توسط پرستار تریاژ  5

 رعایت می گردد؟
  

 مشاهده
 

، احتیاطات قطره ای و تماسی را در «ارزیابی خطر»آیا کارکنان بهداشتی درمانی مبتنی بر  6
 رعایت می نماید؟  2019خصوح بیماران مشکوک به عفونت  کورونا ویروس جدید 

 پرستار تریاژ بخش اورژانس
 سایر بخش ها 

  

 مشاهده

 

   

مشکوک و قطعی عفونت کورونا ویروس آیا کارکنان بهداشتی درمانی،  برای تمامی موارد  7
ضمن ارائه  پروسیجر های تولید کننده آئروسل، احتیاطات هوابرد) فشار  2019جدید 

 منفی(  را رعایت می نمایند؟
 بخش اورژانس
 سایر بخش ها

  

 مشاهده

 

   

 دیده آموزش 2019 جدید ویروس کورونا موارد درمان مدیریت خصوح در پزشکان آیا 8
 اند؟ 

 بخش اورژانس
 سایر بخش ها

  

مصاحبه/ 
 مستندات

 

   

آیا فضای انتظار مجزا )تقسیم بندی فضای انتظار مشترک( برای بیماران  ت  دار تنفسی/  9
 ، بعد از تریاژ در نظر گرفته شده است؟2019مشکوک به عفونت کورونا ویروس جدید 

 

  

 مشاهده
 

  مشاهده   پس از تریاژ، در فضای مجزا تفکیک می شوند؟ آیا بیماران سرپایی و بستری اورژانس 10

بیماران مشکوک  ت  دار جهت ارزیابی اولیه پزشک به اتاق ایزوله اورژانس و یا اتاق  11
 معاینه ویژه بیماران ت  دار تنفسی ارجاع می شوند؟

  
 مشاهده

 

با رنگ خاکستری نشانه خط سیر بیماران از واحد تریاژ به اتاق ایزوله یا معاینه ویژه  12
 گذاری شده است؟

  
 مشاهده

 

17
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 بیمارستانی سطح در 2019 جدید ویروس کورونا با مواجهه در آمادگی برای ضروری های فعالیت لیست چک
 دیده آموزش 2019 جدید ویروس کورونا موارد درمان مدیریت خصوح در پزشکان آیا 13

 اند؟ 
 بخش اورژانس
 سایر بخش ها

  

مصاحبه/ 
 مستندات

 

   

بخش اورژانس بیمارستان دسترسی به پزشک متخصص مقیم/آنکال عفونی در مواقع  14
 لزوم جهت تعیین تکلیف نهایی بیماران دارد؟    

مشاهده/   
 مصاحبه

 

دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید آیا مراجعین و بیماران مشکوک  بر اساس   15
(nCoV-2019 )ترخیص/ بستری/ ارجاع می شوند؟ 

  
 مشاهده

 

که پس از ارزیابی  nCoV-2019کورونا ویروس جدید ) بیماران  مشکوک به عفونت آِیا به  16
 پزشک بخش اورژانس نیاز به بستری ندارد، آموزش مراقبت در منزل داده می شود؟ 

مشاهده/   
 مستندات

 

در تریاژ بخش ( nCoV-2019کورونا ویروس جدید ) آیا به  بیماران مشکوک  به عفونت 17
 داده می شود؟   طبی اورژانس، ماسک 

  
 مشاهده

 

  مشاهده   م دود شده است؟   2019آیا مالقات با  بیماران  مشکوک به عفونت کورونا ویروس جدید  18

 بهداشتی خدمات کارکنان دسترس در کافی میزان م لول ضد عفونی با پایه الکلی به آیا 19
  است؟ موجود درمانی

 اورژانس بخش

   ها بخش سایر

  

 مشاهده
  مصاحبه

 

  

آیا مشخصات بیمار مشکوک ترخیصی در فرم اختصاصی ثبت و به رابط کنترل عفونت  20
 بیمارستان داده می شود؟  

مشاهده/   
 مستندات

 

 به میزان کافی در دسترس کارکنان خدمات بهداشتی درمانی موجود است؟  PPEآیا  21
 اورژانسبخش 

 سایر بخش ها

  
 مشاهده 
 مصاحبه

 

   

 
 (nCoV-2019راهنمای تدوین برنامه عملیاتی  استقرار دستورالعمل کشوری کوروناویروس جدید  )
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 بیمارستانی سطح در 2019 جدید ویروس کورونا با مواجهه در آمادگی برای ضروری های فعالیت لیست چک
کادر درمانی در هنگام معاینه از وسایل حفاظت فردی متناس  با ارزیابی خطر هر بیمار  22

 استفاده می کنند؟
  

 مشاهده
 

آیا کارکنان  خدمات بهداشتی درمانی با  پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی آشنا  23
 هستند؟ 

  
 مشاهده

 

وسایل حفاظت فردی را به ن و  Donning / Doffingآیا کارکنان بهداشتی درمانی  با  24
 ص یح رعایت می نمایند؟ ) در صورت مشاهده(

  
 مشاهده

 

آیا کادر خدماتی از ن وه تمیز نمودن ترش ات  بیماران  مشکوک به عفونت کورونا  25
 آگاهی دارند؟  2019ویروس جدید 

  
 مشاهده

 

کادر خدماتی با ن وه  جمع آوری و دفع ایمن پسماند های پزشکی  بیماران  مشکوک به آیا  26
 آگاهی دارند؟ 2019عفونت کورونا ویروس جدید 

  
 مصاحبه

 

در صورت مواجهه شغلی کارکنان با موارد عفونت کورونا ویروس جدید، آیا کارکنان از  27
 ن وه  پی گیری وضعیت سالمت خود آگاهی دارند؟ 

  
 مصاحبه

 

آیا استراتژی برای پی گیری بیماران  و یا افرادی که تماس نزدیک با موارد قطعی عفونت  28
 داشته اند ، در سیستم موجود است؟  2019کورونا ویروس جدید 

  
 مصاحبه

 

آیا سیستم گزارش دهی فعالی جهت  جمع آوری آمار تجمیعی روزانه در خصوح بیماران  29
 وجود دارد؟وزارت بهداشت  EOCمشکوک و قطعی به 

مشاهده/   
 مستندات

 

 نام ارزیاب:               امضا:                                                                                                                                                                                

 

 

 

18
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 بیمارستانلیست بازدید آزمایشگاه   کچ -6پیوست شماره 

کروناویروس شیوع آمادگی جهت آزمایشگاه از بازدید لیست چک  
 نام بیمارستان:                   نام دانشگاه:  

 نام اشخاص مالقات شده:
 خیر بله سوال ردیف

1 Focal point آزمایشگاه در بیمارستان تعیین شده است؟   
   شده است؟و درک طالعه همه کارکنان م توسط جدید دستورالعمل کشوری کروناویروس 2

 دانند که برایو همه کارکنان می آیا برای کارکنان آزمایشگاه جلسه آشنایی و آمادگی با شرایط پیش آمده برگزار شده است؟ 3
   های روزمره این بیماران چه نکاتی را باید رعایت کنند؟ آزمایش

   ؟و بر امور مرتبط تسلط کافی دارد مسئول فنی آزمایشگاه در جریان قرار گرفته 4
   ای است؟ند که نمونه مورد نیاز برای تشخیص آزمایشگاهی چه نمونهنمی داکارکنان مرتبط  5
   می شوند؟جمع آوری  VTMحاوی محيط مخصوص  يک لولهنمونه نازوفارنکس و اوروفارنکس در آیا  6
   از سواب داکرونی یا پلی استری استفاده می شود؟ برای جمع آوری نمونه از دستگاه تنفس فوقانیآیا  7
   آیا ارسال نمونه در همان روز نمونه گيری انجام می شود؟  8
   کارکنان مرتبط از معیارهای رد نمونه آگاهی دارند؟ آیا  9

تعیین شده است؟ و فوکال )بر اساس اجرای برنامه ارزیابی بایوریسک(،  PPEگیر مطلع و مجهز به ها نمونهآیا برای همه شیفت 10
   گیر چه کسی است؟نمونه ،داند که در هر شیفتمیبیمارستان پوینت 

   ؟دکنن رعایت باید ایمنی الزامات چه از بیمار، گیری نمونه حین دانندمی مرتبط کارکنان همه آیا 11

   چه اطالعاتی همراه نمونه باید ارسال شود؟ دانندمی مرتبط کارکنان همه آیا 12

 
 (nCoV-2019راهنمای تدوین برنامه عملیاتی  استقرار دستورالعمل کشوری کوروناویروس جدید  )

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ؟شود فرستاده کجا ها باید بهدانند نمونهمی مرتبط کارکنان همه آیا 13
   ؟ها آشنایی دارندبا چگونگی امحاء نمونه مرتبط کارکنان همه آیا 14
   های عفونی آشنا هستند؟ای جهت انتقال نمونهمرتبط با بسته بندی سه الیه کارکنان همه آیا 15
   مشخص است؟ ،دنکه وظیفه بسته بندی و ارسال نمونه را به عهده دار فرد/افرادیآیا  16
   دهد؟آیا شخص دیگری هم در بیمارستان بسته بندی و ارسال نمونه را انجام می 17
   آیا جمع آوری نمونه در بخش انجام می شود؟ 18
   آزمایشگاه انجام می شود؟آیا جمع آوری نمونه در  19
   آیا بسته بندی نمونه در بخش انجام می شود؟ 20
   آیا بسته بندی نمونه در آزمایشگاه انجام می شود؟ 21
   و... انجام می شود؟ CCHFآیا ارسال نمونه جدا از نمونه های بالینی دیگر مانند 22
   آیا جانشین کارکنان مرتبط مشخص شده است؟ 23
   نمونه گیری، انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش آشنایی دارند؟ مراحل پسماندهای با مدیریت مرتبط کارکنان همه آیا 24
   ( آشنایی دارند؟)مثل شکستن ظرف نمونه Spill Managementمرتبط با  کارکنان همه آیا 25

شکستن ظرف و ریختن احتمالی نمونه، آموزش شرایط اضطراری مثل  نقل نمونه نقش دارند برای آیا تمام افرادی که در حمل و 26
   اند؟الزم را دیده

پیگیری می قرار گرفته و موارد نامنطبق ثبت و مرتبط کارکنان طراحی و در اختیار همه  هافرم ثبت و پیگیری عدم انطباقآیا  27
   شوند؟

   ؟دارند آشناییگندزدایی سطوح و تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده  چگونگی با مرتبط کارکنان همه آیا 28

   ؟شود می انجام ایشده مجزا و ایمن و امن محل در هانمونه سازی ذخیرهها، در صورت ضرورت به نگهداری نمونه آیا 29

   الزامات باال در مورد آن انجام شده است؟آیا تا کنون بیمار مشکوک به کروناویروس جدید در این بیمارستان بستری شده و  30

19
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 راهنمای کنترل محیطی 
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 فهرست

  کاربرد دامنه

  مقدمه

 ی طیمح بهداشت یکنترل اقدامات

 یفرد بهداشت
  هادست یشستشو نحوه

 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  ساختمان بهداشت

  مهم نکات
 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

  سطوحهای گندزدا

 ها ستفاده از سفیدکنندههای الزم برای ااحتیاط

 ی فرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش
 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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 درون شهری و برون شهری  اتوبوس های  دامنه کاربرد:

 
 مقدمه:
هاای انتقاال ایان ویاروس هناوز      کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

طور عمده  از طریق ریز قطرات یا های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه
های کنونی این بیماری از یاک طیا    بر اساس دانسته گردند.تقل میاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده من

باه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می
 ست.اطور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهذات

ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 
، راه دیگار انتقاال   طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1 فاصلهدر  تواندویروس میاین دهان می باشد. 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره دربتجهیزات،  ندیروس مانآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
ت خاود را  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورنظایر آن(  به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 عفونت در هوا، سطوح و اشیاء عامل کاهش غلظت  هدف:
های در پایانهنترل  کرونا ویروس هدف از تهیه این راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی  جهت جلوگیری و ک

ت بهداشتی جهت کاهش امکان انتقال بیماری  برای کلیاه کارمنادان، پرسانل،    باشد. این راهنما اطالعامسافربری می
 دهد.ها فعالیت و رفت و آمد دارند، ارائه مینیروهای خدماتی و افرادی که در این مکان

، جداسازی فضا یا رعایت فاصاله حاداقل یاک متار از افاراد بیماار یاا مشاکوک،         مناسب و مطلوب تهویه راهکارها:
 ح و اشیاءضدعفونی سطو

 
 بهداشت فردی: .1

 توصیه می گردد ضمن رعایت، نکات بهداشتی زیر اطالع رسانی گردد:
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 
 بر پایه الکل؛ کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون و یا استفاده از شستن مرتب دست 
 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدد نموده و  ازحضور در مکانامکان محدوهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 
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 تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد و همچنین خوردن غذاهای آماده های عمومی از خوردن غذا در محیط
 ؛صورت کامال پخته استفاده کنیدغذایی به

 یح استفاده کنید و در صورت در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صح
 ؛شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید

  افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، در صورت مواجهه با
 حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

  اغذی استفاده نمایید؛، از دستمال ک اتوبوس برای تماس با دستگیره های 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(
  پس از هربار استفاده گندزدایی شود؛ اتوبوسوسایل نظافت مورد استفاده در 

 ها به صورت آنالین، کارت  و یا رده و پرداختک داریرانندگان  از گرفتن پول نقد خود
 ها صورت گیرد. با استفاده از اپ

 کننده بر پایه الکل به همراه داشته رانندگان، از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضدعفونی
 باشند. 

 چشم ، دهان و بینیها با عدم تماس دست 
 و مستعد نمودن افراد در ابتال به  بدن تضعی  سیستم ایمنی عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر

 ویروس

23



 
 راهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس در مراکز جمعی                                       معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                

4 
 

 
 

 ها دست شویشست عملالدستور- 1-1
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 2۰مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست
 ها را مرطوب کنیددست-1
 از صابون مایع استفاده کنید -2
 ها را خوب به هم بمالیدک  دست-3
 را بشوئیدن انگشتا-4
 ها را بشوئیدمچ-5
 بین انگشتان را بشوئید -6
 آبکشی کنید -7
 )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9
 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -1۰
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 :بهداشت مواد غذایی .2
 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیمواد غذایی  و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 

 
 ابزار و تجهیزات:بهداشت  .3

  غذا  خوردن ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای 

  گونه وسائط های موجود در اینها و دریچهشیشه کهطوریحتما وضعیت تهویه مناسب باشد بهاتوبوس در
  صورت گردش داخل نباشد.و وضعیت تهویه بهباز باشد. جاد جریان هوا باز یا نیمهرای اینقلیه ب

 
 : اتوبوس بهداشت  .4
  اتوبوس ؛هواکش و باز گذاشتن شیشه  استفاده از 

  اتوبوس ؛نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در 

  گوشی تلفن ، تلمبه گاز،  صندلیدستگیره ها، ها، در، ک  از جمله  ساتوبوسطوح دارای تماس مشترک  در،
 ؛نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گرددو  وسایل عمومیگازوئیل و بنزین 

 ؛ اتوبوس در ها با پایه نگهدارنده کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد 
 ؛خل آن حداقل روزی یک باراشیاء  دا و  اتوبوس  گندزدایی مستمر 
 صورت پذیرد و جمع  نایلون یکبار مصرف در ها  از جمله کاغذ ، دستمال باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

انجام  در آخر هر شیفت  کاری بدون درز و نشت  های پالستیکی محکمآوری پسماند های فوق  در کیسه
 ؛شود 

 ها، های سوخت، باید فقط توسط متصدیان جایگاهها و جایگاهدر پمپ بنزین  اتوبوسگیری عملیات سوخت
 صورت پذیرد. 

  از استعمال دخانیات خودداری شود. اتوبوسدر 

 
 در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند: زیرسطوح  -4-1

                                                                    نشیمن صندلی                                    

 های صندلی   دسته 
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                                   )پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی 

             قفل کمربندهای ایمنی                                                                                          

 ها  چراغ 

 هادیواره و پنجره 

   ویدئو مانیتورها 

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.                                                 

 را تعویض نمایید در صورت آلوده شدن دستکش، آن.              

 های مورد استفاده در کیسه زباله    شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن کلیه دستمال 

 ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش 

 دپایه الکل تمیز کنیبر  کنندهها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونیبعد از اتمام کار بالفاصله دست. 

 
 : نکات مهم 

 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وباید خالی از افراد بوده و درها و پنجره اتوبوس زدایی و نظافتنگام گنده
 نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

 هش می یابد(.ساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار می شستشوی مرتب دستامکانات الزم برا
 باید فراهم شود.پرسنل مسئول نظافت  برای  ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار 2شیفت حداقل 

 د و در صورت صدمه آنرا تعویض آسیب نبینماسک  لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . ییدنما

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(. مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 ها، دستمال نظافت ، میبایست در آب داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

 . در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید 

 :الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری اقدامات 

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
 ها و خصوص کلیههعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد
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ارجااع داده شاود و فقاط باا      منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمتشوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 
 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/

 
 :های سطوحگندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1
کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 7۰اتیل الکل  موثر است. هاالکل برای از بین بردن ویروس

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )
 شود.ها( استفاده میاستتوسکوپ و ونتیالتور(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب شود و در فضرای گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه
 گردد.استفاده می

خوردگی الستیک و شدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی از
 های خاص شود.کپالستی

 کنندهسفید.2
قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی

 شود.غیر فعال می آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 
طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(سدقیقه زمان تما 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای
و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.د. بنابر این سفیدکنندهدهنراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی
تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا
 :رعایت موارد زیر ضروری است شده فیدکننده رقیقبرای تهیه و استفاده از س

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گسفید -
 رقیق نمایید. %۰.۰5آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید -
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 . مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 ید کنندهمطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تول
 مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن .3

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 هیپوکلریت سدیم: غلظت و مصرف -1جدول شماره 

 
(  کلر  PPM) 5۰۰۰۰معادل  5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % های سفیدعمده محلول محلول اولیه:

  قابل دسترس

 99کننده به قسمت سفید 1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:1۰۰محلول  شده:همحلول توصی
  (برای گندزدایی سطوح 1:1۰۰محلول قسمت آب سرد لوله کشی )

عنوان مثال ، برای به .کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبرای دستیاب
 2استفاده کنید )یعنی  کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید در صد  2.5های حاوی فیدکنندهسازی سآماده

 قسمت آب( 98کننده به  قسمت سفید
 ،1:1۰۰د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر 5برای سفیدکننده حاوی  :سازیکلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 5۰۰صد یا در ۰.۰5کلر قابل دسترس در حدود 
های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نده شامل غلظتکنهای سفیدمحلول

  نظر حاصل گردد
 های متفاوت: زمان تماس برای کاربرد

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:وح غیرسط  
  دستمال ها، )برای تیشوددقیقه توصیه می 3۰زمان تماس  :کردن اقالمورغوطه از طریقگندزدایی ،

 (لباس، دستکش و نظایر آن

خون یا دیگر مایعات بدن قبل از  ،ترشحات ، استفراغ،کردن مدفوعتمیز سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانندنکته: 
  (وریغوطهگندزدایی یا 
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 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 
 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی ام  5۰۰کلر قابل دسترسی 

 درصد ۰.۰5یا 
پی پی ام  5۰۰۰۰درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد

 
 
 :هااستفاده از سفیدکنندهالزم برای  هایاحتیاط 

 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود -

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهنندهککار بردن سفیداز به -

ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی
 گردد و این ولید می، تشودکردن توالت استفاده میاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می -
 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

ها کنندهبراین سفیدنماید؛ بناگیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا  کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تولید

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناز سفید اگر -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزآغ گردد بنابر این ابتدا سطوحها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید -

 کودکان نگهداری گردد
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 ظت فردیپوشیدن و درآوردن تجهیزات حفا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 ت را شناسایی و مدیریت کنید.خطرا
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحال یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،ست داردستکش در د که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده
 بیاندازید.

 .دست انجام شود یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 
رصورت عدم دسترسی به آب سالم از بشویید و د

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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 (کرونا ویروس)19کووید برای مقابله با 

 در
  خودرو های درون شهری و برون شهری 

 
 
 
 
 

 اول نسخه-1398 اسفند
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 فهرست

  کاربرد دامنه

  مقدمه

 ی طیمح بهداشت یکنترل اقدامات

 یفرد بهداشت
  هادست یشستشو نحوه

 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  حودرو بهداشت

  مهم نکات
 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

  سطوحهای گندزدا

 ها سفیدکننده های الزم برای استفاده ازاحتیاط

 ی فرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش
 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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  خودرو های درون شهری و برون شهری ، تاکسی   دامنه کاربرد:
 

 مقدمه:
هاای انتقاال ایان ویاروس هناوز      کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

طور عمده  از طریق ریز قطرات یا های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه
های کنونی این بیماری از یاک طیا    بر اساس دانسته گردند.قل میاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منت

باه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می
 ت.اسطور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهذات

ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 
، راه دیگار انتقاال   طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1 فاصلهدر  تواندویروس میاین دهان می باشد. 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره دربتجهیزات،  دیروس ماننآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
خاود را   بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورتنظایر آن(  به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 عفونت در هوا، سطوح و اشیاء عامل کاهش غلظت  هدف:
های در پایانهنترل  کرونا ویروس هدف از تهیه این راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی  جهت جلوگیری و ک

بهداشتی جهت کاهش امکان انتقال بیماری  برای کلیاه کارمنادان، پرسانل،     باشد. این راهنما اطالعاتمسافربری می
 دهد.ها فعالیت و رفت و آمد دارند، ارائه مینیروهای خدماتی و افرادی که در این مکان

، جداسازی فضا یا رعایت فاصاله حاداقل یاک متار از افاراد بیماار یاا مشاکوک،         مناسب و مطلوب تهویه راهکارها:
 و اشیاء ضدعفونی سطوح

 
 بهداشت فردی: .1
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 
 بر پایه الکل؛ کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون و یا استفاده از شستن مرتب دست 
 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدامکان محدود نموده و  ازحضور در مکانهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 
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  تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد و همچنین خوردن غذاهای آماده های عمومی خوردن غذا در محیطاز
 ؛صورت کامال پخته استفاده کنیدغذایی به

  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت
 ؛عه انجام کنیدشدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراج

  افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، در صورت مواجهه با
 حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

 برای تماس با دستگیره های تاکسی ، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛ 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی)کردن  عطسه یا سرفه هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(
 بار استفاده گندزدایی شود؛ وسایل نظافت مورد استفاده در خودرو پس از هر 

 ها به صورت االمکان از گرفتن پول نقد خوددرای کرده و پرداخترانندگان حتی
 ها صورت گیرد. ه از اپآنالین، کارت  و یا با استفاد

 کننده بر پایه الکل به همراه داشته رانندگان، از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضدعفونی
 باشند. 

 چشم ، دهان و بینیها با  عدم تماس دست 
 به  و مستعد نمودن افراد در ابتال بدن عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعی  سیستم ایمنی

 ویروس
 

 ها دست شویشست دستورعمل- 1-1
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 2۰مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست
 ها را مرطوب کنیددست-1
 از صابون مایع استفاده کنید -2
 ها را خوب به هم بمالیدک  دست-3
 را بشوئیدانگشتان -4
 ها را بشوئیدمچ-5
 دبین انگشتان را بشوئی -6
 آبکشی کنید -7
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 )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -1۰
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 :بهداشت مواد غذایی .2
 جام گیرد.های یکبار مصرف انبندیمواد غذایی  و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 

 .از دستفروش های خیابانی  خرید نمایند و از مواد غذایی بسته بندی شده استفاده نمایند 
 

 ابزار و تجهیزات:بهداشت  .3

  غذا  خوردن ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای 

 ه وسائط گونهای موجود در اینها و دریچهشیشه کهطوریها حتما وضعیت تهویه مناسب باشد بهدر تاکسی
  صورت گردش داخل نباشد.و وضعیت تهویه بهباز باشد. رای ایجاد جریان هوا باز یا نیمهنقلیه ب

 
 :خودرو بهداشت  .4
  هواکش و باز گذاشتن شیشه  خودرو .استفاده از 

 نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محل 

 گوشی تلفن ، تلمبه گاز،  صندلیدستگیره ها، ها، در، ک  :ترک  در تاکسی شاملسطوح دارای تماس مش،
 . نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گرددو  وسایل عمومیگازوئیل و بنزین 

 در خودرو .ها با پایه نگهدارنده کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد 

 اء  داخل آن حداقل روزی یک بار.اشی و خودرو  گندزدایی مستمر 

 صورت پذیرد و جمع  نایلون یکبار مصرف در ها  از جمله کاغذ ، دستمال باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
 کاری انجام شود . در آخر هر شیفت  بدون درز و نشت  های پالستیکی محکمآوری پسماند های فوق  در کیسه

 ها، های سوخت، باید فقط توسط متصدیان جایگاهها و جایگاهنزیندر پمپ ب خودرو گیری عملیات سوخت
 صورت پذیرد. 

 .در خودرو از استعمال دخانیات خودداری شود 

 
 در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند: زیرسطوح  -4-1

                                                                نشیمن صندلی                                        

 های صندلی   دسته 
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                                   )پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی 

         قفل کمربندهای ایمنی                                                                                              

 ها  چراغ 

 هادیواره و پنجره 

   ویدئو مانیتورها 

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.                                                 

 آن را تعویض نماییددر صورت آلوده شدن دستکش ،.              

 های مورد استفاده در کیسه زباله    شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن کلیه دستمال 

 ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش 

 کنید پایه الکل تمیزبر  کنندهها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونیبعد از اتمام کار بالفاصله دست. 
 

 : نکات مهم
 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وخودرو  باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره زدایی و نظافتنگام گنده

 نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

 هش می یابد(.ساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مبرای شستشوی مرتب دست امکانات الزم
 باید فراهم شود.پرسنل مسئول نظافت  برای  ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار 2شیفت حداقل 

 د و در صورت صدمه آنرا تعویضآسیب نبینماسک  لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید 
 . نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(. مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 ها، دستمال نظافت ، میبایست در آب داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

 . در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید 

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری 

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
  ها وخصوص کلیههعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد
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ارجاا  داده شاود و فقاط باا      منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمتشوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 

 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/
 

 :های سطوحگندزدا 
 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 7۰اتیل الکل  ها موثر است.وسالکل برای از بین بردن ویر
های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )

 شود.التورها( استفاده میاستتوسکوپ و ونتی(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 
اهایی با تهویه مطلوب شود و در فضرای گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

 گردد.استفاده می
خوردگی الستیک و شدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی از

 های خاص شود.الستیکپ
 
 کنندهسفید.2

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی
 شود.غیر فعال می آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(ان تماسدقیقه زم 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای
و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهمیراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان شوند و بهمی
تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا
 :رعایت موارد زیر ضروری است شده ه از سفیدکننده رقیقبرای تهیه و استفاد

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می)آب گ کننده با آب سرد مخلوط گرددسفید -
 رقیق نمایید. %۰.۰5آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید -
 
 مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم-3 
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 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن4
 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده

 
 

 : غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1 جدول
(  کلر  PPM) 5۰۰۰۰معادل  5 کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %های سفیدعمده محلول محلول اولیه:
  قابل دسترس

 99کننده به قسمت سفید 1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:1۰۰محلول  شده:محلول توصیه
  (برای گندزدایی سطوح 1:1۰۰محلول قسمت آب سرد لوله کشی )

عنوان مثال ، برای به .ب را تنظیم کنیدکننده به آی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبرای دستیاب
 2استفاده کنید )یعنی  کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده

 قسمت آب( 98کننده به  قسمت سفید
 ،1:1۰۰محلول  د هیپوکلریت سدیم یکصدر 5برای سفیدکننده حاوی  :سازیکلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 5۰۰صد یا در ۰.۰5کلر قابل دسترس در حدود 
های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نده شامل غلظتکنهای سفیدمحلول

  نظر حاصل گردد
 های متفاوت: زمان تماس برای کاربرد

 گرددساوی ده دقیقه توصیه میبیشتر یا م متخلخل:وح غیرسط  
  دستمال ها، )برای تیشوددقیقه توصیه می 3۰زمان تماس  :کردن اقالمورغوطه از طریقگندزدایی ،

 (لباس، دستکش و نظایر آن

خون یا دیگر مایعات بدن قبل از  ،ترشحات ، استفراغ،کردن مدفو تمیز سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانندنکته: 
  (وریغوطهایی یا گندزد

  
 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط 

 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود -

 و با یک پزشک مشورت گردد.شسته شود 
داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی
گردد و این گاز ، تولید میشودکردن توالت استفاده میوادی که برای تمیزاسیدی مانند م کننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی
 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید
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ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میورشید قرار میوقتی در معرض نور خنشده کننده رقیقسفید -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک -
 ری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.شده خریداتولید

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید -

 رددکودکان نگهداری گ
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  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ابق شکل بزنید. ماسک را مط 

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحال یدهر روکش کفش پوشاگ

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا  یف محتوظر یکشده را در در آورده
 بیاندازید.

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه  20االی مچ به مدت ب
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظر حفمتر از افراد بیما 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛ازیدزباله بیند

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
 م ایمنی با مصرف میوه و تقویت سیست

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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 معاونت بهداشت

 مرکز سالمت محیط و کار

 

 

 راهنمای کنترل محیطی 
 (کرونا ویروس)19کووید برای مقابله با 

 در
   مترو ، قطار های شهری و برون شهری 

 
 
 
 
 

 اول نسخه-1398 اسفند
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 فهرست

  کاربرد دامنه

  مقدمه

 ی طیمح بهداشت یکنترل اقدامات

 یفرد بهداشت
  هادست یشستشو نحوه

 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
 ، قطار های شهری و برون شهری  مترو بهداشت

  مهم نکات
 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

  سطوحهای گندزدا

 ها های الزم برای استفاده از سفیدکنندهاحتیاط

 ی فرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش
 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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 ر های شهری  و برون شهری مترو ، قطا دامنه کاربرد:

 
 مقدمه:
هاای انتقاال ایان ویاروس هناوز      کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

طور عمده  از طریق ریز قطرات یا های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه
های کنونی این بیماری از یاک طیا    بر اساس دانسته گردند.ه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میاز طریق سرفه یا عطس

باه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می
 است.طور دقیق مشخص نشدهز بهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوذات

ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 
، راه دیگار انتقاال   طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1 فاصلهدر  تواندویروس میاین دهان می باشد. 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره دربتجهیزات،  یروس مانندآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
یا اشیاء مشکوک دست و صورت خاود را   بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فردنظایر آن(  به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 عفونت در هوا، سطوح و اشیاء عامل کاهش غلظت  هدف:
های در پایانهنترل  کرونا ویروس هدف از تهیه این راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی  جهت جلوگیری و ک

باشد. این راهنما اطالعات بهداشتی جهت کاهش امکان انتقال بیماری  برای کلیاه کارمنادان، پرسانل،    یمسافربری م
 دهد.ها فعالیت و رفت و آمد دارند، ارائه مینیروهای خدماتی و افرادی که در این مکان

ماار یاا مشاکوک،    ، جداسازی فضا یا رعایت فاصاله حاداقل یاک متار از افاراد بی     مناسب و مطلوب تهویه راهکارها:
 ضدعفونی سطوح و اشیاء

 
 بهداشت فردی: .1
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 
 بر پایه الکل؛ کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون و یا استفاده از شستن مرتب دست 
 ؛و شلوغ پرهیز کنید های عمومیامکان محدود نموده و  ازحضور در مکانهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 
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 تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد و همچنین خوردن غذاهای آماده های عمومی از خوردن غذا در محیط
 ؛صورت کامال پخته استفاده کنیدغذایی به

  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت
 ؛عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدشدید شدن 

  تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی،  افراد بیماردر صورت مواجهه با ،
 حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

  تفاده نمایید؛، از دستمال کاغذی اس مترو و قطار های شهری  و برون شهری برای تماس با دستگیره های 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(
  بار استفاده گندزدایی شود؛ پس از هرمترو و قطار های شهری و برون شهری  وسایل نظافت مورد استفاده در 

 ها به صورت آنالین، کارت  کرده و پرداخت داری گرفتن پول نقد خوداالمکان از حتی
 ها صورت گیرد. و یا با استفاده از اپ

 کننده بر پایه الکل به از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضدعفونی  راهبران  قطار و کارمندان
 همراه داشته باشند. 

 چشم ، دهان و بینیها با عدم تماس دست 
 و مستعد نمودن افراد در ابتال به  بدن عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعی  سیستم ایمنی

 ویروس
 

 ها دست شویشست دستورعمل- 1-1
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 2۰مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست
 ها را مرطوب کنیددست-1
 از صابون مایع استفاده کنید -2
 ها را خوب به هم بمالیدک  دست-3
 را بشوئیدانگشتان -4
 ها را بشوئیدمچ-5
 بین انگشتان را بشوئید -6
 آبکشی کنید -7
 )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9
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 ازیددستمال را سطل زباله درب دار بیند -1۰
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 :بهداشت مواد غذایی .2
 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیمواد غذایی  و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 

  غذا در قطار های بین شهری برابر با ضوابط بهداشتی انجام شود و متصدیان توزیع غذا دارای وسایل توزیع
 حفاظت فردی باشند.

  فروش هرگونه مواد غذایی در داخل واگن های مترو مطلقا ممنوع می باشد. 

 .فروش مواد غذایی روباز در ایستگاه های مترو ممنوع می باشد 
 

 ابزار و تجهیزات:بهداشت  .3

 در قطار های برون شهری غذا توزیع تفاده از ظروف یک بار مصرف برای ترجیحا اس 

  تهویه مناسب باشد سیستم حتما وضعیت و برون شهری مترو و قطار های شهری در . 

 :و برون شهری  شهری  مترو و قطار های بهداشت  .4
 مترو و قطار های ر نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی د

 ؛ و برون شهری  شهری
  دستگیره ها، ها، در، ک  از جمله و برون شهری  مترو و قطار های شهری سطوح دارای تماس مشترک  در

 ؛ خشک شده و سپس گندزدایی گردد ،نظایر آن با دستمال تمیز و و بیسیم ،گوشی تلفن  صندلی
 مترو و ورودی  و خروجی ایستگاه  های در پایه نگهدارنده  ها باکننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 ؛و برون شهری  و در صورت امکان در واگن ها  قطار های شهری
 ؛اشیاء  داخل آن حداقل روزی یک بار و و برون شهری مترو و قطار های شهری گندزدایی مستمر 
 مقاوم و غیر قابل نشت ایلون یکبار مصرف ندر ها  از جمله کاغذ ، دستمال باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

در آخر هر  بدون درز و نشت  های پالستیکی محکمصورت پذیرد و جمع آوری پسماند های فوق  در کیسه
 ؛انجام شود  شیفت  کاری

  از استعمال دخانیات خودداری شود. و برون شهری  مترو و قطار های شهریدر 

 
 ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:در محل مورد نظر باید  زیرسطوح  -4-1

                                                                                                       نشیمن صندلی 

 های صندلی   دسته 
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                                   )پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی 

 ها  چراغ 

 هادیواره و پنجره 

   ویدئو مانیتورها 

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.                                                 

 ماییددر صورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض ن.              

 های مورد استفاده در کیسه زباله    شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن کلیه دستمال 

 ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش 

 پایه الکل تمیز کنیدبر  کنندهها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونیبعد از اتمام کار بالفاصله دست. 

 
 : مهم نکات

 ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهو برون شهری  مترو و قطار های شهری  زدایی و نظافتنگام گنده
هوا در مترو باید در محل های مکنده همچنین  نیز روشن باشد. سیستم تهویه جهت تهویه  باز گذاشته شوند و

رابر با دستور العمل  آن نسبت به تعویض  آن با تجهیزات کامل حفاظت فردی بفیلتر هپا قرار داده شود و 
 اقدام گردد. 

 هش می یابد(ساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول. 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست
 باید فراهم شود.پرسنل مسئول نظافت  برای  ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار 2شیفت حداقل 

 دمه آنرا تعویض د و در صورت صآسیب نبینماسک  لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(. مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 ها، دستمال نظافت ، میبایست در آب داغ شسته شود.پس از استفاده از پارچه 

 . در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید 

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
 ها و خصوص کلیههعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ب، نفس نارسایی تنفسی و تنگی، گلودرد
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ارجااع داده شاود و فقاط باا      منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمتشوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 
 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/

 
 :های سطوحگندزدا

 واد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز . م1
کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 7۰اتیل الکل  ها موثر است.الکل برای از بین بردن ویروس

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )
 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل ترمومترهامولتیپل دوز،  دارویی
اهایی با تهویه مطلوب شود و در فضرای گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

 گردد.استفاده می
خوردگی الستیک و شدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختن گندزدا میعنواالکل به استفاده مکرر و طوالنی از

 های خاص شود.پالستیک
 کنندهسفید.2

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی
 شود.غیر فعال می آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(دقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای
و نور تجزیه ر گرما کند و تحت تاثیرا تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی
تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.ش دهد و باعث آسیبکاه را برای گندزدا
 :رعایت موارد زیر ضروری است شده برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 ویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های با تهدر محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گسفید -
 رقیق نمایید. %۰.۰5آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید -
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 الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم . مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه2

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 کننده.سفید4

قارچ و ویروس از جمله ویروس  گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری،
 شود.فعال میغیر آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به (، با هزینهدقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک میل سفیدکنندهبا این حا
 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی

تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیقیقر استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

 :رعایت موارد زیر ضروری است شده برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق
 شود.ت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میبند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میسفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می -

 رقیق نمایید. %۰.۰5آن را تا  %5ریت سدیم در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکل
 

 هیپوکلریت سدیم راهنمای غلظت و مصرف  -1 جدول
  (  کلر قابل دسترس PPM) 5۰۰۰۰معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % عمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99قسمت سفیدکننده به  1تفاده از شود استوصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:1۰۰محلول  شده:محلول توصیه
  برای گندزدایی سطوح( 1:1۰۰لوله کشی )محلول 

عنوان مثال ، برای به .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید
قسمت سفیدکننده  2بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی  هیپوکلریت سدیم، از دو برابر در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98به  

، کلر قابل دسترس در 1:1۰۰درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی  سازی:کلر قابل دسترس بعد از رقیق
   پی پی ام خواهد بود 5۰۰درصد یا  ۰.۰5حدود 
  های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددکننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 
 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر  
 ها، دستمال، لباس، دستکش و  شود)برای تیدقیقه توصیه می 3۰زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه
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 نظایر آن(
یگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(غوطه
 

 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 
 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی ام  5۰۰کلر قابل دسترسی 

 درصد ۰.۰5یا 
پی پی ام  5۰۰۰۰درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

د آب واح 99واحد گندزدا  1
 سرد

 
 
 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط   

 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت فیدداری گردد اگر ساز تماس با چشم باید خود -

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدل گازهعنوان مثاهب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی
گردد و این گاز ، تولید میشودکردن توالت استفاده میاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی
 کامال با آب بشویید.گندزدایی، ای کننده برسفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا  کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدد برای اطمیشولریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تولید

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در ور خورشید وشده را باید دور از نکننده رقیقسفید -

 کودکان نگهداری گردد
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم استفاده مجدد قرار بند مورد یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحال یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنون دستبد
مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده
 بیاندازید.

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :م در پیشگیری از کرونا ویروسنکات مه
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر وبوسی و دستاز ر. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
 ان و بینی خود را با هنگام عطسه و سرفه، ده

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
نگهتری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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) خدمه پرواز، راه آهن،  نقل مسافریحمل و  ناوگان کارکنان (: ویروس کرونا) 19 – کوید وکنترل پیشگیری راهنمای
  کشتیرانی، اتوبوسرانی و...(

 

0 
 

 

  

 

  

 19 –راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 
حمل و نقل کارکنان  :(ویروس کرونا)

، راه آهن، پروازی خدمه)مسافری
 (کشتیرانی، اتوبوسرانی و ...

      

 گان: هتهیه کنند
 مهندس حسن کریمی

 مهندس سمیه پری آذر

 مهندس حمید اقتصادی 
 تأیید کنندگان:

 مرکز سالمت محیط و کار بهداشت حرفه ایدکتر یحیی خسروی معاون 
 مرکز سالمت محیط و کاردکتر احمد جنیدی جعفری رئیس 

 

جلوگیری کنیم؟چگونه از گسترش کرونا در محیط کار   

 مرکز سالمت محیط و کار
 گروه بهداشت حرفه ای
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) خدمه پرواز، راه آهن،  نقل مسافریحمل و  ناوگان کارکنان (: ویروس کرونا) 19 – کوید وکنترل پیشگیری راهنمای
  کشتیرانی، اتوبوسرانی و...(
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 دامنه کاربرد  -الف
ز  الرائه شده است. ا به ویژه خدمه پروازیناوگان حمل و نقل مسافری  هایی برای کارکنان توصیهدر این بخش 

خدمه سایر وسایل حمل و نقل مسافری از جمله قطار، کشتی و اتوبوسهای  به ذکر است این راهنما می تواند برای
نما، این راه مسافرین مبتال / مشکوک به ویروس کرونامواجهه با صورت در  نیز کاربرد داشته باشد. بین شهری

د وجوبرای بیماری های غیر مسری یا موارد اضطراری مانند  بوده ودسته از کارکنان  اینیک راهنمای کلی برای 
 .قفسه سینه ، سکته مغزی احتمالی ، آسم یا عوارض دیابتی طراحی نشده استدر درد 

 خود مراقبتی -ب
میز ت عملیات ،یا مشکوک به بیماری مسافر بیمار در هنگا  داشتنخدمه عمومی اقدامات زیر برای خود مراقبتی 
 گردد: توصیه می حین سفرکردن مناطق آلوده و اقدامات 

 ها: دست صحیح ومستمرانجام شستشوی  -1

دستها را بعد از کمک به مسافران بیمار یا لمس مایعات بدن بیمار یا سطوح آلوده به مایعات بدن  به  -1-1
 ثانیه با آب و صابون بشویید. 20مدت حداقل 

 درصد 60 ضدعفونی کننده دستی )حاوی حداقلمحلولهای اگر صابون و آب در دسترس نیست از  -1-2
 الکل( استفاده کنید.

 

61
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 شناسایی کنید: ارای عالئم به شرح ذیل هستند را مسافرینی را که د -2

ساعت  48درجه سانتیگراد یا باالتراست که بیش از  38)دمای واقعی اندازه گیری شده آن  و لرز تب -2-1
 (ادامه داشته است

 خشکسرفه  -2-2 -2-2
 تنگی نفس -2-3 -2-3
 ناخوشی مشهود -2-4 -2-4

 شخص بیمار به حداقل برسانید. را باتماس بین مسافران و خدمه  -3

 متر ایده آل است(  2جدا کنید ) ر صورت امکان، فرد بیمار را از دیگراند -3-1
 د. یک نفر از خدمه را برای خدمت به بیمار معرفی کنی -3-2
 ، به بیمار ماسک بدهید.در صورت وجود ماسک و تحمل شخص -3-3
اگر ماسک صورت در دسترس نباشد یا استفاده از آن برای بیمار قابل تحمل نباشد، از بیمار بخواهید  -3-4

 هنگا  سرفه یا عطسه، دهان و بینی خود را با دستمال بپوشاند.

مورد توجه ویژه ، اسهال ، استفراغ یا خون( عفونی مایعات بدن )مانند ترشحات تنفسی تمام -4
 گیرند. قرار

، دستکش ن وی یا سطوح آلوده با آن مایعاتی به مسافر بیمار یا لمس مایعات بددر صورت نزدیک -4-1
 یکبار مصرف بپوشید.

برای جلوگیری از آلوده شدن خود، دستکش را به دقت از دستها خارج نموده، سپس دست ها را  -4-2
 بشویید.

که  حفاظتیکیت  در هنگا  مراجعه به مسافر بیمار که دارای تب، سرفه مداو  یا تنگی نفس است، از  -4-3
 استفاده کنید. می باشد شامل ماسک، محافظ چشم و گان کامل

وی آلوده شده است را که به وسیله شخص بیمار یا مایعات بدن  یدستکش ها و سایر وسایل مصرف -4-4
 .نماییدبه طور صحیح دفع  و  در کیسه مخصوص قرار داده
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 محتویات یک کیت معموالً شامل موارد زیر است:

  عفونی کننده میکروب کش برای تمیز کردن سطوحضد 

 مرطوبهای  دستمال 

 )ماسک صورت / چشم )جداگانه یا ترکیبی 

 )دستکش )یکبار مصرف 

  لباس غیرقابل نفوذ 
 حوله جاذب بزرگ 

 چنگک نگهدارنده 

  زباله های مخاطره زای بیولوژیکی جمع آوریکیسه 

 ی الز دستورالعمل ها 

 

  تمیز و ضد عفونی کنید. های شرکتسطوح آلوده را طبق پروتکل  -5

 سفر در کاری تمیز -ج
 جعبه مخصوص در را (PPE) وسایل حفاظت فردی منطقه هر کردن عفونی ضد یا کردن تمیز از قبل باید کارمندان 

 .دهند قرار

 دهید. انجا  بدن مایعات سایر یا مشاهده خون ، استفراغ اسهال، به آلوده مناطق در را زیر اقدامات

 هرگونه دیوارها و ها پنجره ، صندلی بازوی ، تلویزیون مانیتور ، سینی میز مانند سخت سطوح برای 
 .کنید عفونی ضد و تمیز را منطقه و بردارید را مرئی آلودگی

 سطح  و برداشته را آلودگی امکان حد تا صندلی های کوسن یا فرش کف مانند( متخلخل) نر  سطوح برای
 . بپوشانید جاذب ماده یک با راآلوده  ناحیه

 عفونی ضد و تمیز را محل تایید مورد محصوالت با سپس و برداشته را باقیمانده ماده هر و جاذب ماده 
 .کنید
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 آن دفع و بسته بندی کیسه های عفونی -د
( ددر صورت نبو) پالستیکی کیسهیا  عفونی های زبالهدفع جمع آوری و کیسه  یک در دقت با را آلوده موارد همه
 تا دارید گهن مطمئن مکانی در را کیسه. کنید بسته بندی ایمن بطور را کیسه نشت، از جلوگیری برای. دهید قرار

 .کرد آوری را جمع آن دفع برای اطمینان با بتوان

 معمول نیعفو ضد و کردن تمیز باید نیستند، آلوده بدن مایعات سایر یا خون استفراغ، اسهال، به که مناطقی برای
 .شود انجا 

 حین سفر اقدامات -ه
 ونخ ، استفراغ ، اسهال به آلوده که تمیز کننده را از مناطقی خدمه. بیندازید دور صحیح طور به را آلوده وسایل 
 مثال عنوان به. سازید آگاه ، هستند بدن دیگر مایعات یا

 صندلی( کوسن مثالً) مواد نر 

 سینی میزی و صندلی بازوی استراحت مانند سخت سطوح  

  بیمار مسافر های استفاده شده توسط دستشویی 

 و باشد داشته ضافیا(PPE) به وسایل حفاظت فردی  نیاز است ممکن وضعیت این کردن تمیز برای خدمه
 که نیدک حاصل اطمینان ، بیمار مسافر مکان تغییر صورت در. آمادگی داشته باشند باید شرایطی چنین برای
 .اند شده تمیز مناسب طور به صندلی دو هر

 . یدکن مشورت درمانی بهداشتی خدمات دهنده پزشکان و کادر بهداشتی در دسترس و ارائه با لزو  صورت در

 بستگی دارد. شما ایمنی میزان و سطح تماس ،سفر مدت جمله از مختلفی عوامل به عفونت به ابتال خطر 

 ال،اسه به آلوده موارد مانند بالقوه کننده آلوده مواد یا بیمار مسافر با تماس دستورالعمل بهداشتی نحوه 
 .رعایت نمایید را بدن دیگر مایعات یا خون استفراغ،
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 کنترل های مدیریتی -و
ورت در صکرده و  عالئم مسافر بیمار و مواجهات احتمالی آنها را ارزیابی ،ایستگاه قرنطینهبه پس از ورود کارکنان 

عرفی مبرای ارزیابی و انجا  آزمایشات پزشکی به یک مرکز بهداشتی و درمانی  انتقال بیمارمسئول لزو   کارکنان 
 پیگیری شود.سافران در معرض ماعضای خدمه یا مربوط به نتایج آزمایش همچنین الز  است . می گردند

  د. در صورت امکان ، یکبیمار قرار دارند را به حداقل برسانی مسافر تماس باتعداد افرادی که مستقیماً در 
 برای تعامل با مسافر بیمار تعیین کنید.  عضو خدمه را

 یک کیسه پالستیکی برای دفع دستمال های مصرف کنیدبا مسافر بیمار را تا حد امکان کوتاه  مواجهه .
 شده یا سایر موارد آلوده تهیه کنید.

  را بشویند یا از ژل دست بر پایه الکل را ترغیب کنید تا دست خودیا مشکوک به بیماری مسافران بیمار 
 .استفاده کنند 

  در صورت امکان مسافر بیمار را از دیگران جدا کنید یا مسافرهای مجاور را بدون به خطر انداختن امنیت
 یا در معرض قرار دادن مسافرهای دیگر جابجا کنید.)در خصوص هواپیما( پرواز 

 مربوطه داده شود. در خصوص عالئم و روشهای انتقال و پیشگیری آموزش های الز  به کارکنان 

  اگر حین سفر با مسافرین بیمار یا مشکوک دچار عالئم بیماری مسری شده اید دست از کار کشیده و
 وظایف کاری خود را قطع کرده و از آماده کردن غذا یا نوشیدنی و پذیرایی از مسافران خودداری نمایید.

 

حمل و نقل مسافری ) خدمه پرواز، راه آهن، کشتیرانی،  کارکنان ناوگاناین راهنمای اختصاصی برای  نکته:
حیط م تخصصی بیشتر به سایر راهنماها نظیر عمومی و شده است، جهت کسب اطالعات تدویناتوبوسرانی و...( 
صنعتی( ، وسایل حفاظت فردی و مشاغل خاص و... مراجعه شود. همچنین کلیه راهنماهای  -های کار)اداری

 تدوین شده بر روی سایت مرکز سالمت محیط و کاربه آدرس زیر بارگزاری گردیده و در دسترس می باشد.

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 
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 سایت های زیر مراجعه فرمایید:جهت کسب اطالعات بیشتر به 

-aircraft/infection-travelers/commercial-sick-https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing
crew.html-cabin-control 

-aircraft/infection-travelers/commercial-sick-https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing
crew.html-cabin-control 

https://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/safo/all_sa
fos/media/2020/SAFO20001.pdf 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

-kong-hong-orcesf-https://www.scmp.com/comment/letters/article/3050604/coronavirus
benefits-see-businesses-will-home-work 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_paramed
guidance.pdfics_ 

-guidance-coronavirus-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel
colleges.pdf 

-guidance-coronavirus-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel
colleges.pdf 

ems.html-for-ncov/hcp/guidance-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

ppe.html-supply-ncov/hcp/healthcare-ronavirus/2019https://www.cdc.gov/co 

https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/index.html 
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 معاونت بهداشت

 مرکز سالمت محیط و کار

 

 راهنمای کنترل محیطی 
 

 (کرونا ویروس) 19کووید برای مقابله با 
 در

 های مسافربریپایانه 

 ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاه
 
 
 

  
 
 

 نسخه اول – 1398 اسفند 
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 فهرست

  کاربرد نهدام

  مقدمه

 ی طیمح بهداشت یکنترل اقدامات

 یفرد بهداشت
  هادست یشستشو نحوه

 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  ساختمان بهداشت

  مهم نکات
 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری 

  روسیو کرونا از یریشگیپ یبرا مهم نکات
  سطوحهای گندزدا

 ها .های الزم برای استفاده از سفیدکنندهاحتیاط

 ی فرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش
 ی .حفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه
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 دامنه کاربرد:

های پایانهشهری، مسافربری های پایانهمترو، راه آهن، ایستگاه های شامل : نه های مسافربریپایا
  هافرودگاه مسافربری بین شهری،

 
 مقدمه:

طوور  های انتقال این ویروس هنووز بوه  کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه
طور عمده  از طریق ریز قطرات یوا از طریوق   های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروسلی بهاست ودقیق مشخص نشده

های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید بر اساس دانسته گردند.سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می
الریوه، نارسوایی   به ذاتشدیدتر ممکن است منجر تواند بروز نماید و در مواردبا عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

 است.طور دقیق مشخص نشدهکلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به
ترشحات بینی و دهوان   انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

 هاتماس دست، راه دیگر انتقال طریق سرفه یا عطسه منتقل شود.متری از  2تا  1 فاصلهدر  دتوانویروس میاین می باشد. 
، پریز و کلیدهای هالهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره دربتجهیزات،  یروس مانندآلوده به و و سطوح با محیط

نظایر آن(  سکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده وا) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که برق و کلیه
 .یدآب و صابون شستشو ده بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خود را با
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 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 عفونت در هوا، سطوح و اشیاء عامل کاهش غلظت  هدف:
هوای  در پایانوه نترل  کرونوا ویوروس   ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی  جهت جلوگیری و کهدف از تهیه این راهنما 

باشد. این راهنما اطالعات بهداشتی جهت کاهش امکوان انتقوال بیمواری  بورای کلیوه کارمنودان، پرسونل،        مسافربری می
 دهد.رائه میها فعالیت و رفت و آمد دارند، انیروهای خدماتی و افرادی که در این مکان

، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشوکوک، دودعفونی   مناسب و مطلوب تهویه راهکارها:
 سطوح و اشیاء

 
 بهداشت فردی: .1

 توصیه می گردد دمن رعایت، نکات بهداشتی زیر اطالع رسانی گردد:
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 
 بر پایه الکل؛ کنندهمواد ددعفونیها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از ن مرتب دستشست 
 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدامکان محدود نموده و  ازحضور در مکانهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 

 امکان  اجتناب کرده و از مواد غذایی  تا حدو همچنین خوردن غذاهای آماده های عمومی از خوردن غذا در محیط
 ؛صورت کامال پخته استفاده کنیدبه
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  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت شدید
 ؛شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید

  در یک مکان جدا از سایرین نگه حتی االمکان به مراکز درمانی، افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال
 داشته شوند؛

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

  از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید؛ترجیحا برای ثبت حضور و غیاب 
 ال کاغذی استفاده نمایید؛های آسانسور، از دستمبرای تماس با دکمه 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ؛موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(
  عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از کارکنان از

 ل نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛دستما
 وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود؛ 

 ها به صورت آنالین، کرده و پرداخت داریاالمکان از گرفتن پول نقد خودرانندگان حتی
 ها صورت گیرد. کارت  و یا با استفاده از اپ

 های مودوع این راهنما از ماسک و دستکش استفاده نمایند ها و سایر محلنل شاغل در پایانهرانندگان، کلیه پرس
  به همراه داشته باشند. بر پایه الکل کنندهددعفونی موادو ترجیحا 

 چشم ، دهان و بینیها با عدم تماس دست 
 مودن افراد در ابتال به ویروسو مستعد ن بدن عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی 

 
 ها دست شویشست دستورعمل

 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 2۰مدت 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
 را بشوئیدانگشتان -4
 ها را بشوئیدمچ-5
 گشتان را بشوئیدبین ان -6
 آبکشی کنید -7
 )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -1۰
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 :)در صورت وجود بوفه یا هرگونه محل سرو غذا( بهداشت مواد غذایی .2
 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بستهسرو نمک، ف 
  قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند.های پایانه ها  مواد غذایی سلف سرویس 

  باشد.فعال ممنوع میعرده مواد غذایی روباز در تمامی پایانه ها ی 

 .خرید مواد غذایی از دست فروش ها ممنوع است 
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 :ابزار و تجهیزاتهداشت ب .3

  ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 لیوان، دهی هر میز کلیه ظروف پذیراییدر این مراکز موظفند پس از سرویسهای سرو غذا ها و محلآشپزخانه ،
درجه  75 الیبا در سه مرحله شامل شستشوی اولیه با آب)شستشو  و تعویضرا چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب 

 ین استفاده کنند.های جایگزدهی به افراد جدید از سرویسو برای سرویس نمایند (شیکِگراد، گندزدایی و  آبسانتی

 دهی کلیه ظروف طبخ و از هر سرویسموظفند پس  )در صورت وجود( سرو غذاهای ها و محلآشپزخانه
 غذایی را شستشو و گندزدایی نمایند.سازی موادآماده

 تعویض گردد.شود باید پس از هر بار استفاده نانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده میچ 

 بعد از هر بار استفاده.)درصورت وجود(  ها و نظایر آن تشو و گندزدایی ملحفه، پتو، پردهدرورت شس 

 جود()درصورت و .ها استفاده از مهر و سجاده شخصی درورت کامل دارددر نمازخانه 

 شوند گندزداییهای ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری در صورت وجود سالن. 

  شوند گندزدایی طور مستمربه بازی کودکان،وسایل  وسایل ورزشی ودر صورت وجود. 

  حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی دروری استرختکن و در صورت وجود. 

  صورت و ودعیت تهویه بهباز باشد. رای ایجاد جریان هوا باز یا نیمهب کهطوریباشد بهودعیت تهویه مناسب
  گردش داخل نباشد.

  جمع از نماز خانه ها به صورت موقت کلیه مهر ها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن
 آوری گردد.

 های زباله دردار پدالی همراه با کیسه زباله استفاده بسته از سطلها و فضاهای سرهای اداری، سالنترجیحا در اتاق
 شود. 

 
 :هاها، دستگاه، سازهبهداشت ساختمان .4
  ها.سالنهای هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از 

 نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محل 

 در محل سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی تشوی دست ها به تعداد کافینصب راهنمای شس 

 های بهداشتی.های اقامت و سرویستهویه مناسب محل 

 زدایی کنیدگند مجزاصورت )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 

 وندها در هوا پخش نشگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.  
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 هامیز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب، دیوار و کف :سطوح دارای تماس مشترک شامل ،
، کلید و هاها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارت، دستگاهو بیسیم  کابینت، گوشی تلفنتخت، کمد، نیمکت، 
 . ایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گرددنظو  وسایل عمومیتلمبه گاز، گازوئیل و بنزین پریزها، 

 در ورودی ها و خروجی ها   ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسبکننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد دد. 

 حداقل روزی یک بار.تجهیزات مرتبط  و محیط داخلی پایانه  گندزدایی مستمر 

  های بهداشتی اقدام گردد.ها و سرویسمایع و دستمال کاغذی در توالت کشی صابونسیتم لوله تعبیهنسبت به 

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد. گردد شیر آب روشویی سرویستوصیه می 

 کلیه پرسنل مسئول در خصوص صورت پذیرد و های دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
بدون  های پالستیکی محکمجمع آوری پسماند در کیسهری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )آوجمع

 .را در دستور کار قرار دهنددر آخر هر شیفت  درز و نشت(

 بینی شود.نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش های تجمع نظیردر محل 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقتکنسردها و آب خوریحذف آب 

  هاسالنباز گذاشتن در و پنجره  اتاق پرسنل و یا های سربسته،هواکش در محیطاستفاده از 

 هات، باید فقط توسط متصدیان جایگاههای سوخها و جایگاهنگیری وسائط نقلیه در پمپ بنزیعملیات سوخت ،
  صورت پذیرد.

  در صورت وجود( غیر فعال گردند.)اتاقک های سیگار 

 
 در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند: زیرسطوح 
                                                                                                       نشیمن صندلی 

 های صندلی   دسته                                                                                                     

                                   )پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی 

                                                                    قفل کمربندهای ایمنی                                   

 احضار مهماندار و محفظه باالی سر  کلیدها، ها و کنترلچراغ 

 هادیواره و پنجره 

   ویدئو مانیتورها 

  ،در صورت استفاده سرویس بهداشتی توسط مسافر بیمار، در ها، دستگیره، نشیمن توالت، محل تعویض پوشک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .ی شوددستشویی و دیوارها و کانتر  گندزدای

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.                                                 
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  صورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نماییددر.              

  بردن هرگونه آلودگی از کف کابیناز بین                              

 های مورد استفاده در کیسه زباله    شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن کلیه دستمال 

 ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش 

 پایه الکل تمیز کنیدبر  کنندهها را با آب و صابون بشویید یا ماده ددعفونیمام کار بالفاصله دستبعد از ات. 

 
 : نکات مهم

 جهت تهویه بهتر  ها باز گذاشته شوند وها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالنزدایی و نظافت، نگام گنده
 نیز روشن باشد.هواکش 

 هش می یابد(.ساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  روزانه تهیه و استفاده شودگندزدا باید  هایمحلول 

 اء هر شیفت )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست
 .باید فراهم شودپرسنل مسئول نظافت  برای  ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار 2حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس زداییندگها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

  د و در صورت صدمه آنرا تعویض نماییدآسیب نبینماسک  لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید . 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(. مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "ادافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی. 

  شسته شود. ست در آب داغمیبای ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از 

 . در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید 

 

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

سورفه و  ، درجوه  38بواالی   توب فصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
ها و شووک  خصوص کلیههعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس ،گلودرد

ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی  منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمتعفونی باید بالفاصله از ادامه کار 
 افراد به محل کار خود بازگردند. این مراکز/

 
 :در پیشگیری از کرونا ویروس نکات مهم
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

بشویید با آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 
 موادو درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی

75



10 
 

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر وبوسی و دستاز ر. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
 ان و بینی خود را با هنگام عطسه و سرفه، ده

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       

 
 ردگی دارید در منزل استراحت اگر عالئم سرماخو

 کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
نگهتری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 

 
 

  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و سبزیجات
 تازه؛

                                    
  آموزش به اطرافیان 
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 های سطوح:گندزدا
 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهدرصد یک میکروب 7۰ها موثر است. اتیل الکل یروسالکل برای از بین بردن و
های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به

 شود.تیالتورها( استفاده میدارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ون
شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میبه

 گردد.استفاده می
 خوردگی الستیک وشدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به

 های خاص شود.پالستیک
 کنندهسفید . 2

گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس 
 شود.آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

طور گسترده در دسترس کم و به (، با هزینهزمان تماس دقیقه 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده
 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهان میراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نششوند و بهمی

تواند اثرات آن تر( میتر و دعیفشده )قویتوصیه سازیرقیق استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

 :رعایت موارد زیر ضروری است شده فاده از سفیدکننده رقیقبرای تهیه و است
 شود.بند دد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میسفیدکننده با آب سرد مخلوط گ -
 رقیق نمایید. %۰.۰5آن را تا  %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  -
 
 
 
 

 هیپوکلریت سدیم: غلظت و مصرف  -جدول
(  کلر  PPM) 5۰۰۰۰معادل  5م % های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیعمده محلول محلول اولیه:

  قابل دسترس

 99قسمت سفیدکننده به  1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:1۰۰محلول  شده:محلول توصیه
  برای گندزدایی سطوح( 1:1۰۰قسمت آب سرد لوله کشی )محلول 

عنوان مثال ، برای به .ه آب را تنظیم کنیدبرای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده ب
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 2هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به  

، 1:1۰۰یک محلول  درصد هیپوکلریت سدیم 5برای سفیدکننده حاوی  سازی:کلر قابل دسترس بعد از رقیق
   پی پی ام خواهد بود 5۰۰درصد یا  ۰.۰5کلر قابل دسترس در حدود 

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد کننده شامل غلظتهای سفیدمحلول
  نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 
 گرددا مساوی ده دقیقه توصیه میبیشتر ی متخلخل:وح غیرسط  
  ها، دستمال،  )برای تیشوددقیقه توصیه می 3۰زمان تماس  کردن اقالم:ورغوطه از طریقگندزدایی

 لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز
  وری(دزدایی یا غوطهگن

 
 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف 

1 
پی پی ام  5۰۰کلر قابل دسترسی 

 درصد ۰.۰5یا 
پی پی  5۰۰۰۰درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد

2 
پی پی ام  1۰۰۰کلر قابل دسترسی 

 درصد ۰.1یا 
پی پی  5۰۰۰۰درصد ) 5ژاول  آب

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  49واحد گندزدا  1
 سرد

3 
پی پی ام  5۰۰۰کلر قابل دسترسی 

 درصد 5. ۰یا 
پی پی  5۰۰۰۰درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(
 واحد آب سرد 9واحد گندزدا  1

  
 

 ها:الزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط
 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میفیدکنندهس -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید -

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
داده و شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش همراه سایر موادها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن های شیمیایی خطرناک شود. بهتواند باعث واکنشمی
گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزسفید

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می
 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید
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ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید -
 مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند. باید در

هایی که اخیرا کنندهشود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تولید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ کنید محلول رقیقکننده رقیق استفاده اگر از سفید -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24شده بال استفاده را بعد از های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
شده و قبل از د تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا بایها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -

 کودکان نگهداری گردد
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 
 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی دروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 ده شود.پوشیده و درآور

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند دد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یددعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 (.شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار شیپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحال یدهاگر روکش کفش پوش

 ید.بردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یدو دستکش را از داخل به خارج بچرخان لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها
 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست

مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده
 بیاندازید.

 دست انجام شود. یددعفون

 ماسک از پشت سربرداشته شود.

 ددعفونی دست انجام شود.
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کاربرددامنه

مقدمه

ی طیمحبهداشتیکنترلاقدامات

يفردبهداشت

هادستيشستشونحوه

یی غذاموادبهداشت

زاتیتجهوابزاربهداشت

ساختمانبهداشت

مهمنکات

اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري 

روسیوکروناازيریشگیپبرايمهمنکات

سطوحهاي گندزدا

ها .هاي الزم براي استفاده از سفیدکنندهاحتیاط

ي فردحفاظتزاتیتجهدرآوردنودنیپوش

ي .حفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه
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2

دامنه کاربرد:

ربري و باربري زمینی و دریایی و هواییپایانه هاي مسافشامل :مرزيپایانه هاي 

مقدمه:

ترشـحات بینـی و   انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیـه از انسان بهویروس کروناانتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگـر انتقـال  طریق سرفه یا عطسـه منتقـل شـود.   متري از 2تا 1فاصلهدر تواندویروس میاین دهان می باشد. 

لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره دربتجهیزات، یروس مانندآلوده به وو سطوحبا محیطهادستتماس 

اسکناس، اسناد و مدارك دسـت  (شودطور عمومی و مشترك استفاده میهبوسایلی که، پریز و کلیدهاي برق و کلیهها

تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست و صـورت خـود را   بنابراین حائز اهمیت است پس ازنظایر آن) به دست شده و

.یدآب و صابون شستشو دهبا
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اقدامات کنترلی بهداشت محیطی

عفونت در هوا، سطوح و اشیاء عامل کاهش غلظت هدف:

هـاي  پایانهدرنترل  کرونا ویروس هدف از تهیه این راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی  جهت جلوگیري و ک

باشد. این راهنما اطالعات بهداشتی جهت کـاهش امکـان انتقـال بیمـاري  بـراي کلیـه کارمنـدان، پرسـنل،         میمرزي

دهد.ها فعالیت و رفت و آمد دارند، ارائه مینیروهاي خدماتی و افرادي که در این مکان

گندزدایییک متر از افراد بیمار یا مشکوك، ، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل مناسب و مطلوبتهویهراهکارها:

سطوح و اشیاء

(شاغلین)بهداشت فردي:.1

توصیه می گردد ضمن رعایت، نکات بهداشتی زیر اطالع رسانی گردد:

و مسافران و سایر مراجعه کنندگان به ویژه افراد ورودي به داخل با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
پرهیز کنید.

بر پایه الکل کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از دستشستن مرتب
قبل از دست زدن به دهان بینی و چشم و بعد از دست زدن به سطوح و اشیاء و همچنین بعد از دستشویی و 

قبل از دست زدن به غذا ضروري می باشد.

ز جمله سالن تهیه بلیط، ترانزیت و نظایر آن و همچنین خوردن پایانه اهاي عمومی از خوردن غذا در محیط

.صورت کامال پخته استفاده کنیدتا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد غذایی بهغذاهاي آماده 

 در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت

شود.اکز درمانی مراجعه شدید شدن عالیم به مر

 افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین

نگه داشته شوند.

دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.

اشته شود.ناخن ها به طور مرتب کوتاه نگه د

از سیستم تشخیص چهره استفاده شود."براي ثبت حضور و غیاب ترجیحا

هاي آسانسور، لب تاب، تبلت، صفحه کلید کامپیوتر، گوشی تلفن، موبایل و دستگیره در و براي تماس با دکمه
نظایر آن از دستکش و یا  از دستمال کاغذي استفاده شود.

 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(ه یا سرفه کردن عطسهنگامکاغذي از دستمال استفاده
ضروري می باشد.آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
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هر یک از کارکنان از دستمال "از دستمال مشترك براي تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل (ترجیحا
ظافت یکبار مصرف) استفاده نشود.نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال ن

 استفاده از لباس کار شخصی براي شاغلین ملبس به لباس کار به ویژه در انبار داري و حمل و نقل کاال مورد
توجه قرار گیرد.

 شاغلینی که مسئول جابجایی مسافران سالمند و یا معلول و نیازمند می باشند استفاده از ماسک و دستکش
د.نبایستی فراموش شو

 شاغلینی که در جابجایی مسافر و بار دخالت دارند از گرفتن هرگونه وجه و یا کاال به دلیل احتمال آلوده بودن
به ویروس کرونا خود داري نمایند.

 ،کلیه شاغلینی که از وسایل جابجایی و انتقال مسافر و یا بار استفاده می کنند ارز تماس مستقیم دست با بار
مل جابجایی خود داري نمایند.مسافر و یا وسیله ح

 کلیه شاغلین هر قسمت فقط در قسمت هاي خود مشغول انجام وظیفه بوده و از تردد بی مورد در زمان کاري
خود داري نمایند.

(مسافران و مراجعه کنندگان و رانندگان)بهداشت فردي:.2

ان به ویژه افراد ورودي به داخل و شاغلین و سایر مراجعه کنندگبا یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
پرهیز کنید.

بر پایه الکل کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست
قبل از دست زدن به دهان بینی و چشم و بعد از دست زدن به سطوح و اشیاء و همچنین بعد از دستشویی و 

وري می باشد.قبل از دست زدن به غذا ضر

پایانه از جمله سالن تهیه بلیط، ترانزیت و نظایر آن و همچنین خوردن هاي عمومی از خوردن غذا در محیط

.صورت کامال پخته استفاده کنیدتا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد غذایی بهغذاهاي آماده 

حوه صحیح استفاده کنید و در صورت در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با ن

شود.شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه 

 افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین

نگهداري شوند.

.ناخن ها به طور مرتب کوتاه نگه داشته شود

سور، لب تاب، تبلت، صفحه کلید کامپیوتر، گوشی تلفن، موبایل و دستگیره در و هاي آسانبراي تماس با دکمه
نظایر آن از دستکش و یا  از دستمال کاغذي استفاده شود.

 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده
وري می باشد.ضرآرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)

هر یک از کارکنان از دستمال "از دستمال مشترك براي تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل (ترجیحا
نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف) استفاده نشود.
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فاده گردد.مسافران جهت جابجایی کیف، ساك همراه تا حد امکان از نیروهاي خدماتی است

.مسافران از دست زدن غیر ضروري به سطوح و اشیاء در ترمینال و پایانه خود داري نماید

 مسافران ورودي به محض ورود در صورت داشتن عالیم بیماري عفونی و یا سابقه به پایگاه بهداشتی مرزي
اطالع رسانی نمایند.

 آمد غیر ضروري در داخل پایانه خود داري نمایند.رانندگان ماشین هاي مسافربري و باربري از تردد و رفت

 رانندگان از تبادل پول جهت مبادالت تا حد امکان خود داري نموده و ارز سیستم مجازي و الکترونیکی بهره
مند شوند.

 مراجعه کنندگان نیز ضمن رعایت فاصله با افراد دیگر ، از دستکش و ماسک نیز در طول زمان حضور در پایانه
ده نمایند.استفا

 مراجعه کنندگانی که به منظور استقبال بستگان در پایانه حضور پیدا کردند از دست دادن و روبوسی کردن
خود داري نمایند. و در هنگام صحبت کردن فاصله حداقل یک متر رعایت کنند.

.مراجعه کنندگان از تردد بی مورد و غیر ضروري در پایانه خود داري نمایند

و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروسبدندخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنیاستعمال از
خود داري نمایند. بهویژه در فضاهاي عمومی از استعمال دخانیات خود داري نمایند.

ها دستشويشستدستورعمل

:دشسته شونبه طریقه زیر ثانیه20مدت 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

را بشوئیدانگشتان - 4

ها را بشوئیدمچ- 5

بین انگشتان را بشوئید- 6

آبکشی کنید- 7

(استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)با دستمال کاغذي خشک کنید- 8

همان دستمال ببندیدشیر آب را با- 9

دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید-10
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(در صورت وجود بوفه یا هرگونه محل سرو غذا):بهداشت مواد غذایی.3

.کلیه مراکز تهیه، توزیع و طبخ موادغذایی و اماکن عمومی از دستورالعمل ابالغی مرتبط تبعیت نمایند

هاي یکبار مصرف انجام گیرد.بنديدنی ترجیحا در بستهسرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامی

.مواد غذایی سلف سرویس  هاي پایانه ها قبل از سرو باید داراي پوشش بهداشتی باشند

88



هاي مرزيپایانهراهنماي کنترل محیطی معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

7

 در صورت سرو غذا در رستوران ها و یا بوفه هاي پایانه استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب ضروري می

باشد

باشد.امی پایانه ها ي فعال ممنوع میعرضه مواد غذایی روباز در تم

 از عرضه مواد غذایی آماده به مصرف و خطرناك ازجمله انواع غذاي آماده نظیر ساندویج، سیبزمینی و تخم

مرغ آب پز و نظایر آن در داخل و حاشیه و اطراف پایانه جلوگیري شود.

ابزار و تجهیزات:بهداشت .4

دهی هر میز کلیه ظروف پذیراییمراکز موظفند پس از سرویسدر اینهاي سرو غذا ها و محلآشپزخانه ،

75بااليلیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را تعویض و شستشو (در سه مرحله شامل شستشوي اولیه با آب

ین هاي جایگزدهی به افراد جدید از سرویسو براي سرویسشی) نمایندکگراد، گندزدایی و  آبسانتیدرجه 

اده کنند.استف

دهی کلیه ظروف طبخ و از هر سرویسموظفند پس (در صورت وجود) سرو غذاهاي ها و محلآشپزخانه

غذایی را شستشو و گندزدایی نمایند.سازي موادآماده

شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.چنانچه از پوشش یکبار مصرف براي میز غذاخوري استفاده می

(درصورت وجود)  بعد از هر بار استفاده ضروري می باشد.ها و نظایر آن ایی ملحفه، پتو، پردهتشو و گندزدشس

و کلیه مهر و سجاده، چادر و عبا و حوله ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه

مشترك جمع آوري گردد.

شوندگندزدایییکبار در پایان شیفت کاري هاي ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل در صورت وجود سالن.

 شوندگندزداییطور مستمربهبازي کودکان،وسایل وسایل ورزشی ودر صورت وجود.

 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري استرختکن و در صورت وجود.

ردند.کلیه دستگاه هاي آب سرد کن و آبخوري تا اطالع ثانوي جمع آوري و یا استفاده نگ

صورت و وضعیت تهویه بهباز باشد. راي ایجاد جریان هوا باز یا نیمهبکهطوريوضعیت تهویه مناسب باشد به

گردش داخل نباشد.

هاي زباله دردار پدالی همراه با کیسه زباله ها و فضاهاي سربسته از سطلهاي اداري، سالندر اتاق"ترجیحا

استفاده شود. 

بار استفاده گندزدایی شود.وسایل نظافت پس از هر

 کلیه تجهیزات واسط حمل و جابجایی بار و مسافر که با دست مسافران و یا شاغلین و یا سطوح بار در ارتباط
می باشند بعد از هر سرویس یا حداقل در پایان شیفت کاري تمیز و گندزدایی گردند.
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به کرونا توسط تیم خدماتی پایانه با نظارت تیم کلیه ساك، چمدان مسافران به ویژه ورودي از کشور آلوده
بهداشتی مستقر در پایانه گندزدایی گردند.

 کلیه محموله هاي باري که بصورت بج و بسته هاي بزرگ و یا کوچک می باشند بعد از تخلیه از وسایل نقلیه
پمپ هاي ظرفیت پایین به ویژه حمل شده از کشورهاي آلوده به کرونا بایستی با تجهیزات مناسب از جمله 

تا ظرفیت باال بسته به حجم محموله گندزدایی شود سپس مراحل انبارداري صورت پذیرد.

 کلیه وسایل نقلیه حمل بار ( نظیر هواپیما، کشتی، قطار و ماشین هاي باري) قبل از تحویل بار و بارگیري کلیه
قسمت هاي بارگیري بایستی گندزدایی گردند.

ی وسایط نقلیه مسافر بري ( نظیر: هواپیما، کشتی ، قطار و ماشین هاي مسافر بري) بعد از کلیه سطوح و صندل
خروج مسافران و  قبل از مسافرگیري بایستی گندزدایی گردند.

:هاها، دستگاه، سازهبهداشت ساختمان.5

 روز جهت برقرار کردن ها در تمام اوقات به ویژه در سالنهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از

هواي مطبوع ضروري می باشد.

هاي اقامت، سالن هاي تهیه بلیط، ترانزیت، تهیه کارت پرواز در فرودگاه ها، کلیه محل تهویه مناسب محل

هاي بهداشتی بطور مستمر ضروري می باشد.هاي قابل استفاده مسافران، شاغلین ، مراجعه کنندگان و سرویس

در بعضی از اتوبوس هاي "در پایانه و هواپیما، قطار و کشتی و بعضا(حمام و توالت) هاي بهداشتیسرویس

گردد.زدایی گندمجزاصورت را بهبین شهري 

ها در هوا پخش نشوندگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.

هامیز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهدرها، دستگیرهها، درب، دیوار و کف:سطوح داراي تماس مشترك شامل ،

، کلید و هاها، کف پوشخوان و اي تی امهاي کارتکابینت، گوشی تلفن و بیسیم ، دستگاهتخت، کمد، نیمکت، 

نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی و وسایل عمومیپریزها، تلمبه گاز، گازوئیل و بنزین 

. گردد

در ورودي ها و خروجی ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسبکننده دستعفونیف حاوي مواد ضدنصب ظرو

ها .

تجهیزات مرتبط حداقل روزي یک بار.ومحیط داخلی پایانه گندزدایی مستمر

هاي بهداشتی اقدام ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتنسبت به تعبیه سیتم لوله

دد.گر

هاي بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد.گردد شیر آب روشویی سرویستوصیه می
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کلیه پرسنل مسئول در صورت پذیرد و هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

هاي پالستیکی ند در کیسهجمع آوري پسماآوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (خصوص جمع

.را در دستور کار قرار دهنددر آخر هر شیفت بدون درز و نشت)محکم

بینی شود.نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشهاي تجمع نظیردر محل

شود.گندزداییداشته باشد و مرتبا مناسبهیتهودیآسانسور بايهوا

 ها ضروري می باشد.سالناتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره هاي سربسته،هواکش در محیطاستفاده از

باید فقط توسط مستقر در پایانه هاهاي سوختها و جایگاهگیري وسائط نقلیه در پمپ بنزینعملیات سوخت ،

ها، صورت پذیرد. متصدیان جایگاه

).در صورت وجود)اتاقک هاي سیگار غیر فعال گردند

در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:زیرسطوح 

                                                                                                      نشیمن صندلی

هاي صندلی                                                                       دسته

                                (قسمت پالستیکی یا فلزي )پشتی صندلی

                                                                                                     قفل کمربندهاي ایمنی

ماندار و محفظه باالي سر احضار مهکلیدها، ها و کنترلچراغ

هادیواره و پنجره

  ویدئو مانیتورها

 در صورت استفاده سرویس بهداشتی توسط مسافر بیمار، در ها، دستگیره، نشیمن توالت، محل تعویض

.پوشک، دستشویی و دیوارها و کانتر  گندزدایی شود

از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شوید.

در صورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض نمایید.

 رگونه آلودگی از کف کابینبردن هاز بین

هاي مورد استفاده در کیسه زباله    شستشوي سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن کلیه دستمال

ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش

پایه الکل تمیز کنیدبر هکنندها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونیبعد از اتمام کار بالفاصله دست.
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: نکات مهم

 تابلوهاي آموزشی نحوه پیشگیري از انتقال بیماري هاي تنفسی به تعداد کافی در محل هاي مناسب در دید

عموم نصب گردند.

نصب گردند.راهنماي شستشوي دست ها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس هاي بهداشتی

جهت تهویه ها باز گذاشته شوند وها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالننظافت، زدایی و نگام گنده

نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

هش می یابد).ساعت کا24(کارایی محلول پس از گذشت گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول

اء هر (به ازصرف در طول شیفتماسک یکبار مها و استفاده ازامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

باید فراهم شود.پرسنل مسئول نظافت براي ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار2شیفت حداقل 

ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .

مجزا باشدهاي بهداشتی باید سرویساییزدندگها و وسائل نظافت و دستمال، سطل.

د و در صورت صدمه آنرا تعویض آسیب نبینماسک لباس، دستکش ودر طول مدت نظافت مراقب باشید

. نمایید

مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن.(ی را به صورت مارپیچ حرکت دهیدت)

"یشود باید داراي چندها و غیره استفاده میها و سالنفت کف اتاقکه براي نظا"هاییت"اضافی باشند"رس.

ی،پارچهپس از استفاده ازشسته شود.میبایست در آب داغها، دستمال نظافت و ت

. در هنگام گندزدایی احتیاط هاي الزم در ارتباط با برق گرفتگی بعمل آید

عد از پایان کارشسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت تجهیزات و تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی ب

ماشین آالت خشک گردند.

شاغلین بعد از گندزدایی به ویژه گندزدایی در سطح بزرگتر حتما	دوش گرفتھ و با لباس غیر از لباس "

کار محل را ترک نمایند.

:اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري

، درجه38باالي تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیصورت بروز در

خصوص هعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد

ارجاع داده شود خدمات جامع سالمتدرمانی/منع و به مراکز ها و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار کلیه

افراد به محل کار خود بازگردند.و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/
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:هاي سطوحگندزدا

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز 1

طوربهکش با طیف گسترده است وروبدرصد یک میک70اتیل الکل ها موثر است.الکل براي از بین بردن ویروس

عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهکلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (

استتوسکوپ و ونتیالتورها) استفاده و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل )ترمومترهاهاي دارویی مولتیپل دوز، 

شود.می

اهایی با تهویه و در فضشدهراي گندزدایی سطوح کوچک محدود بدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آنبه

تواند باعث تغییر رنگ، تورم، عنوان گندزدا میالکل بهاستفاده مکرر و طوالنی ازگردد.مطلوب استفاده می

هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکشدن و تركسخت

ي مواد کواترنر آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارا2

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

کننده.سفید4

روس از جمله قارچ و ویقوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري،گندزدایی

شود.فعال میغیرویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به، با هزینهدقیقه زمان تماس)60تا 10هاي خانگی (با گندزداها و سفیدکننده

شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و براي گندزدای

و نور کند و تحت تاثیر گرما را تحریک میها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسیهبا این حال سفیدکنند

ها باید با احتیاط دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهتجزیه می

مصرف گردند.

تواند تر) میتر و ضعیفشده (قويوصیهتسازيرقیقکننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیباثرات آن را براي گندزدا

:رعایت موارد زیر ضروري استشده براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

شود.برابرپاشیدن توصیه میاز چشم در بند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظتاستفاده از ماسک، پیش-

هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده هاي سفیدمحلول-

)نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گسفید-

رقیق نمایید.%0,05آن را تا %5کننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید
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هیپوکلریت سدیمراهنماي غلظت و مصرف -1جدول

)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5کننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % هاي سفیدعمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99کننده به قسمت سفید1شود استفاده از توصیه می5یت سدیم % راز هیپوکل1:100محلول شده:محلول توصیه

)براي گندزدایی سطوح1:100محلول لوله کشی (

عنوان مثال ، براي به.کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبراي دستیاب

کننده قسمت سفید2استفاده کنید (یعنی کنندهفیدهیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سدر صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده
قسمت آب)98به  

کلر قابل دسترس در ،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر5براي سفیدکننده حاوي :سازيکلر قابل دسترس بعد از رقیق

پی پی ام خواهد بود500صد یا در0,05حدود 

ز هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددهاي دیگر انده شامل غلظتکنهاي سفیدمحلول

هاي متفاوت: زمان تماس براي کاربرد

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر

 (براي تیشوددقیقه توصیه می30زمان تماس :کردن اقالمورغوطهاز طریقگندزدایی	لباس، دستکش و ،دستمالها،

)نظایر آن

خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا ،ترشحات، استفراغ،کردن مدفوعتمیزسطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانندنکته: 
)وريغوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 

نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیازردیف

1
500ر قابل دسترسی کل-

درصد0,05پی پی ام یا 

50000درصد (5آب ژاول -

پی پی ام کلر قابل دسترس 

دارد)

واحد گندزدا 1-

واحد آب 99

سرد

:هاالزم براي استفاده از سفیدکنندههاياحتیاط

.زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده-

دقیقه 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داري گردد اگر سفیدشم باید خوداز تماس با چ-

با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

داده ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز ب-

اي سمی در هنگام مخلوط      عنوان مثال گازههبخطرناك شود.هاي شیمیایی تواند باعث واکنشو می
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، تولید شودکردن توالت استفاده میاسیدي مانند موادي که براي تمیزکننده با مواد شویندهکردن سفید

نماییدتدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز میگردد و این می

کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده براي و قبل از استفاده از سفید

نماید؛ بنابراین گیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید-

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

هایی که کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود براي اطمیسدیم با گذشت زمان تجزیه میلریت هیپوک-

شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.اخیرا تولید

ده و بر روي آن شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید-

ساعت دور ریخته 24بعد از شده بال استفاده را هاي تهیهازي قید شود و محلولسبرچسب تاریخ رقیق

شته به مواد آلی گردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالبریزید. مواد آلی موجب غیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.و قبل از گندزدایی با ماده سفیدشدهابتدا باید تمیز

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از درشده را باید دور از نور خورشید ونده رقیقکنسفید-

دسترس کودکان نگهداري گردد

نوع وسایل مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمه شیفت 2براي نظافت سطوح الزم است -

دزدائی شوند تا براي نوبت بعدي وانتهاي آن) دستمال ها، تی ها و وسایل کف شوي حتماً شسته و گن

استفاده آماده گردند.

بهتر آن است جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوحی نظیر نرده ها، -

با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت می گردد. و مشابهصندلی ها

وصندلی ها توسط دستمالی که توسط محلول گندزدا گندزدائی براي سطوحی نظیر نرده ها، راه پله ها -

تهیه شده مرطوب و خیس شده، براي سطوح انجام می شود. پایه الکل 

الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح (میله ها، دستگیره ها، صندلی و ...) به مواد گندزدا به -

ال دیگري ممانعت به صورت خود بخودي خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستم

عمل آید .( مهم ) 

دقیقه اي ماندگاري براي اثربخشی مواد گندزدا بر روي سطوح پیش بینی می شود.10مدت حدود -

.سدمقابل به پایان برغاز و در طرف یا نقطهآنظافت را از یک نقطه استالزم-

که براي شستشو و نظافت دستمال ها و وسایلی که براي نظافت استفاده می شود باید از وسایلی -

سرویس هاي بهداشتی بکار می رود جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترك استفاده نگردد. 

محل نگهداري مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی مربوطه در محلی مناسب پیش بینی شده -

د.می باشموظف به تامین نیازهاي مرتبط پایانهو مدیر 
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تجهیزات حفاظت فرديپوشیدن و درآوردن

خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
تجهیزات حفاظت فردي ضروري را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردي 
پوشیده و درآورده شود.

لباس حفاظت فردي را بپوشید.
.یداستفاده کنبند ضد آبیشاز پ

ماسک را مطابق شکل بزنید. 

دست انجام شود.یضدعفون
یکیالستيهااز دستکش(شودیدهدستکش پوش

پسماندها استفاده یریتو مدیطمحيسازپاكيبرا
.)شود
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يحفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

آن، اگر یحو دفع صحیکبند پالستیشدرآوردن پ
یکدر یرد،گیمبند مورد استفاده مجدد قراریشپ

اد گندزدا قرار داده شود.ظرف با مو
ی شده است، آن را درحالیدهاگر روکش کفش پوش

.یدبردارید،دستکش در دست دارکه
و به یداز داخل به خارج بچرخانو دستکش رالباس

.یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمهید،ایدهپوشیکیپالستياگر چکمه ها

ياه. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا يظرف محتویکشده را در در آورده
بیاندازید.

دست انجام شود.یضدعفون

برداشته شود.ماسک از پشت سر

ضدعفونی دست انجام شود.
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:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

ع با آب و صابون مایثانیه 20باالي مچ به مدت 

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

استفاده نمایید؛کننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید

؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما

. نمایند
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زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست

کنید

 هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

ید و دستمال را در سطل دستمال کاغذي بپوشان

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس

تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛

س مکرر با آن گندزدایی سطوحی که در تما

.هستید

 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان
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فهرست

کاربرددامنه

مقدمه

ی طیمحبهداشتیکنترلاقدامات

يفردبهداشت

هادستيشستشونحوه

یی غذاموادبهداشت

زاتیتجهوابزاربهداشت

ساختمانبهداشت

مهمنکات

اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري

سطوحهاي گندزدا

ها هاي الزم براي استفاده از سفیدکنندهاحتیاط

ي فردحفاظتزاتیتجهدرآوردنودنیپوش

يحفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

روسیوکروناازيریشگیپبرايمهمنکات

101



پمپ بنزین و گازهنماي کنترل محیطی کرونا ویروس در رامعاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

2

:دامنه کاربرد

پمپ بنزین و گاز

مقدمه:

هـاي انتقـال ایـن ویـروس هنـوز      بیماري نقش مهمی در کنترل آن دارد. راهکننده هاي انتقال عامل ایجادشناسایی راه

طور عمده  از طریق ریز قطرات یـا  هاي تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه

ي از یـک طیـف   هاي کنونی این بیمارگردند. بر اساس دانستهاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می

بـه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجـر مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

است.طور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماري هنوز بهذات

ترشـحات بینـی و   انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیـه از انسان بهاویروس کرونانتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگـر انتقـال  طریق سرفه یا عطسـه منتقـل شـود.   متري از 2تا 1فاصله در تواندویروس میاین دهان می باشد. 

لهنرده  پ، تمیز و صندلی، شیرآال، ها دستگیره درب، تجهیزاتمانندیروسآلوده به وو سطوحبا محیطهاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارك دسـت  (شودطور عمومی و مشترك استفاده میهبوسایلی که، پریز و کلیدهاي برق و کلیهها

بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست و صـورت خـود را   نظایر آن)به دست شده و

.یدآب و صابون شستشو دهبا

لی بهداشت محیطیاقدامات کنتر

در هوا، سطوح و اشیاء عفونتعامل کاهش غلظت هدف:

گندزدایی، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوك، مناسب و مطلوبتهویهراهکارها:

سطوح و اشیاء

بهداشت فردي:.1

توصیه می گردد ضمن رعایت، نکات بهداشتی زیر اطالع رسانی گردد:

پرهیز کنید؛با یکدیگر کردنرو بوسیو دست دادنزا

بر پایه الکل بعد کنندهضدعفونیموادها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست
از دست زدن به اشیاء، هر سطوح و قبل از دست زدن به دهان، بینی و چشم و قبل از دست زدان به غذا و بعد 

دستشویی و بعد از فارغ شدن از شیفت کاري ضروري می باشد.از خروج از 

مواداز تا حد امکان  اجتناب کرده و و همچنین خوردن غذاهاي آماده هاي عمومی از خوردن غذا در محیط

کنیدپخته استفاده "صورت کامالغذایی به
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صورت و درکنید صحیح استفاده و از ماسک با نحوه کرده صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت در

.به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدشدید شدن عالیم 

 ،حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی

د.راهنمایی و مشاوره دریافت نماین190ند و در صورت نیاز از مرکز تماس داشته شونگه

دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.

ز سیستم تشخیص چهره استفاده کنیدا"، ترجیحابراي ثبت حضور و غیاب.

از دستمال کاغذي استفاده نمایید،(در صورت وجود) هاي آسانسوربراي تماس با دکمه.

از قسمت داخلی آرنج ) که دستمال وجود نداشتدر صورتی(کاغذي از دستمال عطسه یا سرفه کردن هنگام
.موقع سرفه و عطسه استفاده کنید

هر یک از کارکنان "(ترجیحااستفاده نشود. از دستمال مشتركیز و صندلی و سایر وسایلبراي تمیز کردن م
.افت یکبار مصرف)از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظ

ها با چشم، بینی و دهان تماس نداشته باشد. مگر در موارد ضروري آنهم بایستی قبل از دست زدان به دست
دهان، بینی و چشم دستها ضدعفونی یا حداقل شسته شده باشد.

؛ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه

 د نمودن افراد در ابتال به ویروس ثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعدلیل تااستعمال دخانیات بهاز

خود داري گردد.

 شانه و دمپایی بصورت  پمپ چی و سایر شاغلین  از جمله شامپو، حولهکلیه وسایل شخصی هر یک از ،

اختصاصی استفاده و در صورت لزوم گندزدایی گردد. 

 فاظت فردي از جمله ماسک ، دستکش باشند داراي تجهیزات کامل حپمپ چی هاکلیه.

 نازل سوخت (بنزین، گازوئیل و گاز ...) نبایستی توسط مشتریان و مراجعه کنندگان مورد بهره برداري قرار

گیرد و سوخت گیري فقط توسط پمپ چی ها صورت پذیرد.

ارت خوان ها استفاده گردد.از ک"از تبادل پول نقد بعد از سوختگیري تا حد امکان خود داري شود و ترجیحا

 مدیر جایگاه به منظور رعایت بهداشت فردي یک عدد دستمال کاغذي جهت استفاده مشتریان از دستگاه

کارت خوان در کنار هر دستگاه قرار دهد.

.مراجعه کنندگان به محل هاي مذکور بایستی رعایت بهداشت فردي را رعایت نمایند

 در زمان حضور در شیفت کاري خود داري نمایند.پمپ چی ها از خوردن و آشامیدن
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ها دستشويشستنحوه

:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه20مدت باید با آب گرم و صابون به هادست

،ها را مرطوب کنیددست- 1

،از صابون مایع استفاده کنید- 2

،هم بمالیدها را خوب بهکف دست- 3

،را بشوئیدانگشتان - 4

،را بشوئیدهامچ- 5

،بین انگشتان را بشوئید- 6

،آبکشی کنیدها دست- 7

،(استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)با دستمال کاغذي خشک کنید- 8

،شیر آب را با همان دستمال ببندید- 9

،سطل زباله درب دار بیندازیددردستمال را-10
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:بهداشت مواد غذایی.2

هاي یکبار مصرف انجام بنديدر بسته) در صورت مصرف (و آب آشامیدنی، قند، شکراقلفل، سمسرو نمک، ف

گیرد.

باشندظروف یکبار مصرف"و ترجیحامواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید داراي پوشش بهداشتی.

و سیب زمینی پخته به ویژه مواد غذایی آماده مصرف از جمله آجیل، ساندویج و تخم مرغ عرضه مواد غذایی

باشد.میدر جایگاه هاي سوخت و مجاور آنها ممنوع روباز به صورت و نظایر آن

 و متصدیان توزیع داراي وسایل حفاظت فردي از صورت گرفته توزیع مواد غذایی برابر با ضوابط بهداشتی

.جمله ماسک و دستکش باشند

ق چک لیست هاي مرتبط کنترل می شوند. لذا مراکز عرضه مواد غذایی مجاور جایگاه سوخت رسانی طب

رعایت بهداشت موادغذایی ازجمله از عرضه مواد غذایی آماده به مصرف روباز جلوگیري گردد.

.از فراد دوره گرد و دستفروش موادغذایی در داخل و اطراف جایگاه جلوگیري به عمل آورند

:ابزار و تجهیزاتبهداشت .3

ح و اتاق ها و سرویس هاي بهداشتی عمومی و نظایر آن بایستی بطور مستمر کلیه پمپ ها و نازل ها و سطو

گندزدایی گردند.

 تجهیزات نظیر آن ها به طور مستمر یا حداقل بعد از هر شیفت نازل و صفحه کلید دستگاه کارت خوان یا

کاري گند زدایی گردند.

کلیه ظروف طبخ و دهی سرویسموظفند پس از (در صورت وجود) هاي سرو غذا ها و محلآشپزخانه

75بااليبا آبرا و نظایر آن، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی،غذاییسازي موادآماده

هاي دهی به افراد جدید از سرویسو براي سرویسنمایندشی کگندزدایی و  آبسپس ، بشوییدگرادسانتیدرجه 

ین استفاده کنند.جایگز

 در صورت وجود سلف سرویس و شوداز پوشش یکبار مصرف براي میز غذاخوري استفاده میچنانچه)

تعویض گردد.باید پس از هر بار استفاده آبدارخانه) 

بار استفاده گندزدایی شود.س از هروسایل نظافت پ

 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري استرختکن و در صورت وجود.

صورت موقت بهها ب ادعیه و وسایل مشترك از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانهکلیه مهرها، کت

آوري گردد.جمع
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 فرش هاي نمازخانه ها بطور مستمر گند زدایی گردند. (حداقل بعد از هر شیفت کاري ) در صورت تشخیص

درب نمازخانه بسته شود.

سرویس محل هاي مناسب و رنده به تعداد مناسب در نگهداها با پایهکننده دستعفونیظروف حاوي مواد ضد

جانمایی و تعبیه گردند.هاي بهداشتی و مواردي نظیر آن

.سطل هاي زباله درپوش دار به تعداد کافی در جایگاه هاي قرار داده شوند

بهداشت ساختمان:.4

 ي  و استراحت به منظور تهویه اتاق ها و ساختمان ادارهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاز استفاده

.مطبوع ضروري می باشد

بطور مستمر داراي تهویه مناسب باشدهاي بهداشتیهاي اقامت و سرویسمحل.

زدایی کنیدگندمجزاصورت (حمام و توالت) را بههاي بهداشتیسرویس.

ش نشوندها در هوا پخگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.

هامیز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب، دیوار و کف:سطوح داراي تماس مشترك شامل ،

وسایل ها، کلید و پریز، ها، کف پوشخودپردازهاخوان و هاي کارتگوشی تلفن، دستگاهکابینت، تخت، کمد، 

.گرددیدایزگندسپسو شده دستمال تمیز و خشکبانظایر آنو عمومی

گردد.تعبیههاي بهداشتی ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتتم لولهسسی

نیروهاي خدماتی درکلیه صورت پذیرد و هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

هاي پالستیکی در کیسهپسماند آوري جمع(آوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتیخصوص جمع

.در دستور کار قرار دهندر هر شیفتدر آخ)بدون درز و نشتمحکم

شود.گندزداییداشته باشد و مرتبا مناسبهیتهودیآسانسور بايهوا

گرددحذفها به صورت موقتکنسردها و آب خوريآب.

وسایل و تجهیزات ملی نفت و مشابه) (براي ادارات مرتبط با شرکت هاي ورزشیدر صورت وجود سالن ،

.شوندگندزداییحداقل یکبار در پایان شیفت کاري 

: نکات مهم

جهت تهویه ها باز گذاشته شوند وبوده و درها و پنجرهافرادها باید خالی از سالنزدایی و نظافت، نگام گنده

نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

نظر گرفته شود.گرفتگی درنظور جلوگیري از خطر برقمدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به

باید با آب سرد یا معمولی تهیه گرددهاگندزدا.
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هاي تنفسی به تعداد از انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی آموزشو اطالعیه ها و پوستر و پمفلت هايتابلوها

کافی در محل هاي مناسب در جایگاه ها در دید عموم نصب گردد.

هاي بهداشتی و محل هاي به تعداد کافی در محل هاي مناسب از جمله سرویسهادستشوي شستراهنماي

دیگر در جایگاه هاي سوخت و مراکز اداري مرتبط نصب گردد.

ابد).یهش میساعت کا24(کارایی محلول پس از گذشت گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول

اء هر (به ازصرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار ماي شستشوي مرتب دستامکانات الزم بر

باید فراهم شود.ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی 2شیفت حداقل 

ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .

ی،هادستمالله،زباسطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي سرویسگندزداییوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشدشود،هاي دیگر استفاده میمکان

د و آسیب نبیند و در وماسک مخصوصتان پاره نشدر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند.10مدت هبگندزدایی شدهالزم  است سطوح

مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(ی را به صورت مارپیچ حرکت دهیدت)

"یشود باید داراي چندها و غیره استفاده میها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییت"اضافی باشند"رس.

ی،پارچهازپس از استفادهآب ژاول شسته و سپس در محلولمیبایست در آب داغها، دستمال نظافت و ت

و براي استفاده آماده باشد.شدهخشکور بماند. بعد از آن در دماي اتاق دقیقه غوطه30مدت هب

:اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري

سرفه و ، درجه38باالي تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: یه سرماخوردگیهرگونه عالئم شبدر صورت بروز 

هـا و  خصـوص کلیـه  هعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ده شـود و فقـط بـا    ارجـاع دا درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 

افراد به محل کار خود بازگردند.تاییدیه رسمی این مراکز/
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:هاي سطوحگندزدا

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز 1

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهروبدرصد یک میک70اتیل الکل ها موثر است.الکل براي از بین بردن ویروس

هاي عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (از الکل ایزو

شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها) استفاده میو گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل )ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب و در فضشدهمحدود راي گندزدایی سطوح کوچکدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

شدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل بهاستفاده مکرر و طوالنی ازگردد.استفاده می

هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترك

. مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2

طابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کنندهم

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

کننده.سفید4

قارچ و ویروس از جمله ویروس قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري،گندزدایی

شود.فعال میغیرنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، آنفوال

طور گسترده در دسترس کم و به، با هزینه)دقیقه زمان تماس60تا 10با هاي خانگی (گندزداها و سفیدکننده

شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و براي گندزدای

و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک میو مجاري تنفسیها غشاهاي مخاطی، پوست با این حال سفیدکننده

ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی

تواند اثرات آن تر) میتر و ضعیفشده (قويتوصیهسازيرقیقکننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیبرا براي گندزدا

:رعایت موارد زیر ضروري استشده براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

.شوداز چشم در برابرپاشیدن توصیه میبند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظتاستفاده از ماسک، پیش-

هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده هاي سفیدمحلول-

)نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گسفید-

ید.رقیق نمای%0,05آن را تا %5کننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید
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هیپوکلریت سدیمراهنماي غلظت و مصرف -1جدول

)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5کننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % هاي سفیدعمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99کننده به قسمت سفید1شود استفاده از توصیه می5یت سدیم % راز هیپوکل1:100محلول شده:محلول توصیه

)براي گندزدایی سطوح1:100محلول لوله کشی (

عنوان مثال ، براي به.کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبراي دستیاب

کننده قسمت سفید2(یعنی استفاده کنیدکنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیددر صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده
قسمت آب)98به  

کلر قابل دسترس در ،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر5براي سفیدکننده حاوي :سازيکلر قابل دسترس بعد از رقیق

پی پی ام خواهد بود500صد یا در0,05حدود 

قادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددهاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با منده شامل غلظتکنهاي سفیدمحلول

هاي متفاوت: زمان تماس براي کاربرد

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر

 (براي تیشوددقیقه توصیه می30زمان تماس :کردن اقالمورغوطهاز طریقگندزدایی	لباس، دستکش و دستمالها، ،

)آننظایر 

خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا ،ترشحات، استفراغ،کردن مدفوعتمیزسطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانندنکته: 
)وريغوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 

نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیازردیف

1
پی ام پی 500کلر قابل دسترسی 

درصد0,05یا 
پی پی ام 50000درصد (5آب ژاول 

کلر قابل دسترس دارد)

واحد آب 99واحد گندزدا 1
سرد

:هاالزم براي استفاده از سفیدکنندههاياحتیاط

.زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده-

دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت اگر سفیدداري گردد از تماس با چشم باید خود-

شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به-

اي سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدن مثال گازهعنواهبهاي شیمیایی خطرناك شود.تواند باعث واکنشمی

گردد و این ، تولید میشودکردن توالت استفاده میاسیدي مانند موادي که براي تمیزکننده با مواد شوینده
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نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می-

کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده براي دسفی

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید-

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

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود براي اطمیمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه هیپوک-

شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.تولید

ده و بر روي آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید-

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24بعد از شده بال استفاده را تهیههاي سازي قید شود و محلولرقیق

و قبل از شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس دراز نور خورشید وشده را باید دورکننده رقیقسفید-

کودکان نگهداري گردد

پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي

خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
تجهیزات حفاظت فردي ضروري را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردي 
پوشیده و درآورده شود.

ظت فردي را بپوشید.لباس حفا
.یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ
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يحفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

ماسک را مطابق شکل بزنید. 

دست انجام شود.یضدعفون
یکیالستيهااز دستکش(شودیدهدستکش پوش

پسماندها استفاده یریتو مدیطمحيسازپاكيبرا
.)شود

آن، اگر یحو دفع صحیکبند پالستیشدرآوردن پ
یکدر یرد،گیممجدد قراربند مورد استفادهیشپ

ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحالیدهاگر روکش کفش پوش

.یدبردارید،دستکش در دست دارکه
و به یداز داخل به خارج بچرخانو دستکش رالباس

.یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمهید،ایدهپوشیکیپالستياگر چکمه ها

يها. چکمهیددن به آنها  از پا خارج کنزبدون دست
مواد گندزدا يظرف محتویکشده را در در آورده
بیاندازید.

دست انجام شود.یضدعفون
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:از کرونا ویروسنکات مهم در پیشگیري 

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه 20باالي مچ به مدت 

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

استفاده نمایید؛کننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از

ادن با افراد دیگر داز روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید

؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما

. نمایند

زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست

کنید

را با هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود

دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛زباله بیندازید

برداشته شود.ماسک از پشت سر

ضدعفونی دست انجام شود.

113



پمپ بنزین و گازهنماي کنترل محیطی کرونا ویروس در رامعاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

1

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس

تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

؛داشته شود

 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.هستید

 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان
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 معاونت بهداشت

 مرکز سالمت محیط و کار

 

 راهنمای کنترل محیطی 

 )کرونا ویروس(19کووید برای مقابله با 

 در
 ها و صندوق های قرض الحسنه بانک
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 فهرست

  کاربرد دامنه
 ی طیمح بهداشت یکنترل اقداماتهدف از 
 یفرد بهداشت
 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  ساختمان بهداشت

  هادست یشستشو نحوه
 سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند: )در صورت وجود(

 گندزدایی سطوح

 مواد گندزدا
  مهم نکات
  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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 بانک ها و صندوق های قرض الحسنه  دامنه کاربرد:

 کاهش غلظت عامل عفونت در هوا، سطوح و اشیاء  هدف از اقدامات کنترلی بهداشت محیطی:

 بهداشت فردی: .1

 پرهیز شود؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

  متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد؛ 2تا  1فاصله 

 کننده بر پایه الکل؛( و یا استفاده از مواد ضدعفونی5ها با آب و صابون )مطابق بند شستن مرتب دست 

  اجه های دریافت و باستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در
 ؛بوده و به سایر پرسنل توصیه می گرددالزامی  پرداخت

 صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛در 

  ؛نمایددستکش استفاده  ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروی خدماتی 

  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده
 آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 

 

 بهداشت مواد غذایی: .2

 مجاز است؛ بندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی تنها به شکل بسته 

 و در ظروف مناسب نگهداری گردند؛ داشته بهداشتی ندی حتما باید پوششمواد غذایی فاقد بسته ب 

 باشد؛تمامی مراکز فعال ممنوع می عرضه مواد غذایی روباز در 
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 بهداشت ابزار و تجهیزات: .3

 ز ظروف یک بار مصرف برای عرضه مواد غذایی )در صورت وجود(؛استفاده ا 

 تعویض آن پس از هر بار استفاده؛)در صورت وجود( واز پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری  استفاده 

  تمال استفاده از دس ترجیحاو عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن سطوح کمد، قفسه و نظایر آن
 نظافت یکبار مصرف؛

 )عدم استفاده از خودکار مشترک برای مراجعین؛)استفاده از خودکار شخصی 

 ه گندزدایی شود؛س از هربار استفادوسایل نظافت پ 

 .فرم های بانکی از معرض دست مشتریان برداشته شده و توسط متصدی باجه ارائه گردد 

 

 بهداشت ساختمان: .4

 تهویه مناسب محل؛ 

  های تنفسی در محل؛از انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی آموزش راهنماینصب 

 در محل سرو مواد غذایی؛ هادستشوی شست نصب راهنمای 

 به تعداد مناسب در محل؛ ها کننده دستعفونیمواد ضد تعبیه ظروف حاوی 

 (6)مطابق بند. سطوح دارای تماس مشترک با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد 

 آوری و دفع خصوص جمعصورت پذیرد و درهای دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
 بدون درز و نشت( های پالستیکی محکمآوری پسماند در کیسهجمعداشتی )پسماند رعایت تمامی مالحظات به

 .گیرددر دستور کار قرار  ر هر شیفتدر آخ
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ها دست شویشس نحوه .5
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 : ) در صورت وجود(سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند .6

 پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی((     و میز، و صندلی ها)نشیمن صندلی، دسته های صندلی 

  )میز وصندلی در غذاخوری)در صورت وجود 

 دیوارها، کف، سقف، در و پنجره ها و نظایر آن 

 خوان و های کارتقفسه، پیشخوان، گوشی تلفن، دستگاهکمد، ، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب
و  وسایل عمومی، کلید و پریزها، یخچال، کابینت، هامشتری، کف پوش خودپردازها، دستگاه های پوز و ورود رمز

 نظایر آن)در صورت وجود(

  توجه : دستگاه هایATM توسط محلول ها بر پایه الکل گندزدایی می گردند؛ 

 سرویس های بهداشتی 

 آسانسور ها 
 

 یی سطوح:گندزدا .7
  ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و در محل آلوده شده را تمیز )ازمواد جامد و مایع آلوده( و سپس از

 ؛حوله را در کیسه زباله بیاندازیدصورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذی سطوح را خشک و تمیزو 

  .از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلره یا بر پایه الکلی استفاده کنید 

 ؛یداز تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شو 

  دقیقه رعایت گردد؛                                                60تا  10زمان مورد نیاز برای اثر گذاری گندزدا ها 

 ؛ر کیسه زباله بیاندازیددر صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید و د  

 ؛کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید 

  ؛نیدونی کننده  پایه الکلی تمیز کاتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفبعد از 

 ؛ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداری نمایید 

 برای تمیز کردن سطوح از هوای فشرده استفاده ننمایید. 
 
 
 
 

120



   

 
 بانک ها و صندوق های قرض الحسنه معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                                       راهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس در                

5 
 
 

 
 :. مواد گندزدا8

 دارای مجوز مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل . 1
ی کلطورکش با طیف گسترده است و بهدرصد یک میکروب 70ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به
 شود.ح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده میدارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطو

ه مطلوب شود و در فضاهایی با تهویدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میبه
 گردد.استفاده می

الستیک  خوردگیشدن و ترکتورم، سختتواند باعث تغییر رنگ، عنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به
 های خاص شود.و پالستیک

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

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کنندهمطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید 
 کننده. سفید4

گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله 
 شود.ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

طور گسترده در دسترس کم و به زینه(، با هدقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

یه کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده
 مصرف گردند. ها باید با احتیاطاین سفیدکننده دهند. بنابرراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی

تواند اثرات تر( میتر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:رقیق برای تهیه و استفاده از سفیدکننده
 شود.بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میاستفاده از ماسک، پیش -

 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
گردد و آن را ناکارآمد تجزیه هیپوکلریت سدیم میسفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث  -

 نماید(می
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 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  -

 
 : نکات مهم

  راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛ 190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس 

   صورت بروز شبیه  در  سنل مانند:     سرماخوردگی هرگونه عالئم  صلی در افراد مقیم و پر ، درجه 38باالی  تبف
خصوص هعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد

ارجاع داده  منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سووالمتها و شوووک عفونی باید بالفاصووله از ادامه کار کلیه
 افراد به محل کار خود بازگردند. شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/

 ه جهت تهوی ها باز گذاشته شوند وها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالنزدایی و نظافت، نگام گنده
 هواکش نیز روشن باشد.بهتر 

 نظر گرفته شود.گرفتگی دراز خطر برقمنظور جلوگیری در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

 باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد هاگندزدا.  

 هش می یابد(.ساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست
 باید فراهم شود.ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی  2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

 باید از وسایلی که برای مکانهای بهداشتی سرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل
 .مجزا باشد ،شودهای دیگر استفاده می

  د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نش لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب الزم  است سطوح گندزدایی شده 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی. 

  آب ژاول  شسته و سپس در محلول میبایست در آب داغ ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از
 و برای استفاده آماده باشد. شدهخشکور بماند. بعد از آن در دمای اتاق دقیقه غوطه 30مدت هب

 زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده. 

 دقیقه با آب  15د بالفاصله باید به مدت کننده به چشم وارد گرداز تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید
 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
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 ده و داهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشها بهکنندهکار بردن سفیداز به

وط کردن عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلهای شیمیایی خطرناک شود. بهتواند باعث واکنشمی
 گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزسفید

 صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می
 بشویید. کننده برای گندزدایی، کامال با آبسفید

 ها کنندهدنماید؛ بنابراین سفیگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

 هایی که اخیرا  کنندهاز سفید شود برای اطمینان از اثربخشی آنهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تولید

 شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24شده بال استفاده را بعد از های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
ه و قبل از شدگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

 ظروف تیره رنگ و دور از دسترس  صورت امکان درشده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید
 کودکان نگهداری گردد
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 

 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست
د بشوییبا آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 

 موادو درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 
 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
مرطوب نگهتری دارند و باید هوای محیط سریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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 1پیشگیری و کنترل عفونت در طول ارائه مراقبت های بهداشتی در زمان احتمال ابتال به ویروس کرونا

  
 nCoV عفونت به ابتال  موارد مشکوک  برای بهداشتی های مراقبت با مرتبط IPC استراتژی های  اصول

 در شده توصیه های شیوه و راهکارها از استفاده با nCoV-2019 شیوع به پاسخ در اثربخشی سطح باالترین به دستیابی برای
 حمایت مورد و ایجاد باید IPCفوکال پوینت   یک حداقل یا دیده آموزش و اختصاصی تیم یک با IPC برنامه یک ، سند این

 اجرای  از اطمینانجهت  است ضروری ،است یا وجود ندارد  محدود   IPC برنامه  که کشورهایی در. گیرد قرار ملی ارشد مدیریت
تشکیل  تیم  IPCجهت دستیابی به تمام مولفه های  ، مراکز در هم و ملی سطح در هم ، وقت اسرع در IPC الزامات حداقل
  گردد.

  است: ریشامل موارد ز یدر مراکز درمانعفونت  محدود کردن انتقال  ای پیشگیری و  یبرا IPC یراهکارها

 nCoVبه عفونت  مبتال مشکوک  مارانیب ی)جداساز آلودگی  و کنترل منبع به موقع تشخیص ،  اژیاز تر نانیاطم .1
 ماران؛یهمه ب یاستاندارد برا یاطیاستفاده از اقدامات احت .2

موارد مشکوک به  ی( برا هوابیماریهای منتقله از در مورد  یاطی)، اقدامات احت مورد نیاز یاطیاقدامات احت یاجرا .3
 .nCoVعفونت 

 . اجراییانجام کنترل های   .4

 .یو مهندس یطیمح یکنترل ها .5

 و کنترل منبع هیاول تشخیص،  اژیتراطمینان از  .1

به مالی عفونت احتزود هنگام شامل سیستمی برای ارزیابی بیماران در هنگام پذیرش است که اجازه شناسایی  کلینیکیتریاژ 
2019-nCoV  بیماران مشکوک به عفونت  جدا سازی سریع  وnCoV  را در منطقه جدا از سایر بیماران )کنترل منبع( می
 :دیبا ی، مراکز درمان nCoVزود هنگام موارد مشکوک به عفونت  ییدر شناسا جهت سهولت دهد. 

• HCW دیکن قیتشو ینیاز سوء ظن بال ییها را به سطح باال. 

 .شودایجاد ، مدیریت می گردد  دهیآموزش دارکنان ، که توسط ک یمراکز درمان یمجهز در ورود اژیتر ستگاهیا کی •

 .تهیه گردد تعاریف جدید موارد بیماریمطابق با  یغربالگر پرسشنامه های  •

(https://www.who.int/publications-detail/globalsurveillance- for-human-infection-with-novelcoronavirus-
(2019-ncov) 

 

                                                           
 مقدمه 1

( nCoV-2019) با عفونت  ایجاد هنگام در استفاده  جهت( IPC) عفونت کنترل و پیشگیری های استراتژی مورد در راهنما  نسخه اولین سند  این
 فونتع  به ابتال شده تایید  موارد یا بیماری به ابتال احتمالی موارد در بهداشتی های مراقبت حین در عفونت کنترل و پیشگیری از  سند این. است

 و اند شده شناسایی موارد که کشورهایی سایر و چین وضعیت از فعلی اطالعات اساس بر ، است شده ،اقتباس( MERS-CoV) کروناویروس تنفسی
 .دارند را MERS-CoV.2 و CoV- (SARS) تنفسی حاد سندرم تجربیات
WHO نماید می روز به را ها توصیه این ، جدید اطالعات  به دستیابی با. 

 اما است شده گرفته نظر در درمانی بهداشتی مراکز در IPC های تیم و بهداشت مدیران ،( HCWs) بهداشتی های مراقبت کارکنان برای راهنمایی این
 .است دسترس در WHO  سایت از تکمیلی های دستورالعمل. است مرتبط نیز  استانی و  ای منطقه سطح برای
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 به اطالع کارکنان بهداشتی برسد.  ،دارای عالیم بیماری مارانیتا ب اطالع رسانی نمایید  عمومی مناطق در را بیماری عالئم •

 است. یضرور رانهیشگیاز اقدامات پ ی تنفسسیستم  بهداشت 

 مارانیهمه ب یاستاندارد برا یاطیاقدامات احتانجام  .2

ب مناس فردی حفاظت  زاتی، استفاده از تجه یتنفسسیستم  بهداشت بهداشت دست و: استاندارد شامل  یاطیاقدامات احت
PPE پاکسازی تمیز کردن و  مناسب ،  ی، مالفه ها پسماند منیا تیری، مد تزریقات ایمن ، اقدامات  سکیر یابیمطابق ارز 

  ماریمراقبت از ب زاتیتجه استریلیزاسیون و  طیمح

 استفاده شده است: ریز یتنفسسیستم   یکه از اقدامات بهداشت دیحاصل کن نانیاطم

 پوشانند. یعطسه م ایدر هنگام سرفه  دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن ناناطمی •

 استفاده از ماسک پیشنهاد گردد.  nCoV-2019مشکوک به عفونت  مارانیببه  ی/ عموم انتظار یدر مکانها •

 گردد.رعایت  دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد •

قبل از انجام هرگونه  ، رعایت بهداشت دست قبل از تماس با بیمار  WHOمرکز بهداشتی درمانی مطابق راهنماهای کارکنان  
 نمایند.می رعایت  را  ماریپس از تماس با ب و  بدن عاتی، بعد از قرار گرفتن در معرض ما گندزدایی ای پاک سازی روش 

  ( است. ABHRالکل )با   هندراب و یا  کردن دست با صابون و آب  زیبهداشت دست شامل تم•

 شود. یداده م حیترج هندراب الکلی،  وضوح مشاهده نگردد به دستها آلودگی  اگر •

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

، آموزش  یبه منابع کاف PPE یکند. اثربخش یپاتوژن ها کمک م وعیبه کاهش ش PPEو مداوم از  حی، صح یاستفاده منطق
 دارد. یمناسب بستگ فردی کارکنان ، بهداشت مناسب و رفتار 

کردن کامل سطوح با آب و  زی. تممهم می باشد  حیبه طور مداوم و صح طیمح گندزداییکردن و  زیتم یروش هااز   نانیاطم
است .  یمؤثر و کاف یروشهااز  ( میسد تیپوکلری)مانند ه یمعمولمواد گندزدای استفاده از  با  و )دترجنت(  ندهیمواد شو

مدیریت  منیا روش های مطابق با  دیبا یپزشک پسماندهای و  یی، ظروف مواد غذا الندری،  یپزشک زاتیجهدستگاهها و ت
 گردند.

 بر اساس تجربه یاطیاقدامات احت یاجرا -3

 ترشحات تنفسی و تماسدر مورد  یاطیموارد احت 3-1

قبل از  دیبا HCWو  مالقات کنندگان خانواده ،  یافراد از جمله اعضا هیاستاندارد ، کل یاطاحتی اقدامات از استفاده بر عالوه •
 استفاده کنند. ماسک و  یاطیهستند ، از اقدامات احت یبستر nCoVشده  دییتأ ایمشکوک  مارانیورود به اتاق که در آن ب

تند ، هس یعیطب هیتهو یکه دارا یبخش عموم یاتاق ها ی. برارندیمناسب قرار بگ هیبا تهو جداگانه  یدر اتاقها دیبا مارانبی •
 .در نظر گرفته شده است هیدر ثان تریل 60 ماریهر ببرای  یکاف هیتهو

 شوند. یهم گروه بند با  دیهستند با nCoVبه  آلودگی که مشکوک به  یمارانی، ب مجزا های اتاق وجود عدم صورت در •
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 فاصله داشته باشند .متر از هم  1حداقل  دیهستند.با nCovمظنون به عفونت  نکهیا صرف نظر از  مارانیتختخواب همه ب •

تا خطر  انجام دهند شده مراقبت  دییتأ ایموارد مشکوک برای  اختصاصی به طور  دیبا HCWاز  یمتی ، امکان صورت در •
 یابد.انتقال کاهش 

• HCW استفاده کنند از ماسک دیها با . 

• HCW شود. یریجلوگ یمخاط یغشاها یاز آلودگاستفاده نمایند تا  صورت و حفاظ  چشم  از محافظ دیها با 

• HCW بلند استفاده کنند. نیآست دارای و لیراستریو غ زیاز لباس تم دیها با 

• HCW ه مراقبت روزمر نیبند در ح شیو پ لباس یکسره از چکمه ،  استفادهنمایند . از دستکش استفاده  دیبا نیها همچن
 لزومی ندارد.

 کلیه وسایل حفاظتی استفاده شده به نحو صحیح دفع و بهداشت دست نیز رعایت گردد.،  ماریبعد از مراقبت از ب •

نج فشار سنج ها و دماس)به عنوان مثال مورد استفاده قرار گیرد.  یاختصاصیا بصورت   و بوده  مصرف کبارییا  دیبا زاتیتجه •
 زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یاستفاده برا بعد از وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور مشترک  زاتیتجه استفاده از  به ازیاگر ن ها(

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

• HCW کنند. یخوددارباید آلوده  یدهان خود با دست ها ای ینیها از لمس چشم ، ب 

رادیوگرافی  اتزیالزم باشد. از تجه یاز نظر پزشک نکهیمگر ا نمایید  یخودداربیمار از اتاق  رونیبه ب مارانیب انتقال و  ییاز جابجا •
حمل و نقل  یرهایاست ، از مس ازیمورد ن انتقال بیمار . اگر دیشده استفاده کن نییتع یصیتشخ زاتیتجه ریسا ایقابل حمل و / 

  ماریب  برایو  دیکنندگان استفاده کنمالقات و  مارانیب ریبه حداقل رساندن مواجهه با کارمندان ، سا یبرا هشد نییتع شیاز پ
 ماسک مناسب استفاده نمایید.

مناسب را  PPEو رعایت نموده بهداشت دست را انتقال  بیماران را انجام میدهند که  ییها HCWکه  دیحاصل کن نانیاطم •
 انجام میدهند. به طوری که در این راهنما اشاره شده است 

 .دیاطالع دهبه محل انتقال بیمار   ماریب دنیزمان ممکن قبل از رس نیعتریالزم در سر یاطیدر مورد هرگونه اقدامات احت •

 نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است ، تمبا آن   ماریبسطوحی که به طور مرتب  •

در تماس هستند را  nCCV-2019شده در  دییمشکوک و تأ ماریکه با بمالقات کنندگان خانواده و  یها ، اعضا HCWتعداد  •
  .دیمحدود کن

 مالقات کنندگان  را در پرونده ثبت کنید.و  ارکنان ک هیشوند ، از جمله کل یم ماریکه وارد اتاق ب افرادیاطالعات مربوط به  •

 در فرایندهای تولید آئروسلهوا  انتقال از طریق  در مورد یاطیاقدامات احت 3-2

و  SARS-CoVها  روسیخطر انتقال کرو و شیبا افزا می گردند  ذرات معلق در هوا دیتولفرایندهای درمانی  موجب از  یبرخ
MERS-  CoV   و یقبل از لوله گذار یدست هی، تهو یویر یقلب یای، اح یتراکوتوم،  گذاشتن تراشه  همراه است . مانند 

 :  ها HCWو اطمینان از انجام موارد زیر توسط  یبرونکوسکوپ
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در  ای ماریب به ازای هر  هیدر ثان تریل 160هوا حداقل  انیبا جر یعیطب هیتهو یعنی -مناسب هیاتاق با تهو کی در مراحل انجام •
  یکیمکان هیهوا هنگام استفاده از تهو انیجر شده  هوا در ساعت و جهت کنترل بار تعویض  12با حداقل  یفشار منف یاتاق ها

 کباری یتنفساز محافظ ذرات ها  HCWکه  یهنگام ، دیاستفاده کندارای تاییدیه  جهت حفاظت  یتنفسمحافظ ذرات  کیاز  •
( شی)به عنوان مثال رموهای صورت  که  دیتوجه داشته باش درست قرار گرفتن آن را چک نمایند ،  استفاده می نمایند مصرف 

 شود. محافظ  مناسب  قرار گرفتن، ممکن است مانع از 

 .دیصورت( استفاده کنشیلد  ای نکیچشم )به عنوان مثال ، ع محافظ از •

از  دیها با HCW،  نباشد  مقاوم در برابر نفوذ مایعات . اگر لباس دیبلند بپوش نیو آست لیراستریو غ زیلباس و دستکش تم •
 . استفاده کنند به لباس نفوذ کند در طی آن   عاتیما یرود حجم باال یکه انتظار مدر مورد فرایندهایی بند ضد آب  شیپ

 .دیمحدود کن ماریبمراقبت از   ازیتعداد افراد حاضر در اتاق را به حداقل مورد ن •

 انجام کنترل های  اجرایی-4

 یم ری، شامل موارد ز یبهداشت یدر محل مراقبت ها nCoV-2019 و کنترل عفونت یریشگیپاجرایی  یاستهایو سکنترلها 
 نی، تدو مارانیب نی، آموزش مراقب داریپا IPC یتهایو فعال رساختهایز جادی: ااما فقط به موارد زیر محدود نمی شود  شود

 عیسر یاز دسترس نانی؛ حصول اطمnCoV-2019از  یکه بطور بالقوه ناش یزود هنگام عفونت حاد تنفس صیتشخ یاستهایس
 هژیمحل انتظار و نیدر بخش اورژانس؛ تأم ژهیبه و تیاز ازدحام جمع یریجلوگ،  یماریعامل ب ییشناسا یبرا  شگاهیبه آزما

برنامه و  اه استیساجرای از  نانی؛ اطمPPE یمنابع کاف امین ت ؛یبستر مارانیمناسب بجداسازی دار؛  عالمت مارانیب یبرا
 .یبهداشت یمراقبت هاهمه جوانب   یبرا IPCهای 

 یبهداشت یمربوط به کارکنان مراقبت ها یاقدامات ادار4-1

 یبهداشت یکارکنان مراقبت ها یآموزش کاف •

 تعداد کارکنان به تعداد بیماران  یاز نسبت کاف نانیاطم •

 یبهداشت یکارکنان مراقبت هابرای   nCoVاز ناشی   یتنفس حاد یها عفونت ینظارت برا ندیفرآ جادیا •

 کنند. یرا درک م یپزشک یمراقبت هافوریت   تیو مردم اهم HCWs نکهیاز ا ناناطمی  •

 HCWsتوسط  بهبود  یسمهایاستاندارد و فراهم آوردن مکان یاطینکات احت تیرعانظارت  • 

 یو مهندس یطیمح یاز کنترل ها استفاده -5
تمام بخش ها و  در  مناسب تهویه از اطمینان هدف بهداشتی و درمانی با رعایت الزامات و استاندارد های بهداشت محیط در مراکز

 انجام گیرد.نظافت و گندزدایی  همچنین مراکز بهداشتی و درمانی و واحدهای
 شکاه به تواند می مناسب  تهویه فضا و جداسازی. شود حفظ بیماران تمام بین باید متر 1 حداقل  رعایت فاصله ،  این بر عالوه
 .کند کمک های بهداشتی مراقبت محیط در زا بیماری عوامل از بسیاری شیوع

 مواد از استفاده و دترجنت مواد و آب با پاک سازی سطوح  .  صحیح و مداوم گندزدایی  و کردن تمیز روشهای از  اطمینان
های پسماند و غذایی مواد ظروف رختشویخانه ، .است کافی و موثر روش یک( سدیم هیپوکلریت مانند) بیمارستانی گندزدای

 مدیریت گردند. روش های ایمن با  مطابق را پزشکی
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 nCoVمبتال به عفونت  مارانیب یبراتماس   یاطیمدت زمان تماس و اقدامات احت

اید ببدون عالمت باشد  ماریکه ب یتا زمان یاضاف یاطیشود. اقدامات احت تمام مدت انجام در  دیاستاندارد با یاطیاقدامات احت
تا مدت زمان انجام اقدامات احتیاطی اضافه  الزم است nCoV-2019. ، اطالعات جامع تر در مورد نحوه انتقال عفونت ابدیادامه 

 تر را تعیین نماید.

 nCoV-2019مشکوک به عفونت  مارانیب  یشگاهیآزما ینمونه ها حمل و  یجمع آور

 ییها HCWعفونت بالقوه در نظر گرفته شوند.  کیبه عنوان  دیبا یشگاهیآزما قاتیتحق یشده برا یجمع آور یتمام نمونه ها
تاندارد اس یاطیاقدامات احت با انجام  با دقت عمل کنند تا دیکنند با ی، کنترل و حمل م یرا جمع آور یکینیکل یکه نمونه ها

 برسد.به حداقل   ییزا یماریاحتمال مواجهه با عوامل بو روش های ایمن  ریز

کنند )به عنوان مثال  یمناسب استفاده م PPEکنند از  یم آوری  که نمونه ها را جمع ییها HCWکه  دیحاصل کن ناناطمی •
 یذرات معلق در هوا جمع آور دیروش تول کیبلند ، دستکش(. اگر نمونه با  نی، لباس آست استفاده از ماسک ، محافظ چشم ، 
 استفاده نمایند.معادل آن  ای FFP2 EUاستاندارد یا دارای ،  NIOSH استاندارد با  N95 از ماسک  دیشود ، پرسنل با

آلودگی های و کنترل حمل  منیا یروشها خصوص  کنند در یکه نمونه ها را حمل م یپرسنل هیحاصل شود که کل نانیاطم  • 
 .اند دهید های الزم را  آموزش ایجاد شده 

 بیج کی یکه دارا قرار دهید  (هی)به عنوان مثال ، ظروف ثانوغیر قابل نشت  نمونه کیف هایحمل و نقل در  یرا برا ها نمونه •
 ماریبمشخصات  برچسب نصب  ، با ( biohazard یکینمونه پالست سهیک کی)به عنوان مثال ، نمونه هستند  یجداگانه برا

 که به وضوح نوشته شده باشد. یشگاهیفرم درخواست آزما کی( و یظرف اصل یعنیظرف نمونه ) یرو

وش رمورد استفاده ، به  سمیبا توجه به نوع ارگان یو درمان یموجود در مراکز بهداشت یشگاههایکه آزما دیحاصل کن ناناطمی •
 مجهز باشند مناسب و الزامات حمل و نقل  یمنیاهای 

استفاده   pneumatic-tube یها ستمیحمل و نقل نمونه از س ی. برادیده لتحوی دست با را ها نمونه همه امکان صورت در •
  .دینکن

در  ثبت نموده و ،  شگاهیدر فرم درخواست آزما را به طور واضح  nCoVمشکوک به  ماریتولد ب خی، تار خانوادگی نام و نام •
 که نمونه در حال انتقال است. دیاطالع ده شگاهیاسرع وقت به آزما

 ییسرپا یمراقبت ها یبرا هیتوص

 هیاول یو مراقبت ها ییسرپا یهامراقبت مراکز  ، از جمله  یمراکز درمان هیدر کل دیاستاندارد با یاطیو اقدامات احت IPCاصول 
 اتخاذ شود:باید  ریاقدامات ز nCoV-2019عفونت  در مورد  اعمال شود.

 تشخیص اولیهو  اژتری •

 شود. یاستفاده م یعالئم تنفس یدارا مارانیکه توسط ب استفاده از ماسکو  یبر بهداشت دست ، بهداشت تنفس دیتأک •

 همه موارد مشکوک. یبرابا بیماران  مربوط به تماس  یاطیاستفاده مناسب از اقدامات احت •

 دارای عالیم بیماری مارانیمراقبت از ب یبند تیاولو •

 هنگامی که نیاز هست بیماران منتظر بمانند اطمینان از جدا بودن محل انتظار آنها •
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مراکز درمانی که مورد استفاده و  هیاول یاطی، اقدامات احتبیماری  و خانواده ها در مورد شناخت زودهنگام عالئم  مارانبی به  •
 .بایستی مراجعه نمایند آموزش داده شود
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0

دامنه کاربرد:

دام و طیورکشتارگاه : 

در هوا، سطوح و اشیاء عامل عفونتکاهش غلظت : اقدامات کنترلی بهداشت محیطیهدف از 

بهداشت فردي:.1

پرهیز شود.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز

 شگیري از بروز بیماري رعایت گردد. (حداقل یک متر)متر جهت پی2تا 1فاصله

کنندهمواد ضدعفونیو یا استفاده از بر اساس پروتکل شستن دست) ها با آب و صابون (شستن مرتب دست
ح ن به سطودست زدان به غذا، بعد از دست زدن به دهان، بینی و چشم، قبل ازقبل از دست زدبر پایه الکل

به دام و طیور، بعد از دست زدن به الشه و یا قسمت هاي مختلف الشه دام و طیور زدن مختلف، بعد از دست 
فراموش نشود.و بعد از دست شویی و نظایر آن

 وسط تحفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش، لباس کار مناسب برحسب واحد مرتبط استفاده از وسایل

حین کار الزامی است.پرسنل شاغل در 

 دست بدون دستکش با الشه ها و قسمت هاي مختلف دام و طیور ذبح شده خود داري از تماس مستقیم
نمایند.

 مشمولین کارت در کشتارگاه به ویژه شاغلین مرتبط با سالن کشتار، سالخی و داشتن کارت بهداشت براي

سردخانه و سایر شاغلین دست اندر کار موادغذایی الزامی است.

شه دام موظف به پوشش مناسب از جمله لباس کار مناسب، کاور پالستیکی کلیه شاغلین توزیع کنندگان ال

ردد.برقرار نگکارگرکامل بدن و دستکش بطوریکه در جابجایی الشه هیچگونه ارتباط مستقیم با بدن 

 استفاده از چنگگ مناسب جهت جابجایی الشه ها در هنگام توزیع طوریکه که کارگر توزیع کننده وارد

ردخانه ماشین حمل نشود.یخچال و یا س

.در حین کار از خوردن و آشامیدن پرهیز شود

دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.

تا حد و نظایر آن خود داري شود هاي آسانسورره هاي در، تجهیزات، دکمهیاز تماس مستقیم دست با دستگ
دستمال کاغذي استفاده شود.از امکان 

 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده
.آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)

 ها با چشم، بینی و دهان.تماس دستعدم

صورت وجود)(در. ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه
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کشتارگاهمعاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                                       راهنماي کنترل محیطی کرونا ویروس در

1

به د نمودن افراد در ابتالدلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستععدم استعمال دخانیات به

ویروس.

 صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیددر.

د).براي ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود(در صورت وجو

ها دستشويشستدستورعمل

:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه20مدت 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

را بشوئیدانگشتان -4

ها را بشوئیدمچ-5

بین انگشتان را بشوئید-6

کنیدآبکشی -7

(استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)با دستمال کاغذي خشک کنید-8

شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید-10

:بهداشت مواد غذایی.2

د.نداده شوب بعد از خروج از خط کشتار قرار در بسته بندي مناس"کلیه کشتار (اعم دام و طیور) ترجیحا

 زار به باتأکید می گردد که الشه هاي دام و طیور به ویژه طیور در بسته بندي مجوز دار و قطعه بندي شده

عرضه گردد.

 توصیه می گردد الشه هاي دام در صورت عدم امکان بسته بندي در پوشش مناسب وکیوم شده تا در مسیر

، تماس الشه با سطوح و دست شاغلین به حداقل برسد.جابجایی و انتقال

می گردد از هر گونه کشتار در خارج از سیستم تعریف شده کشتارگاهی خود داري شود.تأکید

 از انتقال و جابجایی هر گونه دام و طیور کشتار شده در خارج سیستم تعریف شده کشتارگاهی یا ماشین هاي

هاي متفرقه خود داري نموده و ممنوع می باشد. فاقد سردخانه مناسب و یا ماشین 

هاي یکبار مصرف انجام گیرد.بنديدر بسته"، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحاسرو نمک، فلفل، سماق

قبل از سرو باید داراي پوشش بهداشتی باشند.( درصورت وجود)مواد غذایی سلف سرویس
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2

،عرضه غذا بایستی در ظروف یکبار مصرف مناسب در صورت فعال بودن سلف سرویس در کشتارگاه ها

صورت پذیرد.

و یا موادغذایی پخته شده خارج از یخچال و یا بدون پوشش در داخل روباز به صورت مواد غذایی از نگهداري

.یخچال خود داري گردد

.جهت سرو چاي و هر نوع نوشیدنی از لیوان شخصی و یا یکبار مصرف مناسب استفاده شود

تا حد امکان  اجتناب سرد و همچنین خوردن غذاهاي آماده کشتارگاه هاي عمومی از خوردن غذا در محیط

.صورت کامال پخته استفاده کنیدغذایی بهموادکرده و از 

 از خرید و مصرف مواد غذایی آماده به مصرف که به صورت روباز و بدون پوشش عرضه می گردند خود داري

نمایند.

 فعال بودن فروشگاه، دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی در صورت

بایستی مورد عمل قرار گیرد.

 عرضه هر گونه مواد غذایی آماده به مصرف بایستی با پوشش مناسب انجام شود و از در فروشگاه هاي جانبی

آلودگی محیطی به دور باشد.

 شاغلین در فروشگاه هاي جانبی کشتارگاه ها بایستی داراي کارت بهداشت بوده و ملزم به رعایت بهداشت

فردي به ویژه پروتکل مقابله با کرونا را رعایت نمایند.

ابزار و تجهیزات:بهداشت .3

خ و دهی کلیه ظروف طب) موظفند پس از سرویسفعال بودن(در صورت هاي سرو غذا ها و محلآشپزخانه

درجه 75بااليبا آبرا و نظایر آن، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی،غذاییسازي موادآماده

ین هاي جایگزدهی به افراد جدید از سرویسو براي سرویسشی نمایندکگراد بشویید، سپس گندزدایی و  آبسانتی

استفاده کنند.

شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.چنانچه از پوشش یکبار مصرف براي میز غذاخوري استفاده می

ضروري می باشد.در هر شیفت کاري و حمل و نقلتجهیزات کشتارتشو و گندزدایی وسایل وشس

 ضروري می باشد.بار تخیلهیخچال ها بعد از هرگندزایی سردخانه وو شستشو

 گندزدایی یخچال ها و سردخانه هاي کشتار گاه بعد از تخلیه الزامی بوده و بعد از آن تا شیفت شستشو و

بعدي جهت بارگیري پلمب شود.

.شستشو و گندزدایی ماشین هاي حمل و توزیع کننده الشه دام و طیور بعد از توزیع ضروري می باشد
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ه تجهیزات حمل از جمله سبدهاي حمل طیور شستشو و گندزدایی ماشین هاي حمل دام و طیور زنده و کلی

بعد از تخلیه در کشتارگاه الزامی می باشد.

بار استفاده گندزدایی شود.س از هروسایل نظافت پ

 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري استرختکن و در صورت وجود.

 صورت موقت ها بهنظایر آن از نمازخانهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترك از جمله چادر، سجاده و

آوري گردد.جمع

راهروهارنده به تعداد مناسب در هر طبقه،ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوي مواد ضد ،

مواردي نظیر آن ضروري می باشد.آسانسورها، سرویس هاي بهداشتی و 

بهداشت ساختمان:.4

.شستشوي مرتب و گندزدایی بعد از شیفت کاري سالن کشتار، آماده سازي و نظایر آن الزامی می باشد

 در ابتداي خط کشتارگاه بعد از تخلیه تخلیه دام و طیور سالن نگهداري و یا محلشستشوي و گندزدایی

الزامی می باشد.

 بطوریکه همیشه داراي هواي مناسب باشند.هاسالنهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از

بطور مستمر ضروري می باشد.آسانسورهاهاي بهداشتی وهاي اقامت، سرویستهویه مناسب محل

زدایی کنیدگندمجزاصورت (حمام و توالت) را بههاي بهداشتیسرویس.

ا پخش نشوندها در هوگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.

 .سطوح داراي تماس مشترك با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد

هاي بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتسیستم لوله

خدماتی درنیروهاي کلیه صورت پذیرد و هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

هاي پالستیکی آوري پسماند در کیسهجمعآوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (خصوص جمع

.در دستور کار قرار دهندر هر شیفتدر آخبدون درز و نشت)محکم

بینی شود.نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشهاي تجمع نظیردر محل

داشته باشدمناسبهیتهودیباآسانسوريهوا.

از چرخه استفاده خارج شوند.ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريآب

.تهویه مستمر و گندزدایی سطوح مشترك اتاق استراحت شاغلین ضروري می باشد

شوندگندزداییهاي ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاري در صورت وجود سالن.

هاي سیگار (درصورت وجود) غیر فعال گردد.اتاقک
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: سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند.5

 سالن ها شامل: کشتار،انتظار، اصبل ها، پابندزنی، پرکنی ، پوست کنی ، تخلیه وپاکیزه سازي ، بسته

وامثال آنهابندي،قطعه بندي، آماده سازي، بسته بندي اندررنه، آالیش

پشتی صندلی( قسمت پالستیکی یا فلزي)  در فضاهاي باز وصندلی ها(نشیمن صندلی، دسته هاي صندلی

وبسته                              

                                                                                   میز وصندلی غذا خوري در سلف سرویس ها

  دیوارها، کف سقف ،پنجره ها

خودروهاي حمل ونقل
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  کامپیوتر، مانیتورها، موهس

(دستشویی، توالت وحمام) سرویسهاي بهداشتی

ابزارکار در کشتارگاه

خوان و کارتهاي کابینت، گوشی تلفن، دستگاهتخت، کمد، ، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب

نظایر آنو وسایل عمومی، کلید و پریزها، هاخودپردازها، کف پوش

 محل آلوده شده را تمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و در

بیاندازید.صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیزو حوله را در کیسه زباله 

               . در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید

دور ریختن دستکشها در کیسه زباله

کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید

 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز کنید

ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایید

براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نکنید

یی سطوح:گندزدا.6

 محل آلوده شده را تمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و در

ه کاغذي سطوح را خشک و تمیزو حوله را در کیسه زباله بیاندازید.صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حول

 .از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلره یا بر پایه الکلی استفاده کنید

از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید

 رعایت گردد؛                                               بسته به نوع و غلظت و ماده مؤثره دقیقه 60تا 10زمان مورد نیاز براي اثر گذاري گندزدا ها

           در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید و در کیسه زباله بیاندازید

کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید

ا با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز کنید بعد از اتمام کار بالفاصله دستها ر

ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایید

براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده ننمایید
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:. مواد گندزدا7

مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز . 1

کش با طیف گسترده است و درصد یک میکروب70ها موثر است. اتیل الکل از بین بردن ویروسالکل براي 

عنوان مثال درپوشکلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (بهطوربه

ستتوسکوپ و هاي دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل االستیکی ویال

شود.ونتیالتورها) استفاده می

ا تهویه شود و در فضاهایی بدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گندزدایی سطوح کوچک محدود میبه

گردد.مطلوب استفاده می

ردگی وخشدن و تركتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به

هاي خاص شود.الستیک و پالستیک

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم 2

طبق دستور تولید کننده مورد استفاده قرار گیرد.

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

طبق دستور تولید کننده مورد استفاده قرار گیرد.

کننده.سفید4

گندزدایی قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از جمله 

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

دزدایی سطوح طور گسترده در دسترس است و براي گنکم و بهبا هزینه، هاي خانگی گندزداها و سفیدکننده

شود.توصیه می

رما کند و تحت تاثیر گها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکنندهتوجه:

ها باید با احتیاط دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهو نور تجزیه می

مصرف گردند.

تواند یتر) متر و ضعیفشده (قويسازي توصیهنادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیقاستفاده 

دیدگی کارکنان گردد.اثرات آن را براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

شده  رعایت موارد زیر ضروري است:براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

آب و دستکش و عینک براي محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه بند ضداستفاده از ماسک، پیش-

شود.می
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هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.هاي سفیدکننده در محلمحلول-

گردد و آن را ناکارآمد سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می-

نماید)می

براي سطوح معمولی و خارج از سطوح %5استفاده از سفیدکننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت -

(یک قاشق غذا خوري از سفید کننده با رقیق نمایید.%0,05آن را تا درمانی و یا سطوح در ارتباط با بیماران 

چهار لیوان آب سرد معمولی)

هیپوکلریت سدیم راهنماي غلظت و مصرف -1جدول

)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5هاي سفیدکننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % عمده محلولیه:محلول اول

قسمت آب سرد 99قسمت سفیدکننده به 1شود استفاده از توصیه می5از هیپوکلریت سدیم % 1:100محلول شده:محلول توصیه

)آب سرد معمولی اضافه شودیک قاشق غذاخوري سفید کننده به چهار لیوانلوله کشی (

عنوان مثال ، براي به.براي دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید

وري دوقاشق غذاخهیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید (در صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده

)به چهار لیوان آب سرد معمولی اضافه شودسفید کننده 

، کلر قابل دسترس 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول 5براي سفیدکننده حاوي سازي:کلر قابل دسترس بعد از رقیق

پی پی ام خواهد بود500درصد یا 0,05در حدود 

ادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددهاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقکننده شامل غلظتهاي سفیدمحلول

زمان تماس براي کاربردهاي متفاوت: 

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر

شود(براي تیدقیقه توصیه می30زمان تماس کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه	ها، دستمال، لباس، دستکش 

آن)و نظایر 

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیز
وري)غوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 

نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیازردیف

1
پی ام یا پی 500کلر قابل دسترسی 

درصد0,05
پی پی ام 50000درصد (5آب ژاول 

کلر قابل دسترس دارد)

واحد آب 99واحد گندزدا 1
سرد
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: نکات مهم

رگاه هاي تنفسی به تعداد کافی در نقاط مختلف کشتااز انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی نصب تابلوهاي آموزش

ضروري می باشد

هاي بهداشتی و نقاط به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویسهادستشوي شستنصب راهنماي

مختلف کشتارگاه ضروري می باشد.

 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس

  صورت بروز سرماخوردگی   در  شبیه  سنل مانند:    هرگونه عالئم  صلی در افراد مقیم و پر ، رجهد38باالي تبف

هعالئم گوارشــی از قبیل اســهال، نارســایی اعضــاي بدن ب، نارســایی تنفســی و تنگی نفس، ســرفه و گلودرد

ارجاع منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمتها و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار خصوص کلیه

بازگردند.افراد به محل کار خودداده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/

ه جهت تهویها باز گذاشته شوند وها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالنزدایی و نظافت، نگام گنده

هواکش نیز روشن باشد.بهتر 

نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به

تهیه گرددباید با آب سرد یا معمولیهاگندزدا.

هش می یابد).ساعت کا24(کارایی محلول پس از گذشت گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول

اء هر (به ازصرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

باید فراهم شود.ي نیروهاي خدماتی ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برا2شیفت حداقل 

ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .

ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي مکانسرویسزداییندگوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشد،شودهاي دیگر استفاده می

د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نشلباس، دستکش ومدت نظافت مراقب باشیددر طول

. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت هبالزم  است سطوح گندزدایی شده

ی را به صورت مارپیچ حرکمقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه نت دهید)(ت

"یشود باید داراي چندها و غیره استفاده میها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییت"اضافی باشند"رس.
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ی،پارچهپس از استفاده ازآب ژاول شسته و سپس در محلولمیبایست در آب داغها، دستمال نظافت و ت

و براي استفاده آماده باشد.شدهخشکور بماند. بعد از آن در دماي اتاق دقیقه غوطه30مدت هب

زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده.

دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداري گردد اگر سفید

ا یک پزشک مشورت گردد.شسته شود و ب

ده و داهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشها بهکنندهکار بردن سفیداز به

عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلوط کردن هاي شیمیایی خطرناك شود. بهتواند باعث واکنشمی

گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میي که براي تمیزکننده با مواد شوینده اسیدي مانند موادسفید

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می

کننده براي گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

ها کنندهدنماید؛ بنابراین سفیگیرد گاز سمی آزاد میشید قرار مینشده وقتی در معرض نور خورکننده رقیقسفید

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

هایی که اخیرا کنندهاز سفیدشود براي اطمینان از اثربخشی آنهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می

موده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.شده خریداري نتولید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روي آن برچسب تاریخ کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24شده بال استفاده را بعد از هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق

ه و قبل از شدگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزها میکنندهسفیدشدنفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید

کودکان نگهداري گردد
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10

:ویروسنکات مهم در پیشگیري از کرونا

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

د بشوییبا آب و صابون مایع ثانیه 20باالي مچ به مدت 

موادو درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

استفاده نمایید؛کننده بر پایه الکلیضدعفونی

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از

با افراد دیگر دادناز روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید

؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما

. نمایند

زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست

کنید

با هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را

دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس

تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛

 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.هستید

 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان
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1

فهرست

کاربرددامنه

مقدمه

ی طیمحبهداشتیکنترلاقدامات

(شاغلین)يفردبهداشت

بهداشت فردي (مسافران و ارباب رجوع)

هادستيشستشونحوه

یی غذاموادداشتبه

زاتیتجهوابزاربهداشت

ساختمانبهداشت

مهمنکات

اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري 

سطوحهاي دزداگن

ها م براي استفاده از سفیدکنندههاي الزاحتیاط

ي فردحفاظتزاتیتجهدرآوردنودنیپوش

ي حفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

146



در واحدهاي صنفی عرضه گوشت و مرغراهنماي کنترل محیطی معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

2

دامنه کاربرد:

یر آنو نظافروشی ، میگو هافروشی، ماهی هافروشی، مرغهاقصابیواحدهاي صنفی: 

مقدمه:

ترشحات بینی و دهان میانسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیهاز انسان بهویروس کروناانتقال، اطالعاتآخرین طبق

هـا تماس دست، راه دیگر انتقالطریق سرفه یا عطسه منتقل شود.متري از 2تا 1فاصلهدر تواندویروس میاین باشد. 

، پریـز و  هـا لـه پنـرده ، میـز و صـندلی، شـیرآالت   ، هادستگیره دربتجهیزات، انندیروس مآلوده به وو سطوحبا محیط

اسکناس، اسناد و مدارك دسـت بـه دسـت    (شودطور عمومی و مشترك استفاده میهبوسایلی کهکلیدهاي برق و کلیه

آب و ت خـود را بـا  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست و صـور نظایر آن) شده و

.یدصابون شستشو ده

اقدامات کنترلی بهداشت محیطی

عفونت در هوا، سطوح و اشیاء عامل کاهش غلظت هدف:

در کرونـا ویـروس   نترل و پیشـگیري از شـیوع  کجهت توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی هدف از تهیه این راهنما ارائه 

باشد. این راهنما اطالعات بهداشتی جهت کاهش میهاي گوشتیآوردهواحدهاي صنفی عرضه گوشت، مرغ، ماهی و فر

تـردد هـا فعالیـت و   نیروهاي خدماتی و افرادي که در این مکانارباب رجوع،کارکنان،امکان انتقال بیماري  براي کلیه 

دهد.دارند، ارائه می
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3

گندزدایییک متر از افراد بیمار یا مشکوك، ، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل مناسب و مطلوبتهویهراهکارها:

سطوح و اشیاء

بهداشت فردي:.1

رسانی گردد:اطالع،نکات بهداشتی زیرن رعایت گردد ضمتوصیه می

پرهیز کنید؛با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز

بر پایه الکل؛ندهکنمواد ضدعفونیها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست
؛هاي عمومی و شلوغ پرهیز کنیدحضور در مکانازامکان محدود نموده وهاي خارج از منزل را تا حدعالیتف

داشتن کارت بهداشت براي کلیه دست اندرکاران مواد غذایی الزامی است؛

صورت و درده کنید صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفادر

؛شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنیدشدید

؛دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت متصدیان/ نیروهاي خدماتی

د؛از دستگاه کارتخوان استفاده نمایی"المقدور از دریافت وجه دستی از مشتریان خودداري نموده و ترجیحاحتی

گندزدایی لباس کار در پایان  فعالیت روزانه الزامی است؛شستشو و
صورت روزانه؛حین کار بهبند یکبار مصرف دراستفاده از ماسک، کاله، دستکش و پیش
.بدون استفاده از دستکش به طور مستقیم با مرغ، ماهی و گوشت و تجهیزات و ابزار کار در تماس نباشید
اي آسانسور و باالبر (در صورت وجود) از دستمال کاغذي استفاده نمایید؛ هبراي تماس با دکمه
 که دستمال وجود نداشت از در صورتیالزامی است (عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده

؛قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
ابزار کار و سایر وسایل (ترجیحا، صندلی، کف، دیوار،عدم استفاده از دستمال مشترك براي تمیز کردن میز	از "

دستمال نظافت یکبار مصرف استفاده نمایند)؛
 ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستشو و ضدعفونیتماس دستعدم
دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به عدم استعمال دخانیات به

ویروس؛

دستمال کاغذي، ماسک و دستکش مصرف شده را در سطل دردار بیاندازید؛

.در حین کار از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید
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4

:بهداشت مواد غذایی.2

که مورد تایید از جمله مرغ، ماهی، میگو و گوشت در بسته بندي هاییهاي خام دامی فرآوردهمی گرددتأکید

.عرضه شودو فروشگاه هاي زنجیره اي و میادین تره بار د صنفی در واحمی باشد سازمان دامپزشکی 

صورت روباز خودداري گردد.از عرضه گوشت، مرغ، ماهی، میگو و امثال آن به

 سنتی، حداقل داراي پوشش مناسب صورت ، میگو و امثال آن به(تازه) گوشت، مرغ، ماهیدر صورت عرضه

د.نگردنعرضه روبازبوده و به صورت 

 از قطعه قطعه کردن مرغ در مرغ فروشی ها خود داري شود.با سطوح و دست، به منظور کاهش تماس مرغ

 به منظور کاهش تماس ماهی و میگو با سطوح و دست، از قطعه قطعه و تمیزکردن ماهی و میگو در مراکز

عرضه و صنفی خود داري شود.

ي مجوز دامپزشکی عرضه نگردد. البته در قصابی هاي سنتی گوشت چرخ کرده آماده بدون بسته بندي دارا

بهتر است گوشت چرخ هم نشود.

 در صورت تقاضاي مشتري فقط در حضور مشتري با رعایت بهداشت فردي و تجهیزات و محیطی گوشت می

شستشوي دست و تعویض دستکش توسط قصاب یا"طوریکه براي هر بار چرخ کردن اوالتواند چرخ گردد.

سطوح میز کار و چرخ برای ھر بار چرخ کردن تمیز شده و گندزدایی 	"کارگر انجام شود. دوما

شود.

 عرضه و فروش محصوالت گوشتی و هرگونه فرآورده خام دام و طیور به صورت دستفروشی و سیار در خارج از

محل هاي صنفی ممنوع می باشد.

خارج از یخجال نگهداري نشود. فرآورده خام دامی (مرغ و ماهی و گوشت) در

بهداشت ابزار و تجهیزات:.3

کنی، چاقو، ساطور، سینی،  لگن، چرخ یخچال و فریزرهاي، ابزار و تجهیزات از جمله میز کار، تخته گوشت خرد

طور مستمر گندزدایی شود.گوشت، ترازو، باسکول  و امثال آن به

صورت روزانه ضروري است.ف جهت استفاده در حین کار بهبند یکبار مصرتهیه ماسک، کاله، دستکش، پیش

.ظرف حاوي صابون مایع و دستمال کاغذي در کنار دستشویی تعبیه گردد

 .جهت نقل و انتقال محصوالت از خودروهاي حمل و نقل تحت نظر سازمان دامپزشکی استفاده شود

صورت مستمر الزامی است.گندزدایی خودرو حمل و نقل به

بار استفاده گندزدایی شود.س از هرل نظافت پوسای

رنده به تعداد مناسب در واحد صنفی.ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوي مواد ضد

.کارتخوان ها و کلیه دستگیره در و یخجال  و فریزرها بطور میتمر گندزدایی شوند
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5

 بطور مستمر گند زدایی گردد.در صورت وجود میز و یا صندلی و یا مبلمان محل نیز

بهداشت ساختمان:.4

 هواکش و باز گذاشتن درها و استفاده از به منظور ایجاد تهویه مناسب در واحدهاي صنفی و محل هاي فروش

ون بو دم در داخل محل باشد. ددر واحد صنفی ضروري می باشد. طوریکه همیشه هواي مناسب و بهاي پنجره

 زدایی کنیدگندجزامصورت را بهروشویی،

صورت روزانه گندزدایی شود،دیوار، کف، سقف و ابزار کار به

سطوح داراي تماس مشترك با دستمال، تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد .

آوري و دفع خصوص جمعصورت پذیرد و درهاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

بدون درز و نشت)هاي پالستیکی محکمآوري پسماند در کیسهجمعامی مالحظات بهداشتی (پسماند رعایت تم

الزامی است،

صورت موقتها (در صورت وجود) بهکنسردها و آب خوريف آبحذ،

:هادستشويشستصحیح نحوه.5

:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه20مدت 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

،را بشوئیدانگشتان - 4

،ها را بشوئیدمچ- 5

،بین انگشتان را بشوئید- 6

،آبکشی کنیدها را دست- 7

،خشک کنیدیا حوله یک بار مصرف با دستمال کاغذي - 8

،ببندیدیا حولهشیر آب را با همان دستمال- 9

،دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید-10
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6

:نکات مهم.6

هاي تنفسی به تعداد کافی در محل،از انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی نصب تابلوهاي آموزش

190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس بهداشتیدر  سرویسهادستشوي شستنصب راهنماي

مایید؛راهنمایی و مشاوره دریافت ن

درجه38باالي تبصورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: در ،

عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن به، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد
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7

راکز درمانی/ خدمات جامع سالمت ارجاع ها و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار منع و به مخصوص کلیه

داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند.

ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

بهتر هواکش نیز روشن باشد.

نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقالحظات الزم بهدر هنگام گندزدایی م

 .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد

ساعت کاهش می یابد).24هاي گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت محلول

از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هر ها و استفادهامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید فراهم شود.2شیفت حداقل 

ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .

ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي سرویسگندزداییو وسائل نظافت، ت

.مجزا باشدشود،هاي دیگر استفاده میمکان

را صورت صدمه آند و آسیب نبیند و دروماسک پاره نشدر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

. تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت الزم  است سطوح گندزدایی شده به

ی را بهمقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه نصورت مارپیچ حرکت دهید)(ت.

"یر"شود باید داراي چند و غیره استفاده میکه براي نظافت کف، دیوار "هاییتاضافی باشند."س

ی، میبایست در آب دپس از استفاده از پارچهاغ شسته و سپس در محلول آب ژاول ها، دستمال نظافت و ت

شده و براي استفاده آماده باشد.ور بماند. بعد از آن در دماي اتاق خشکدقیقه غوطه30مدت به

هاي بهداشتی (روشویی، توالت و حمام)، ترازو، باسکول، چرخ گوشت، ها، سرویسپنجره،سقف،دیوارها، کف

، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، درها، ل، فریزر، پالت، تخته گوشت خردکنی، چاقو، ساطور، سینی، یخچا

نظایر آن را ابتدا تمیز و سپس گندزدایی و وسایل عمومیکابینت، گوشی تلفن، کلید و پریزها، ، کمد، صندلی

نمایید؛

مواد جامد و مایع تمیز و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و محل آلوده شده را ابتدا از

درصورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیز نموده و حوله را در کیسه زباله 

بیاندازید.

از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

درصورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید.
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دردار الزامی است.ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش

کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید.

 کننده با پایه الکلی تمیز نیها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفوبالفاصله دستگندزداییبعد از اتمام

.کنید از تماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایید

براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نکنید.

هاي که براي شستشو و نظافت سرویسشود باید از وسایلی وسایلی که براي نظافت استفاده میها و دستمال

رود جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترك استفاده نگردد. کار میهبهداشتی ب

 بینی شده و حفاظتی مربوطه در محلی مناسب پیشمحل نگهداري مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل

باشد.میموظف به تامین نیازهاي مرتبط متصدي واحد صنفی 

:هاي سطوحگندزدا. 7

اي مجوز مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دار1- 7

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهروبدرصد یک میک70اتیل الکل ها موثر است.الکل براي از بین بردن ویروس

هاي عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (

شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها) استفاده میخارجی تجهیزات (مثل و گاهی سطوح )ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب و در فضشدهراي گندزدایی سطوح کوچک محدود دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

شدن و سختتواند باعث تغییر رنگ، تورم،عنوان گندزدا میالکل بهاستفاده مکرر و طوالنی ازگردد.استفاده می

هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترك

مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2- 7

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3- 7

همطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کنند

کنندهسفید4- 7

جمله روس ازقارچ و ویقوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري،ايگندزدایی

شود.فعال میغیرراحتی توسط مواد آلی،است اما بهویروس آنفوالنزا موثر 

ی سطوح در مراکز است و براي گندزدایطور گسترده در دسترسکم و بهبا هزینه، هاي خانگیگندزداها و سفیدکننده

کند و تحت را تحریک میها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسیبا این حال سفیدکنندهشود.درمانی توصیه می

ها باید با این سفیدکنندهدهند. بنابرراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهو نور تجزیه میتاثیر گرما 
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تر و شده (قويتوصیهسازيرقیقجمله عدم رعایت میزانکننده ازاستفاده نادرست از سفیدمصرف گردند.احتیاط

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیبتواند اثرات آن را براي گندزداتر) میضعیف

:استرعایت موارد زیر ضروري شده براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه میبند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظتاستفاده از ماسک، پیش-

هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده هاي سفیدمحلول-

.)نمایدرا ناکارآمد میگردد و آنرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گسفید-

.رقیق نماییددرصد05/0آن را تا درصد،5کننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید-

هیپوکلریت سدیمراهنماي غلظت و مصرف -1جدول

دسترس)  کلر قابل PPM)50000معادل 5کننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % هاي سفیدعمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99کننده به قسمت سفید1شود استفاده از توصیه می5یت سدیم % راز هیپوکل1:100محلول شده:محلول توصیه

)یک قاشق غذا خوري سفید کننده در چهارلیوان آبکشی (لوله 

عنوان مثال ، براي به.کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبراي دستیاب
کننده قسمت سفید2استفاده کنید (یعنی کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیددر صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده
( دوقاشق غذا خوري سفید کننده در چهار لیوان آب)قسمت آب)98به  

کلر قابل دسترس در ،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر5اوي براي سفیدکننده ح:سازيکلر قابل دسترس بعد از رقیق
پی پی ام خواهد بود500صد یا در05/0حدود 

هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهاي سفیدمحلول

هاي متفاوت: زمان تماس براي کاربرد

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر

 شوددقیقه توصیه می30زمان تماس :کردن اقالمورغوطهاز طریقگندزداییلباس، دستکش و دستمالها،ی(براي ت ،

)نظایر آن

ا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا خون ی،ترشحات، استفراغ،کردن مدفوعتمیزسطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانندنکته: 
)وريغوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 

نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیاز

پی پی ام 500کلر قابل دسترسی 

درصد05/0یا 

پی پی ام 50000درصد (5آب ژاول 

کلر قابل دسترس دارد)
آب سردواحد 99،واحد گندزدایک
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:هاالزم براي استفاده از سفیدکنندههاياحتیاط

زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده.

دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داري گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود

ورت گردد.شسته شود و با یک پزشک مش

داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیدهاز ب

کردن سفیداي سمی در هنگام مخلوط عنوان مثال گازههبهاي شیمیایی خطرناك شود.تواند باعث واکنشمی

گردد و این گاز ، تولید میشودکردن توالت استفاده مییزاسیدي مانند موادي که براي تمکننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی

کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده براي سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدیرد گاز سمی آزاد میگوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید

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

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود براي اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک

ره بیش از حد خودداري گردد.شده خریداري نموده و از ذخیتولید

ده و بر روي آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24بعد از شده بال استفاده را هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق

و قبل از شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزاین ابتدا سطوح آغگردد بنابرا میهکنندهشدن سفیدفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس درشده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید

.کودکان نگهداري گردد

نوع وسایل مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمه شیفت و2وح الزم است براي نظافت سط

شوي حتماً شسته و گندزدائی شوند تا براي نوبت بعدي استفاده ها و وسایل کفها، تیانتهاي آن) دستمال

آماده گردند.

ها، پلهها، راهطوحی نظیر نردهزا، ابتدا ساست جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماريبهتر

نظافت و گندزدایی،محلول گندزدا پایه الکلیا با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده و مشابههاصندلی

گردد. 

صورت خود صندلی و ...) به مواد گندزدا بهها،ها، دستگیرهبت ناشی از آغشته شدن سطوح (میلهالزم است رطو

( مهم ) عمل آید. ال دیگري ممانعت بهاز خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمشده و خودي خشکهب

 شود.بینی میخشی مواد گندزدا بر روي سطوح پیشاي ماندگاري براي اثربدقیقه10مدت حدود
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پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي

خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
تجهیزات حفاظت فردي ضروري را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردي 
پوشیده و درآورده شود.

لباس حفاظت فردي را بپوشید.
.یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

ماسک را مطابق شکل بزنید. 

دست انجام شود.یضدعفون
پاكيبرایکیالستيهااز دستکش(شودیدهدستکش پوش

.)پسماندها استفاده شودیریتو مدیطمحيساز
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يحفاظت فرداتیزمراحل برداشتن تجه

آن، اگر یحو دفع صحیکبند پالستیشدرآوردن پ
یکدر یرد،گیمبند مورد استفاده مجدد قراریشپ

ده شود.ظرف با مواد گندزدا قرار دا
ی شده است، آن را درحالیدهاگر روکش کفش پوش

.یدبردارید،دستکش در دست دارکه
و به یداز داخل به خارج بچرخانو دستکش رالباس

.یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمهید،ایدهپوشیکیپالستياگر چکمه ها

يها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا يظرف محتویکا در شده ردر آورده
بیاندازید.

دست انجام شود.یضدعفون

برداشته شود.ماسک از پشت سر

ضدعفونی دست انجام شود.
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:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه 20باالي مچ به مدت 

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

نمایید؛استفاده کننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید

؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما

. نمایند

بینی یا دهان خودداريزدن به چشم،از دست

کنید

 هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

استراحت کنید؛

و خشک انتقال ها در هواي سردویروس

تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛

 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.هستید
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 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان
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0

معاونت بهداشت

مرکز سالمت محیط و کار

راهنماي کنترل محیطی 

)کرونا ویروس(19کووید براي مقابله با 

در

مواد غذاییفروشگاه هاي زنجیره اي

اولنسخه-1398اسفند
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فهرست

کاربرددامنه

مقدمه

ی طیمحبهداشتیکنترلاقدامات

يفردبهداشت

هادستيشستشونحوه

یی غذاموادبهداشت

زاتیتجهوابزاربهداشت

ساختمانبهداشت

مهمنکات

اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري

سطوحهاي گندزدا

ها ده از سفیدکنندههاي الزم براي استفااحتیاط

ي فردحفاظتزاتیتجهدرآوردنودنیپوش

يحفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

روسیوکروناازيریشگیپبرايمهمنکات
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2

:دامنه کاربرد

هایپر مارکت، سـوپر مارکـت هـا و    ، شگاه هاي زنجیره اي موادغذاییفرو:تهیه و توزیع مواد غذایی شاملمراکز 

نظایر آن

مقدمه:

هـاي انتقـال ایـن ویـروس هنـوز      کننده بیماري نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههاي انتقال عامل ایجادشناسایی راه

ده  از طریق ریز قطرات یـا  طور عمهاي تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه

هاي کنونی این بیماري از یـک طیـف   گردند. بر اساس دانستهاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می

بـه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجـر مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

است.طور دقیق مشخص نشدهو مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماري هنوز بهالریه، نارسایی کلیهذات

ترشـحات بینـی و   انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیـه از انسان بهویروس کروناانتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگـر انتقـال  ل شـود. طریق سرفه یا عطسـه منتقـ  متري از 2تا 1فاصله در تواندویروس میاین دهان می باشد. 

لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، تجهیزاتمانندیروسآلوده به وو سطوحبا محیطهاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارك دسـت  (شودطور عمومی و مشترك استفاده میهبوسایلی که، پریز و کلیدهاي برق و کلیهها

بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست و صـورت خـود را   نظایر آن)به دست شده و

.یدآب و صابون شستشو دهبا

اقدامات کنترلی بهداشت محیطی

در هوا، سطوح و اشیاء عفونتعامل کاهش غلظت هدف:

گندزداییفراد بیمار یا مشکوك، ، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از امناسب و مطلوبتهویهراهکارها:

سطوح و اشیاء

:)و شاغلین(براي متصديبهداشت فردي.1

شودپرهیز با یکدیگر کردنرو بوسیو دست دادناز.

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ماسک و دستکش در تمام زمان هاي کشیک کاري براي تمام شاغلین از
ر آن الزامی می باشد.و نظایعرضه کننده و فروشنده موادغذایی جمله 

 تعویض ماسک و دستکش در تواتر زمانی کوتاه و شستشوي دائمی دست ها و ضدعفونی دست ها با محلول
ضروري می باشد.هاي بر پایه الکل
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3

بر پایه الکلکنندهعفونیضدموادها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست
و حتی گوشی تلفن و موبایل بعد از دست زدن به هر سطح و اشیاءدن به دهان، بینی و چشم و قبل از دست ز

ضروري می باشد.و بعد از دستشویی

حداقل یک متر در هنگام ارائه خدمت ضروري می باشد.و همکاران رعایت فاصله با مشتریان و مراجعین

ی در محل حضور یابند مدیر فروشگاه از بکار گیري در شاغلین نبایستصورت مشاهده عالیم سرماخوردگیدر

افراد مذکور تا زمان پایان دوره درمان خود داري نماید. (مسئولیت مدیریت افراد داراي عالئم بر عهده متصدي 

و مدیر محل می باشد)

 دروماسک استفاده ازو در منزلاستراحت کلیه شاغلین در صورت مشاهده بیماري از جمله سرماخوردگی

الزامی می باشد. مراجعه به مراکز درمانیعالئمصورت شدید شدن 

تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز در صورت مشاهده در فروشگاه (شاغلین یا مشتري) افراد بیمار ،

190ند و در صورت نیاز از مرکز تماس داشته شوحتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین نگهدرمانی، 

ت نمایند.راهنمایی و مشاوره دریاف

دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.

 که دستمال وجود در صورتی(ضروري می باشد.عطسه یا سرفه کردنهنگامکاغذي از دستمال استفاده
.ه کنید)نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاد

هر یک از کارکنان "استفاده نگردد. (ترجیحایز و صندلی و سایر وسایلاز دستمال مشترك براي تمیز کردن م
.از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف)

رار گیرد.ها قبل از شستشو یا ضد عفونی شدن نبایستی در تماس با چشم، بینی و دهان قدست

راد در ابتال به ویروس دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افاستعمال دخانیات بهاز

خود داري شود.

و سرو مواد غذایی دخالت دارند به هیچ عنوان مجاز به دریافت وجه از مشتري نمی افرادي که در تهیه، طبخ

و نظایر آن) (نانوایی ها، اغذیه فروشی ها باشند. 

ز دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یا یک فرد مجزا از دریافت وجه به صورت الکترونیکی با استفاده ا

انجام گردد.شاغلین

 ست دستمال کاغذي جهت استفاده مشتریان در کنار کارت خوان ها قرار دهد.امدیر فروشگاه موظف

:(براي مشتري)بهداشت فردي.2

پرهیز شود.با یکدیگر بوسی کردنو رودست دادناز

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ماسک و دستکش در خارج از منزل به ویژه براي افرادي که عالیم بیماري را
.دارند ضروري می باشد
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4

بر پایه الکلکنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست
ست زدن به دهان، بینی و چشم و بعد از دست زدن به هر سطح و اشیاه و حتی گوشی تلفن و موبایل قبل از د

و بعد از دستشویی ضروري می باشد.

.از دست زدان به اشیاء و کاالهاي غیر ضروري خود داري گردد

.کاال و یا جنسی که نیاز دارید از قفسه بردارید

کز فوق حداقل یک متر در هنگام دادن سفارش و یا تحویل کاال رعایت فاصله با متصدیان و شاغلین مرا

ضروري می باشد.

.از ارتباط دست با محصوالت موادغذایی و یا غذاي آماده مصرف خود داري نمایید

 از دست زدن مستقیم و بدون دستکش به وسایل و تجهیزات جداسازي موادغذایی و توزین آن از جمله

د داري نماییدکارتک، تاسک و نظایر آن خو

 خود داري نمایید.(تبادل پول جهت هزینه کرد خرید) تا حد امکان از خرید نقدي

 در هنگام استفاده از کارت خوان بعد از خرید و یا اخذ خدمت، کارت توسط خودتان از کارت خوان خوانده شود

و از دادن کارت به دیگري و یا نیروي شاغل در مراکز مذکور خود داري نمایید.

 ش از لمس کردن مستقیم دگمه هاي کارت خوان خود داري نمایید صورت عدم پوشش دست شما با دستکدر

و یا حداقل از یک برگ دستمال کاغذي براي پوشش انگشت مورد نظر استفاده نمایید.

 در صورت استفاده از چرخ دستی در فروشگاه هاي بزرگ از ارتباط مستقیم دست با چرخ دستی و سبدهاي

ترك خود داري نمایید.مش

 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده
؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)

قبل از شسته شدن و یا ضد عفونی شده با چشم، بینی و دهان تماس برقرار نکند.هاعدم تماس دست
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ها دستشويشستنحوه

:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه20مدت باید با آب گرم و صابون به هادست

،ها را مرطوب کنیددست- 1

،از صابون مایع استفاده کنید- 2

،هم بمالیدها را خوب بهکف دست- 3

،را بشوئیدانگشتان - 4

،ها را بشوئیدمچ- 5

،بین انگشتان را بشوئید- 6

،کشی کنیدآبها دست- 7

(استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)،با دستمال کاغذي خشک کنید- 8

،شیر آب را با همان دستمال ببندید- 9

،سطل زباله درب دار بیندازیددردستمال را-10

:بهداشت مواد غذایی.3

نگهداري گردند. داشته و در ظروف مناسببهداشتیحتما باید پوششفاقد بسته بنديمواد غذایی

از جمله آجیل و تخمه و موارد مشابه آماده به بدون پوشش مناسب و روباز به صورتعرضه مواد غذایی

باشد.در تمامی مراکز فعال ممنوع میمصرف 

.از نگهداري و عرضه مواد غذایی در خارج از محل کسب خود داري شود و ممنوع می باشد

از موارد بسته بندي شده یکنفره استفاده شود.جهت مصرف قند و شکر و نظایر آن

 کلیه شیرینی ها در قنادي ها و شیرینی فروشی ها بایستی در داخل قفسه و ویترین  و یا یخچال هاي شیشه

اي در رؤیت مشتري نگهداري شود و از نگهداري محصوالت قنادي در فضاي باز بدون پوشش خود داري 

شود.

 بدون بسته بندي مجوز دار بایستی خود داري گردد.سنتی و محلی نان هايو عرضه از نگهداري

 فروشگاه هاي دیگر ممنوع بوده و دستگاه نان هاي سنتی فاقد مجوز قانونی از سازمان غذا و دارو درعرضه

هاي نظارت از جمله دانشگاه هاي علوم پزشکی (معاونت بهداشتی) موظف به برخورد با متخلف بوده و به جمع 

نان هاي بسته بندي اقدام نمایند.آوري 

 و فاقد پوشش روباز که به صورت  از خرید و مصرف آجیل و تخمه، شیرینی در قنادي ها و سایر مواد غذایی

خود داري نمایید.مناسب نگهداري می شوند 

.از خوردن غذا در حین خرید و در مسیر  رفت و برگشت خود داري نمایید

مواد غذایی خریداري ننمایید.،ماده به مصرف دوره گرداز دستفروشان مواد غذایی آ

166



هاي زنجیره ايفروشگاهراهنماي کنترل محیطی کرونا ویروس در معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

7

:ابزار و تجهیزاتبهداشت .4

 کلیه قفسه ها و میز کار و میز سرویس بطور مستمر بعد از پایان هر شیفت کاري که در دسترس مشتري و

شاغلین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی گردند.

زمان عدم استفاده در داخل قفسه هاي سرو غذاي شاغلین در کلیه ظروف و تجهیزات در آبدارخانه و یا محل

پوشش دار نگهداري شود.

 در صورت فعال بودن سلف سرویس و آشپزخانه و یا محل سرو  و نگهداري غذاي شاغلین و پرسنل بطور

مستمر گندزدایی گردد.

رت نیاز از بسته بندي یکنفره استفاده از قندان و نمکدان و نظایر آن تا اطالع ثانوي خود داري شود. در صو

براي شاغلین و پرسنل ودر صورت فعال بودن قسمت مشتري جهت سرو غذا براي مشتریان ضروري می باشد.

تعویض گردد.شود باید پس از هر بار استفاده چنانچه از پوشش یکبار مصرف براي میز غذاخوري استفاده می

ضروري می باشد.بار استفادههربعد از و نظایر آن رومیزيتشو و گندزدایی شس

بار استفاده گندزدایی شود.س از هروسایل نظافت پ

 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري استرختکن و در صورت وجود.

در جاهاي مختلف در فروشگاه رنده به تعداد مناسب ها با پایه نگهداکننده دستعفونیظروف حاوي مواد ضد

ن و شاغلین قرار گرفته و تعبیه گردد.در دسترس مشتریا

.کلیه قفسه و ویترین و سطوح قابل دسترسی مشتریان به طور مرتب تمیز و گند زدایی شوند

بهداشت ساختمان:.5

 جهت بهره برداري از تهویه مطلوب استفاده شود.هاسالنهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاز

بایستی هاي بهداشتیسرویسسالن سرو غذا، آشپزخانه، نمازخانه وکلیه قسمت هاي مراکز صنفی به ویژه

در طول شبانه روز حتی در ساعات تعطیلی از تهویه مناسبی برخوردار باشد.بطور مستمر و

گرددزدایی گندو مستمرمجزاصورت (حمام و توالت) را بههاي بهداشتیسرویس.

ها در هوا پخش نشوندا بگذارید تا میکروبگی، درب آن رقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.

هامیز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب، دیوار و کف:سطوح داراي تماس مشترك شامل ،

وسایل ها، کلید و پریز، ها، کف پوشخودپردازهاخوان و هاي کارتگوشی تلفن، دستگاهکابینت، تخت، کمد، 

.گرددیزدایگندسپسو شده دستمال تمیز و خشکبانظایر آنو عمومی

گردد.تعبیههاي بهداشتی ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتتم لولهسسی
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8

نیروهاي خدماتی درکلیه صورت پذیرد و هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

هاي پالستیکی در کیسهآوري پسماند جمع(آوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتیخصوص جمع

.در دستور کار قرار دهندر هر شیفتدر آخ)بدون درز و نشتمحکم

بینی شود.پیشنمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نمازهاي تجمع نظیردر محل

شود.گندزداییداشته باشد و مرتبا مناسبهیتهودیآسانسور بايهوا

تا اطالع ثانوي در تمام قسمت ها حذف و از سرویس خارج ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريآب

گردد.

هاي سیگار (درصورت وجود) غیر فعال گردد.اتاقک

عد از هر شیفت کاري گندزدایی محل استراحت شاغلین در صورت وجود بایستی بطور مستمر حداقل یکبار ب

انجام شود.

.داخل محل استراحت در طول شبانه روز از تهویه مناسب بایستی برخوردار باشد

 و امثالهم بایستی بطور مستمر بعد از شیفت کاري بصورت اسپري گند زدایی شوند.کلیه پرده ها

: نکات مهم

 نفسی به تعداد کافی در محل ها و تابلوهاي هاي تاز انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی آموزشپوستر و پمفلت

تعبیه شده در دید مشتریان و شاغلین نصب گردد.

هاي بهداشتی در معرض دید به تعداد کافی در نقاط مختلف فروشگاها و سرویسهادستشوي شستراهنماي

مشتریان نصب گردد.

جهت تهویه ها باز گذاشته شوند وو پنجرهبوده و درهاافرادها باید خالی از سالنزدایی و نظافت، نگام گنده

نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به

باید با آب سرد یا معمولی تهیه گرددهاگندزدا.

ابد).یهش میساعت کا24ول پس از گذشت (کارایی محلگندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول

اء هر (به ازصرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

باید فراهم شود.ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی 2شیفت حداقل 

ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد ی کههایمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .
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ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي مکانسرویسزداییندگوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشد،شودهاي دیگر استفاده می

د و در بیند و آسیب نوماسک مخصوصتان پاره نشلباس، دستکش ودر طول مدت نظافت مراقب باشید

. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت هبالزم  است سطوح گندزدایی شده

مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(ی را به صورت مارپیچ حرکت دهیدت)

"یشود باید داراي چندمیها و غیره استفاده ها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییت"اضافی باشند"رس.

ی،پارچهپس از استفاده ازآب ژاول شسته و سپس در محلولمیبایست در آب داغها، دستمال نظافت و ت

و براي استفاده آماده باشد.شدهخشکور بماند. بعد از آن در دماي اتاق دقیقه غوطه30مدت هب

:با افراد مشکوك به بیمارياقدامات الزم در موارد مواجهه 

سرفه و ، درجه38باالي تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 

هـا و  خصوص کلیـه هعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجـاع داده شـود و فقـط بـا     درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز مه کار شوك عفونی باید بالفاصله از ادا

افراد به محل کار خود بازگردند.تاییدیه رسمی این مراکز/

:هاي سطوحگندزدا

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز 1

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهروبکدرصد یک می70اتیل الکل ها موثر است.الکل براي از بین بردن ویروس

هاي عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (

شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها) استفاده میو گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل )ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب و در فضشدهراي گندزدایی سطوح کوچک محدود ت اشتعال الکل استفاده از آن بدلیل قابلیبه

شدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل بهاستفاده مکرر و طوالنی ازگردد.استفاده می

هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترك

ونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعف2

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

کننده.سفید4
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قارچ و ویروس از جمله ویروس از بین بردن باکتري،قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در گندزدایی

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

و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک میها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسیبا این حال سفیدکننده

ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهنش نشان میراحتی با سایر مواد شیمیایی واکشوند و بهمی

تواند اثرات آن تر) میتر و ضعیفشده (قويتوصیهسازيرقیقکننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیبرا براي گندزدا

:رعایت موارد زیر ضروري استشده و استفاده از سفیدکننده رقیقبراي تهیه 

شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه میبند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظتاستفاده از ماسک، پیش-

هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده هاي سفیدمحلول-

)نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میلوط گردد (آب گکننده با آب سرد مخسفید-

رقیق نمایید.%0,05آن را تا %5کننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید

هیپوکلریت سدیمراهنماي غلظت و مصرف -1جدول

)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5لریت سدیم % کننده خانگی حاوي هیپوکهاي سفیدعمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99کننده به قسمت سفید1شود استفاده از توصیه می5یت سدیم % راز هیپوکل1:100محلول شده:محلول توصیه

)براي گندزدایی سطوح1:100محلول لوله کشی (

عنوان مثال ، براي به.کننده به آب را تنظیم کنیددی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیبراي دستیاب

کننده قسمت سفید2استفاده کنید (یعنی کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیددر صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده
قسمت آب)98به  

کلر قابل دسترس در ،1:100ریت سدیم یک محلول د هیپوکلصدر5براي سفیدکننده حاوي :سازيکلر قابل دسترس بعد از رقیق

پی پی ام خواهد بود500صد یا در0,05حدود 

هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهاي سفیدمحلول

هاي متفاوت: زمان تماس براي کاربرد

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر

 (براي تیشوددقیقه توصیه می30زمان تماس :کردن اقالمورغوطهاز طریقگندزدایی	لباس، دستکش و دستمالها، ،

)نظایر آن

بل از گندزدایی یا خون یا دیگر مایعات بدن ق،ترشحات، استفراغ،کردن مدفوعتمیزسطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانندنکته: 
)وريغوطه
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:هاالزم براي استفاده از سفیدکنندههاياحتیاط

.زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده-

ب دقیقه با آ15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داري گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود-

شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز ب-

اي سمی در هنگام مخلوط کردن عنوان مثال گازههبهاي شیمیایی خطرناك شود.تواند باعث واکنشمی

گردد و این ، تولید میشودکردن توالت استفاده میدي مانند موادي که براي تمیزاسیکننده با مواد شویندهسفید

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می-

کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده براي سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میمعرض نور خورشید قرار میوقتی درنشده کننده رقیقسفید-

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

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود براي اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک-

ده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.شتولید

ده و بر روي آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید-

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24بعد از شده بال استفاده را هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق

و قبل از شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس درشده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید-

نگهداري گرددکودکان 

پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي

خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
تجهیزات حفاظت فردي ضروري را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردي 
پوشیده و درآورده شود.
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يحفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

لباس حفاظت فردي را بپوشید.
.یدضد آب استفاده کنبند یشاز پ

ماسک را مطابق شکل بزنید. 

دست انجام شود.یضدعفون
یکیالستيهااز دستکش(شودیدهدستکش پوش

پسماندها استفاده یریتو مدیطمحيسازپاكيبرا
.)شود

آن، اگر یحو دفع صحیکبند پالستیشدرآوردن پ
یکدر یرد،گیمبند مورد استفاده مجدد قراریشپ

با مواد گندزدا قرار داده شود.ظرف 
ی شده است، آن را درحالیدهاگر روکش کفش پوش

.یدبردارید،دستکش در دست دارکه
و به یداز داخل به خارج بچرخانو دستکش رالباس

.یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمهید،ایدهپوشیکیپالستياگر چکمه ها

يهاکمه. چیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا يظرف محتویکشده را در در آورده
بیاندازید.
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:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه 20ت باالي مچ به مد

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

استفاده نمایید؛کننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1بپرهیزید (فاصله 

شود)؛

دست انجام شود.یضدعفون

برداشته شود.ماسک از پشت سر

ضدعفونی دست انجام شود.
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 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما

. نمایند

زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست

کنید

 هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

ر سطل دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را د

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس

تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛

 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.یدهست

 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان

174



0

معاونت بهداشت

مرکز سالمت محیط و کار

راهنماي کنترل محیطی 

)کرونا ویروس(19کووید براي مقابله با 

در

تهیه و توزیع مواد غذاییمراکز 

اولنسخه-1398اسفند
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فهرست

کاربرددامنه

مقدمه

ی طیمحبهداشتیکنترلاقدامات

يفردبهداشت

هادستيشستشونحوه

یی غذاموادبهداشت

زاتیتجهوابزاربهداشت

ساختمانبهداشت

مهمنکات

اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري

سطوحهاي گندزدا

ها از سفیدکنندههاي الزم براي استفاده احتیاط

ي فردحفاظتزاتیتجهدرآوردنودنیپوش

يحفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

روسیوکروناازيریشگیپبرايمهمنکات
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:دامنه کاربرد

رستوران، چلوکبـابی، سـلف   اي طبخ، فرآوري و عرضه مواد غذایی(مکان ه:تهیه و توزیع مواد غذایی شاملمراکز 

و نظایر آن)، مراکز عرضـه مـواد غـذایی    ساندویچی، حلیم و آش، آشپزخانه هاي مرکزي،سرویس، تاالر پذیرایی

کیوسک هاي عرضه مواد غذایی و نظایر آن)، کارگاه هاي تولید مواد غذایی(بستنی سـازي،  بقالی، خواربار فروشی،(

ینی، کارگاه تولید محصوالت لبنی و نظایر آن) کارگاه تولید شیر

مقدمه:

ترشـحات بینـی و   انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیـه از انسان بهویروس کروناانتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگـر انتقـال  طریق سرفه یا عطسـه منتقـل شـود.   متري از 2تا 1فاصله در تواندویروس میاین دهان می باشد. 

لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، تجهیزاتمانندیروسآلوده به وو سطوحبا محیطهاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارك دسـت  (شودطور عمومی و مشترك استفاده میهبوسایلی که، پریز و کلیدهاي برق و کلیهها

ین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست و صـورت خـود را   بنابرانظایر آن)به دست شده و

.یدآب و صابون شستشو دهبا

اقدامات کنترلی بهداشت محیطی

در هوا، سطوح و اشیاء عفونتعامل کاهش غلظت هدف:

گندزداییبیمار یا مشکوك، ، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد مناسب و مطلوبتهویهراهکارها:

سطوح و اشیاء

:)و شاغلین(براي متصديبهداشت فردي.1

شودپرهیز با یکدیگر کردنرو بوسیو دست دادناز.

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ماسک و دستکش در تمام زمان هاي کشیک کاري براي تمام شاغلین از
آشپزان و کمک آشپزان، بوفه اي ها، شاغلین در جمله عرضه کننده و فروشنده موادغذایی، گارسون ها،

نانوایی ها و نظایر آن الزامی می باشد.

 تعویض ماسک و دستکش در تواتر زمانی کوتاه و شستشوي دائمی دست ها و ضدعفونی دست ها با محلول
ضروري می باشد.هاي بر پایه الکل

بر پایه الکلکنندهعفونیضدموادستفاده از ها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا اشستن مرتب دست
و حتی گوشی تلفن و موبایل بعد از دست زدن به هر سطح و اشیاءقبل از دست زدن به دهان، بینی و چشم و 

ضروري می باشد.و بعد از دستشویی

باشد.حداقل یک متر در هنگام ارائه خدمت ضروري میو همکاران رعایت فاصله با مشتریان و مراجعین
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در شاغلین بایستی در منزل استراحت نموده و از رفتن به محل کار صورت مشاهده عالیم سرماخوردگیدر

خود داري نمایند.

.متصدي/مالک/مدید موظف به همکاري با شاغلین بیمار می باشد

به عالئمن صورت شدید شدو دراستفاده نموده ماسک ازبایستیدر زمان داشتن عالئم بیماري تنفسی

مدیریت افراد داراي عالئم بر عهده متصدي و مدیر محل می باشد)یت(مسئول. مراجعه نمایندمراکز درمانی

 ،حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی

ت نمایند.هنمایی و مشاوره دریافرا190ند و در صورت نیاز از مرکز تماس داشته شونگه

دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.

 که دستمال وجود در صورتی(ضروري می باشد.عطسه یا سرفه کردنهنگامکاغذي از دستمال استفاده
.نید)نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده ک

هر یک از کارکنان "استفاده نگردد. (ترجیحایز و صندلی و سایر وسایلاز دستمال مشترك براي تمیز کردن م
.از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف)

گیرد.ها قبل از شستشو یا ضد عفونی شدن نبایستی در تماس با چشم، بینی و دهان قراردست

راد در ابتال به ویروس دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افاستعمال دخانیات بهاز

خود داري شود.

و سرو مواد غذایی دخالت دارند به هیچ عنوان مجاز به دریافت وجه از مشتري نمی افرادي که در تهیه، طبخ

ظایر آن) (نانوایی ها، اغذیه فروشی ها و نباشند. 

ز دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یا یک فرد مجزا از دریافت وجه به صورت الکترونیکی با استفاده ا

انجام گردد.شاغلین

 متصدي/مدیر/مالک موظف است یک جعبه دستمال کاغذي به منظور استفاده شاغلین و مشتریان در کنار

دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.

دن ناخن از ضروریات رعایت بهداشت فردي می باشد.کوتاه بو

:(براي مشتري)بهداشت فردي.2

پرهیز شود؛با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز

 استفاده از وسایل حفاظت فردي ماسک و دستکش در خارج از منزل به ویژه براي افرادي که عالیم بیماري را
دارند ضروري می باشد

بر پایه الکلکنندهمواد ضدعفونیآب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از ها باشستن مرتب دست
قبل از دست زدن به دهان، بینی و چشم و بعد از دست زدن به هر سطح و اشیاه و حتی گوشی تلفن و موبایل 

و بعد از دستشویی ضروري می باشد.
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گردد.از دست زدان به اشیاء و کاالهاي غیر ضروري خود داري

.کاال و یا جنسی که نیاز دارید از قفسه بردارید

 رعایت فاصله با متصدیان و شاغلین مراکز فوق حداقل یک متر در هنگام دادن سفارش و یا تحویل کاال

ضروري می باشد.

.از ارتباط دست با محصوالت موادغذایی و یا غذاي آماده مصرف خود داري نمایید

دستکش به وسایل و تجهیزات جداسازي موادغذایی و توزین آن از جمله از دست زدن مستقیم و بدون

کارتک، تاسک و نظایر آن خود داري نمایید

 خود داري نمایید.(تبادل پول جهت هزینه کرد خرید) تا حد امکان از خرید نقدي

خوان خوانده شود در هنگام استفاده از کارت خوان بعد از خرید و یا اخذ خدمت، کارت توسط خودتان از کارت

و از دادن کارت به دیگري و یا نیروي شاغل در مراکز مذکور خود داري نمایید.

 ش از لمس کردن مستقیم دگمه هاي کارت خوان خود داري نمایید صورت عدم پوشش دست شما با دستکدر

و یا حداقل از یک برگ دستمال کاغذي براي پوشش انگشت مورد نظر استفاده نمایید.

ستفروشان مواد غذایی آماده به مصرف دوره گرد مواد غذایی خریداري ننمایید.از د

 در صورت استفاده از چرخ دستی در فروشگاه هاي بزرگ از ارتباط مستقیم دست با چرخ دستی و سبدهاي

مشترك خود داري نمایید.

 نداشت از قسمت داخلی که دستمال وجوددر صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده
؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)

قبل از شسته شدن و یا ضد عفونی شده با چشم، بینی و دهان تماس برقرار نکند.هاعدم تماس دست

 در هنگام گرفتن خدمت در سالن پذیرایی رستوران ها، سلف سرویس ها و همچنین مراکز طبخ نظیر اغذیه
نظایر آن استفاده از ماسک و دستکش ضروري می باشد.فروشی ها، کله پزي و

 راد در ابتال به ویروس دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افاستعمال دخانیات بهاز

خود داري نمایید.

یی که با توجه به شرایط تأثیر کرونا ویروس به سیستم تنفسی از حضور در قلیان سراها و یا حتی محیط ها

قلیان سرو می شود خود داري نمایید. 

 در هنگام نوشیدن انواع نوشیدنی از نی هاي یکبار مصرف بسته بندي شده و یا لیوان یکبار مصرف استفاده

نمایید.
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ها دستشويشستنحوه

:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه20مدت باید با آب گرم و صابون به هادست

،ها را مرطوب کنیددست- 1

،از صابون مایع استفاده کنید- 2

،هم بمالیدها را خوب بهکف دست- 3

،را بشوئیدانگشتان - 4

،ها را بشوئیدمچ- 5

،بین انگشتان را بشوئید- 6

،آبکشی کنیدها دست- 7

(استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)،با دستمال کاغذي خشک کنید- 8

،را با همان دستمال ببندیدشیر آب- 9

،سطل زباله درب دار بیندازیددردستمال را-10

:بهداشت مواد غذایی.3

در رستوران ها و اغذیه فروشی ها و آشپزخانه ها و نظایر و آب آشامیدنی ، قند، شکراقسرو نمک، فلفل، سم

هاي یکبار مصرف انجام گیرد.بنديدر بسته"ترجیحا

داشته و در ظروف مناسب نگهداري گردند. بهداشتیباید پوشش"حتمابنديفاقد بستهمواد غذایی

در از جمله آجیل و تخمه و موارد مشابه آماده به مصرف و بدون پوشش مناسب روباز به صورت مواد غذایی

عرضه نشوند.تمامی مراکز فعال 

به صورت بسته بندي صورت پذیرد. با اولویت خرید مواد فوق "در صورت نیاز به خرید آجیل و تخمه اوال

در صورت نگهداري مواد فوق در ظروف پوشش دار مناسب به صورت فله اي با رعایت بهداشت فردي "ثانیا

توسط عرضه کننده قابل عرضه و فروش می باشد.

و نگهداري مواد غذایی آماده به مصرف ازجمله انواع آجیل، تخمه و مشابه و همچنین شیرینی و ترشیجاتاز

خود داري شود.صورت روباز و خارج از قفسه یا ویترین و یا ظروف پوشش دار ه لواشک و نظایر آن ب

 کلیه شیرینی ها در قنادي ها و شیرینی فروشی ها بایستی در داخل قفسه و ویترین  و یا یخچال هاي شیشه

دون پوشش خود داري اي در رؤیت مشتري نگهداري شود و از نگهداري محصوالت قنادي در فضاي باز ب

شود.
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.نگهداري و عرضه مواد غذایی در خارج از محل کسب خود داري شود و ممنوع می باشد

 از سرو غذاي سلف سرویسی در رستوران ها، هتل ها و مراکز مشابه خود داري نمایید. در صورت ارائه غذاي

سلف سرویسی از پوشش مناسب استفاده شود.

وزیع غذاي سلف سرویسی بوده و مشتریان حق برداشت مستقیم را نداشته باشند.یکی از شاغلین مسئول ت

صورت روباز قرار گیرند.ه تحت هیچ شرایطی غذا جزء زمان سرو و مصرف نبایستی ب

.در صورت امکان جهت سرو غذا در مراکز مرتبط از ظروف یکبار مصرف مناسب استفاده شود

وارد بسته بندي شده یکنفره استفاده شود.جهت مصرف قند و شکر و نظایر آن از م

.از خوردن غذا در حین خرید و در مسیر  رفت و برگشت خود داري نمایید

.در صورت امکان جهت سرو غذا در مراکز مرتبط از ظروف یکبار مصرف مناسب استفاده شود

ر زمان عدم حضور از نگهداري نان هاي سنتی و محلی در نانوایی هاي صنفی برروي میزهاي نانوایی د

مشتري خود داري گردد.

 فقط نانوایی هاي سنتی که شرایط بسته بندي و مجوز بسته بندي را دارند میتوانند در زمان عدم حضور

مشتري نسبت به پخت اقدام کنند در غیر اینصورت هر گونه بسته بندي و عرضه به فروشگاه هاي دیگر 

دانشگاه هاي علوم پزشکی (معاونت بهداشتی) موظف به برخورد با ممنوع بوده و دستگاه هاي نظارت از جمله 

متخلف بوده و به جمع آوري نان هاي بسته بندي اقدام نمایند.

 از نگهداري الشه گوشت و مرغ و انواع محصوالت گوشتی و پروتئینی به صورت روباز و خارج از یخچال خود

داري شود.

 خود داري شود.در مراکز انواع طیور نیز از تکه تکه کردن مرغ و پاك کردن مرغ و

 به صورت بسته بندي داراي مجوز سازمان دامپزشکی باشد.و محصوالت آن سعی شود عرضه طیور

:ابزار و تجهیزاتبهداشت .4

کلیه ظروف طبخ و دهی موظفند پس از سرویس(در صورت وجود) هاي سرو غذا ها و محلآشپزخانه

رجه د75بااليبا آبرا و نظایر آن، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبپذیراییظروف ،غذاییسازي موادآماده

هاي دهی به افراد جدید از سرویسو براي سرویسنمایندشی کگندزدایی و  آبسپس ، بشوییدگرادسانتی

ین استفاده کنند.جایگز

کز فروش محصوالت گوشتی و کلیه تجهیزات مورد استفاده در قصابی ها و مرغ و ماهی فروشی و مرا

پروتئینی به طور مستمر گندزدایی (حداقل یکبار قبل از شروع کار و یکبار بعد از هر شیفت کار و یکبار بعد از پایان 

کار روزانه ) شود.
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 کلیه تجهیزات در زمان عدم استفاده در داخل قفسه و یا کابینت در دار نگهداري شود و از نگهداري در خارج

و یا کابینت خود داري شود. قفسه 

 کلیه قفسه ها و میز کار و میز سرویس بطور مستمر بعد از پایان هر شیفت کاري که در دسترس مشتري و

شاغلین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی گردند.

.از نگهداري و چیدن ظروف غذا و قاشق و چنگال بر روي میز سرو خود داري شود

 بشقاب، کاسه، قابلمه و نظایر آن و قاشق، چنگال، لیوان، سیخ کباب و نظایر آن در کلیه ظروف و تجهیزات)

زمان عدم استفاده در داخل قفسه هاي پوشش دار نگهداري شود.

 استفاده از قندان و نمکدان و نظایر آن تا اطالع ثانوي خود داري شود. در صورت نیاز از بسته بندي یکنفره

استفاده شود.

تعویض گردد.شود باید پس از هر بار استفاده وشش یکبار مصرف براي میز غذاخوري استفاده میچنانچه از پ

ضروري می باشد.بار استفادهبعد از هرو نظایر آن رومیزيتشو و گندزدایی شس

بار استفاده گندزدایی شود.س از هروسایل نظافت پ

 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري استرختکن و در صورت وجود.

سرویس هاي سالنرنده به تعداد مناسب در ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوي مواد ضد ،

.بهداشتی و مواردي نظیر آن

بهداشت ساختمان:.5

 مطلوب استفاده شود.جهت بهره برداري از تهویههاسالنهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاز

بایستی هاي بهداشتیسرویسکلیه قسمت هاي مراکز صنفی به ویژه سالن سرو غذا، آشپزخانه، نمازخانه و

در طول شبانه روز حتی در ساعات تعطیلی از تهویه مناسبی برخوردار باشد.بطور مستمر و

گرددزدایی گندو مستمرمجزاصورت (حمام و توالت) را بههاي بهداشتیسرویس.

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

هامیز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب، دیوار و کف:سطوح داراي تماس مشترك شامل ،

وسایل ها، کلید و پریز، هاکف پوش، خودپردازهاخوان و هاي کارتگوشی تلفن، دستگاهکابینت، تخت، کمد، 

.گرددیزدایگندسپسو شده دستمال تمیز و خشکبانظایر آنو عمومی

گردد.تعبیههاي بهداشتی ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتتم لولهسسی
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نیروهاي خدماتی درکلیه صورت پذیرد و هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

هاي پالستیکی در کیسهآوري پسماند جمع(آوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتیخصوص جمع

.در دستور کار قرار دهندر هر شیفتدر آخ)بدون درز و نشتمحکم

بینی شود.پیشنمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نمازهاي تجمع نظیردر محل

شود.گندزداییداشته باشد و مرتبا مناسبهیتهودیآسانسور بايهوا

تا اطالع ثانوي در تمام قسمت ها حذف و از سرویس خارج ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريآب

گردد.

هاي سیگار (درصورت وجود) غیر فعال گردد.اتاقک

طور مستمر حداقل یکبار بعد از هر شیفت کاري گندزدایی محل استراحت شاغلین در صورت وجود بایستی ب

انجام شود.

.داخل محل استراحت در طول شبانه روز از تهویه مناسب بایستی برخوردار باشد

 و امثالهم بایستی بطور مستمر بعد از شیفت کاري بصورت اسپري گند زدایی شوند.کلیه پرده ها

: نکات مهم

 هاي تنفسی به تعداد کافی در محل ها و تابلوهاي از انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی آموزشپوستر و پمفلت

تعبیه شده در دید مشتریان و شاغلین نصب گردد.

هاي بهداشتی به تعداد کافی به تعداد کافی در محل صنفی و سرو غذا و سرویسهادستشوي شستراهنماي

در معرض دید عموم نصب گردد.

جهت تهویه ها باز گذاشته شوند وبوده و درها و پنجرهافرادا باید خالی از هسالنزدایی و نظافت، نگام گنده

نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به

باید با آب سرد یا معمولی تهیه گرددهاگندزدا.

ابد).یهش میساعت کا24(کارایی محلول پس از گذشت ه تهیه و استفاده شودگندزدا باید روزانهايمحلول

اء هر (به ازصرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

باید فراهم شود.ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی 2شیفت حداقل 

ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .

ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي مکانسرویسزداییندگوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشد،شودهاي دیگر استفاده می
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د و در د و آسیب نبینوسک مخصوصتان پاره نشمالباس، دستکش ودر طول مدت نظافت مراقب باشید

. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت هبالزم  است سطوح گندزدایی شده

مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(ی را به صورت مارپیچ حرکت دهیدت)

"یشود باید داراي چندها و غیره استفاده میها و سالنقکه براي نظافت کف اتا"هاییت"اضافی باشند"رس.

ی،پارچهپس از استفاده ازآب ژاول شسته و سپس در محلولمیبایست در آب داغها، دستمال نظافت و ت

و براي استفاده آماده باشد.شدهخشکور بماند. بعد از آن در دماي اتاق دقیقه غوطه30مدت هب

:اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري

سرفه و ، درجه38باالي تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 

هـا و  خصـوص کلیـه  هعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجـاع داده شـود و فقـط بـا     درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز وك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار ش

افراد به محل کار خود بازگردند.تاییدیه رسمی این مراکز/

:هاي سطوحگندزدا

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز 1

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهروبدرصد یک میک70اتیل الکل ر است.ها موثالکل براي از بین بردن ویروس

هاي عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (

شود.استفاده میاستتوسکوپ و ونتیالتورها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل )ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب و در فضشدهراي گندزدایی سطوح کوچک محدود دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

شدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل بهاستفاده مکرر و طوالنی ازگردد.استفاده می

خاص شود.هاي خوردگی الستیک و پالستیکترك

. مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

کننده.سفید4

قارچ و ویروس از جمله ویروس ه فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري،قوي و موثر است که مادگندزدایی

شود.فعال میغیرآنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 
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طور گسترده در دسترس کم و به، با هزینه)دقیقه زمان تماس60تا 10با هاي خانگی (گندزداها و سفیدکننده

شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میدایاست و براي گندز

و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک میها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسیبا این حال سفیدکننده

ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی

تواند اثرات آن تر) میتر و ضعیفشده (قويتوصیهسازيرقیقکننده از جمله عدم رعایت میزاناده نادرست از سفیداستف

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیبرا براي گندزدا

:رعایت موارد زیر ضروري استشده براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه میبند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظتز ماسک، پیشاستفاده ا-

هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده هاي سفیدمحلول-

)نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گسفید-

رقیق نمایید.%0,05آن را تا %5کننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید

هیپوکلریت سدیمراهنماي غلظت و مصرف -1جدول

)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5کننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % هاي سفیدعمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99کننده به قسمت سفید1شود استفاده از توصیه می5یت سدیم % راز هیپوکل1:100ول محلشده:محلول توصیه

)براي گندزدایی سطوح1:100محلول لوله کشی (

عنوان مثال ، براي به.کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبراي دستیاب

کننده قسمت سفید2استفاده کنید (یعنی کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیددر صد 2,5اي حاوي هسازي سفیدکنندهآماده
قسمت آب)98به  

کلر قابل دسترس در ،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر5براي سفیدکننده حاوي :سازيکلر قابل دسترس بعد از رقیق

ام خواهد بودپی پی 500صد یا در0,05حدود 

هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهاي سفیدمحلول

هاي متفاوت: زمان تماس براي کاربرد

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر

 (براي تیشوددقیقه توصیه می30زمان تماس :قالمکردن اورغوطهاز طریقگندزدایی	لباس، دستکش و دستمالها، ،

)نظایر آن

خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا ،ترشحات، استفراغ،کردن مدفوعتمیزسطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانندنکته: 
)وريغوطه

186



مراکز تهیه و توزیع مواد غذاییراهنماي کنترل محیطی کرونا ویروس در معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

12

:هاکنندهالزم براي استفاده از سفیدهاياحتیاط

.زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده-

دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داري گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود-

شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشه سایر مواد شوینده خانگی اجتهمراها بهکنندهکار بردن سفیداز به-

اي سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههبهاي شیمیایی خطرناك شود.تواند باعث واکنشمی

این گردد و ، تولید میشودکردن توالت استفاده میاسیدي مانند موادي که براي تمیزکننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می-

کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده براي سفید

ها هکنندنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید-

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

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود براي اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک-

شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.تولید

ده و بر روي آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموقیق استفاده کنید محلول رقیقده رکنناگر از سفید-

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24بعد از شده بال استفاده را هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق

و قبل از شدهلی ابتدا باید تمیزشته به مواد آگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس درشده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید-

کودکان نگهداري گردد
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پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي

خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
تجهیزات حفاظت فردي ضروري را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردي 
پوشیده و درآورده شود.

لباس حفاظت فردي را بپوشید.
.یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

ماسک را مطابق شکل بزنید. 
دست انجام شود.یضدعفون

یکیالستيهااز دستکش(شودیدهدستکش پوش
پسماندها استفاده یریتو مدیطمحيسازپاكيبرا

.)شود
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يحفاظت فردیزاتمراحل برداشتن تجه

آن، اگر یحو دفع صحیکبند پالستیشدرآوردن پ
یکدر یرد،گیمبند مورد استفاده مجدد قراریشپ

داده شود.ظرف با مواد گندزدا قرار 
ی شده است، آن را درحالیدهاگر روکش کفش پوش

.یدبردارید،دستکش در دست دارکه
و به یداز داخل به خارج بچرخانو دستکش رالباس

.یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمهید،ایدهپوشیکیپالستياگر چکمه ها

يها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا يظرف محتویکرا در شدهدر آورده
بیاندازید.

دست انجام شود.یضدعفون

برداشته شود.ماسک از پشت سر
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:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه 20باالي مچ به مدت 

سی به آب سالم از بشویید و درصورت عدم دستر

استفاده نمایید؛کننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید

؛شود)

از ماسک استفاده بیمار و مشکوك حتما افراد

. نمایند

ضدعفونی دست انجام شود.
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آموزش به اطرافیان

زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست

کنید

 هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛اله بیندازیدزب

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس

تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛

 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.هستید

ویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و تق

سبزیجات تازه؛
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 :دامنه کاربرد

، مساجد، هاها و امامزادهزیارتگاهحرم رضوی)ع(، حرم حضرت معصومه)س(،  :زیارتگاه ها شاملمتبرکه و اماکن 
  و نظایر آن هاهیات، هاحسینیه اماکن متبرکه

 
 مقدمه:

های انتقاال ایان ویاروس هناوز     کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه 
طور عمده  از طریق ریز قطرات یا های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهور دقیق مشخص نشدهطبه

های کنونی این بیماری از یاک طیا    گردند. بر اساس دانستهاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می
باه  د بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرتوانمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

 است.طور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهذات
ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگار انتقاال   طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1فاصله در  تواندویروس میاین باشد. دهان می 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، تجهیزات مانند یروسآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودمشترک استفاده میطور عمومی و هب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خاود را   نظایر آن( به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 در هوا، سطوح و اشیاء  عفونتعامل کاهش غلظت  هدف:

 گندزدایی، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوک، مناسب و مطلوب تهویه کارها:راه
 سطوح و اشیاء

 
 بهداشت فردی: .1

 زیر اطالع رسانی گردد: ینکات بهداشت ،توصیه می گردد ضمن رعایت
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  کردن رو بوسیو  دست دادن از 

 بر پایه الکل؛ نندهکضدعفونی موادها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از شستن مرتب دست 
 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدمکانازحضور در  امکان محدود نموده وهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 
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 مواداز تا حد امکان  اجتناب کرده و و همچنین خوردن غذاهای آماده های عمومی از خوردن غذا در محیط
 ؛کنیدصورت کامال پخته استفاده غذایی به

 صورت و درکنید و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کرده صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت در
 ؛به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدشدید شدن عالیم 

  ،حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی
 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند؛ 190ر صورت نیاز از مرکز تماس ند و دداشته شونگه

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 
 ز سیستم تشخیص چهره استفاده کنید؛ا، ترجیحا برای ثبت حضور و غیاب 
 ی استفاده نمایید؛از دستمال کاغذ های آسانسور،برای تماس با دکمه 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(
 ترجیحا هر یک از کارکنان از  یز و صندلی و سایر وسایلعدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن م(

 ؛شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف( دستمال نظافت
 ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 
 ؛ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه 
 روس؛دلیل تاثیر آن بر تضعی  سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویعدم استعمال دخانیات به 

 
 ها دست شویشست نحوه
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست
 ،ها را مرطوب کنیددست-1
 ،از صابون مایع استفاده کنید -2
 ،هم بمالیدها را خوب بهک  دست-3
 ،را بشوئیدانگشتان -4
 ،ها را بشوئیدمچ-5
 ،بین انگشتان را بشوئید -6
 ،آبکشی کنیدها دست -7
 ،)استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 ،شیر آب را با همان دستمال ببندید-9
 ،سطل زباله درب دار بیندازید در دستمال را-10
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 :های بازرسی ورودی به حرمایستگاه بهمربوطت فردی بهداش
  دار و دستکش استفاده ل حفاظت شخصی از جمله ماسک فیلتربازرسی ورودی حرم باید از وسایتمامی پرسنل

 ؛نمایند
  (؛در صورت امکان)تحویل ماسک به زائرین 
 ؛ها در تواتر زمانی مناسب توسط پرسنلتعویض ماسک و دستکش و ضدعفونی دست 
 ؛بازرسی بدنی زائران با دستگاه های الکترونیکی انجام شود 
  (یندهای ادعیه شخصی استفاده نمابارائه چادر به زائرین ) کلیه زائرین باید از چادر، مهر، سجاده و کتاعدم 
 های بهداشتی پیشگیرانه و استفاده از وسایل شخصی برای زیارت و عبادت در تمامی رسانی کلیه پیاماطالع

انجام فضای مجازی و نظایر آن  ،از طریق نصب بنر، تابلوهای الکترونیکی، پیامک محلمبادی ورودی به 
 گردد.

 
 حرم: هایبه کفشداریمربوط بهداشت فردی

 ؛تمامی پرسنل کفشداری باید از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک فیلتر دار و دستکش استفاده نمایند 
 ؛ها در تواتر زمانی مناسب توسط پرسنلویض ماسک و دستکش و ضد عفونی دستتع 
 ؛با تواتر زمانی کوتاه و مناسب خدمتهای تعویض شیفت 
 ها؛برای کفش عدم استفاده از کیسه نایلونی مشترک 
 .کیسه های استفاده شده بعد از هر بار مصرف دور ریخته شود 
  

و  )حیاط، صحن، رواق و سایر فضای روباز و سربسته فضای داخلی حرمبه مربوط بهداشت فردی
 :(سرویس های بهداشتی

 ؛دار و دستکش استفاده نمایندل حفاظت شخصی از جمله ماسک فیلتراز وسای تمامی خدام حرم باید 
 ؛ها در تواتر زمانی مناسب توسط خدامعفونی دستویض ماسک و دستکش و ضدتع 
  دار و ل حفاظت شخصی از جمله ماسک فیلترهای بهداشتی باید از وسایمسئول نظافت سرویستمامی پرسنل

 ؛دستکش استفاده نمایند
  مسئول نظافت  ها در تواتر زمانی مناسب توسط پرسنلعفونی دستماسک و دستکش و ضدتعویض

 های بهداشتی؛سرویس
 ؛بهداشتی های سرویس محل در هادست شستن عملالدستور نصب  
 عدم استعمال دخانیات 
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 :بهداشت مواد غذایی .2
 انجام گیرد.های یکبار مصرف بندیسرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 
 .مواد غذایی سل  سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می 

  در صورت وجود رستوران، آشپزخانه و یا سالن غذا خوری از راهنمای کنترل محیطی کرونا در مراکز تهیه و
 توزیع استفاده شود.

 .توزیع کلیه نذورات در فضای داخلی ممنوع است 
 

 :ابزار و تجهیزاتبهداشت  .3

 ؛با افراد دیگر نظایر آن()پر، عصا و  مخصوص خدام کار ابزار جلوگیری از تماس 
 صورت موقت بهها کلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه
 ردد.آوری گجمع

  ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 کلیه ظروف طبخ و دهی موظفند پس از سرویس)در صورت وجود( های سرو غذا ها و محلآشپزخانه
درجه  75 باالی با آبرا  و نظایر آن ، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی ،غذاییسازی موادآماده
ین ایگزهای جدهی به افراد جدید از سرویسو برای سرویس نمایندشی کِگندزدایی و  آبسپس ، بشویید گرادسانتی

 استفاده کنند.

 تعویض گردد.شود باید پس از هر بار استفاده چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می 

 بار استفاده گندزدایی شود. س از هروسایل نظافت پ 

 راهروها رنده به تعداد مناسب در هر طبقه،ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد ،
 .آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن

 
 بهداشت ساختمان: .4

  هاسالنهای هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از.  
 های تنفسی به تعداد کافی در محل.از انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی نصب تابلوهای آموزش 

 های بهداشتیبه تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس هادستشوی شست نصب راهنمای.  
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 های بهداشتیو سرویس زیارتی و متبرکههای تهویه مناسب محل. 
 شوندزدایی گند مجزاصورت )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 
 ها در هوا پخش نشوندگی، درب آن را بگذارید تا میکروبن سیفون توالت فرنقبل از کشید.  
 میز و صندلی، دستگیره درها، ها ، در تمامی سطوح در معرض تماس زائران از جمله ک ، دیوار، گندزدایی

قفسه ها، کمد،  ،های مبادی ورودی به حرم، پردهفرش ها ها،  نرده؛ هاروشویی و وضوخانهشیرآالت، ها، آبخوری
 ینده و دستمال تمیز و خشک انجام گرددبا کمک مواد شو و نظایر آن وسایل عمومی، کلید و پریزها، هاک  پوش

 گندزدایی گردد.سپس توسط مواد گندزدای مناسب 

 نیروهای خدماتی درکلیه صورت پذیرد و های دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
های پالستیکی در کیسهآوری پسماند جمع) آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتیصوص جمعخ

 .در دستور کار قرار دهند ر هر شیفتدر آخ (بدون درز و نشت محکم
 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقتکنسردها و آب خوریحذف آب. 
 صورت روزانه در ها بهکردن صحن ها خودداری گردد و یا فرششدن بحران مفروشطرف االمکان تا برحتی

 گردد.گندزدایی سه نوبت 

  ؛کانال هدایت زائرین جهت انجام زیارت و عدم تجمع افراد در کنار ضریحایجاد 
  ؛سطوحو گندزدایی در نظر گرفتن فواصل زمانی مناسب برای شستشو 
 های بهداشتی؛های تجمع و سرویسمحل تر بر تهویه مناسب برای فضاهای بستهنظارت جدی 

 ؛عداد مناسب در هر طبقه و راهروهانصب ظروف حاوی مواد ضد عفونی کننده دست ها با پایه نگهدارنده به ت 
  دستمال ، محل در دستشوئی مایع با همراه ظرف حداقل یا وکشی صابون مایع و تم لولهسسی تعبیهنسبت به

دستگاه های خشک کن تا اطالع ثانوی غیر فعال و  های بهداشتی اقدام گرددها و سرویسکاغذی در توالت
 .گردند

 بینی شود.در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش سطوح گندزدایی برگزاری نماز جماعتهای در محل 
 

 : نکات مهم
 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وبوده و درها و پنجره افرادها باید خالی از سالن زدایی و نظافت،نگام گنده

 نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

 نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

 باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد هاگندزدا.  
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 ابد(.ی هش میساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  روزانه تهیه و استفاده شود گندزدا باید هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست
 باید فراهم شود.ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی  2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ زا . 

 های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل
 .مجزا باشد ،شودهای دیگر استفاده می

  د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نش و لباس، دستکش در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب الزم  است سطوح گندزدایی شده 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت ک  اتاق "هاییتِی. 
  آب ژاول  شسته و سپس در محلول میبایست در آب داغ ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از

 رای استفاده آماده باشد.و ب شدهخشکور بماند. بعد از آن در دمای اتاق دقیقه غوطه 30مدت هب
 

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری   

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
هاا و  خصاوص کلیاه  هاعضای بدن بعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی ، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجااع داده شاود و فقاط باا      درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 
 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/

 
 :های سطوحگندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1
کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 70اتیل الکل  ها موثر است.برای از بین بردن ویروسالکل 

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )
 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می)مثل و گاهی سطوح خارجی تجهیزات  (ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب و در فض شدهرای گندزدایی سطوح کوچک محدود دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه
شدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی از گردد.استفاده می

 های خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترک
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 و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم مواد گندزدا .2

 دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کنندهمطابق 
 ناکسیدان نظیر پراکسید هیدروژگندزدای مواد  .3

 دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کنندهمطابق 
 کنندهسفید.4

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی
 شود.فعال میغیر آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(دقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای
و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهیایی واکنش نشان میراحتی با سایر مواد شیمشوند و بهمی
تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا
 :رعایت موارد زیر ضروری است شده ای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیقبر
 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میب سرد مخلوط گردد )آب گکننده با آسفید -

 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید
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  هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مصرف  -1 جدول
  (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5حاوی هیپوکلریت سدیم %  کننده خانگیهای سفیدعمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99کننده به قسمت سفید 1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:100محلول  شده:محلول توصیه
  (برای گندزدایی سطوح 1:100محلول لوله کشی )

عنوان مثال ، برای به .کننده به آب را تنظیم کنیدم، نسبت سفیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیبرای دستیاب
کننده قسمت سفید 2استفاده کنید )یعنی  کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98به  

کلر قابل دسترس در  ،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر 5برای سفیدکننده حاوی  :سازیکلر قابل دسترس بعد از رقیق
   پی پی ام خواهد بود 500صد یا در 0.05حدود 

  های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهای سفیدمحلول
 های متفاوت: زمان تماس برای کاربرد

  گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:غیرسطوح  
  لباس، دستکش و دستمال ها، )برای تیشوددقیقه توصیه می 30زمان تماس  :کردن اقالمورغوطه از طریقگندزدایی ،

 (نظایر آن
ایعات بدن قبل از گندزدایی یا خون یا دیگر م ،ترشحات ، استفراغ،کردن مدفوعتمیز سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانندنکته: 
  (وریغوطه

 
 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 
پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد

 
 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط

 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -

دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود -
 گردد.شسته شود و با یک پزشک مشورت 

داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به -
ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی

 گردد و این ، تولید میشودردن توالت استفاده میکاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شوینده
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نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می -

 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدرد گاز سمی آزاد میگیوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک -
 بیش از حد خودداری گردد. شده خریداری نموده و از ذخیرهتولید

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغمیها کنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید -

 کودکان نگهداری گردد
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی ست، آن را درحالشده ا یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده

 ندازید.بیا

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع  ثانیه 20باالی مچ به مدت 
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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 19 –راهنمای پیشگیری وکنترل کوید 
 )کرونا ویروس(: شاغلین امور کفن و دفن

      

 :هتهیه کنند
 مریم رامیندکتر خانم 

 تأیید کنندگان:
 دکتر یحیی خسروی معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار

 دکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سالمت محیط و کار
 

کار جلوگیری کنیم؟چگونه از گسترش کرونا در محیط   

 مرکز سالمت محیط و کار
 گروه بهداشت حرفه ای
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 . دامنه کاربرد 1
هایی برای کارکنان در مواجهه با اجساد مانند شاغلین کالبد شکافی )پزشکی قانونی(، برگزار  توصیهدر این بخش 

کنندگان مراسم تشییع جنازه و سایر شاغلین مرتبط با کفن و دفن ارائه شده است. این راهنما، یک راهنمای کلی 
اویروس کرونرند که بطور بالقوه با برای آن دسته از کارکنان و کارفرمایانی است که در چنین مشاغلی اشتغال دا

  در مواجهه هستند.

  یکل یها هی. توص2
 رانهیگشیپ اقدامات دیبا شود، حاصل کرونا روسیانتشار و یدر مورد چگونگ یشتریکه اطالعات ب یزمان تا .1

 شیلدهای ای نکیع از استفاده مثال، عنوان)به  چشم از محافظت و هوابرد ذرات مواجهات، یتمام برابر در
 .گردد اعمال اجساد با تماس در کارکنان ریسا و ها غسالخانه کارکنان یبرا( صورت

ه جان باخت کروناویروسبا اجساد افرادی که در اثر ابتال به  سایر افراد در تماسکارکنان غسالخانه ها و  .2
 محافظت شوند.، باید از تماس با خون و مخاط و اشیای آلوده یا سایر سطوح محیطی آلوده اند

کارفرمایان در این حوزه مسئولیت خطیری در اجرای استانداردهای ملی و بین سرپرستان، مدیران و  .3
 های خونی، تجهیزات حفاظت فردی و حفاظت تنفسی پاتوژنالمللی دارند، از جمله استانداردهای 

 ارکنانکعرض قرار گرفتن تواند به جلوگیری از در مفوت کردند می کروناویروسدفن سریع اجسادی که از  .4
 ویروس کمک کند.با 

 یمنی( از اقدامات اروسیکروناو )مانند یعفون عوامل انتقال ساندنر حداقل به ای یریجلوگ منظور به .5
 کرد.  یرویپ یبه درست دیبا یستیز

 ،روسیکروناو روسیشده مبتال به و دییمشکوک/ تا مارانیب اجساد با مواجههمحافظت از کارکنان در  یبرا .6
 یماریاجساد در مراقبت ب یدفن بهداشت دستورالعمل با منطبق) متعارفاقدامات  یموقت اجرا قیتعل

 . شود یم هیتوص یاز مرگ و کالبد شکاف پس راوزارت بهداشت(  یابالغ -کرونا
 یعنی) ادیز اریبس یروسیبار و لیپتانس راهنما نیاما ا ست،یعفونت کامالً شناخته شده ن ندیفرا اگرچه .7

در معرض آنها قرار دارند  دفن و کفن امورکه کارکنان  یدر بدن( را در اجساد و منابع یروسیتعداد ذرات و
 . ردیگ یرا در نظر م

 کنترل های مهندسی. 3
جان خود را از دست داده اند  روسیکروناوکه در اثر عفونت  یافراد یرو یقانون یپزشک یگونه بررس هر .1

ل شام امر نیامناسب کنترل هوا هستند انجام شود.  ستمیس یکه دارا یکالبد شکاف یهادر اتاق دیبا
مکعب در  فوت 6کنند و حداقل  یرا نسبت به مناطق مجاور حفظ م یاست که فشار منف ییستمهایس
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 ای دیجد یهوا )ساخت و سازها تبادل هیمکعب در ثان فوت 12 ایموجود(  یهوا )سازه ها تبادل هیثان
 تیهدا رونیبه ب ماًیاتاق مستق یکه هوا دیحاصل کن نانیاطم نینوساز( در هر ساعت انجام دهند. همچن

 میمستق یکند. هوا یعبور م با بازده باال( یلترهای)ف HEPA لتریدر صورت چرخش هوا از ف ایشود  یم
که  باشد یو به دور از کارکنان نییبه سمت پا دی( بایکالبد شکاف زیاطراف م یخروج یها ستمی)از س

 .دهندیم انجاماقدامات پزشکی قانونی 
های کوچکتر و سایر تجهیزات آلوده استفاده کنید. های کوچک ایمنی زیستی برای بررسی نمونهاز اتاق .2

 باید به محفظه خالء برای به دام انداختن آئروسل ها مجهز باشند. پزشکی قانونیو لوازمی  تجهیزات

 کنترل های مدیریتی. 4
 یه گواهپزشکان صادر کنند مانندشوند  یمغسالخانه  مربوطبه پزشکی فانونی،که وارد اتاق  یپرسنل تعداد .1

 . دینمحدود ک را یمتوف انیاطراف و یو خدمات یو کارکنان نظافت چ یقانون یپزشک یها نیتکنس ایفوت 
دستورات اجرای موازین بهداشت محیطی از قبیل نظافت سطوح و دفع  کنترل های مدیریتی شامل .2

در ارتباط با بیماری و راه های انتقال بایستی نیز می شود که آموزش به کارکنان  بهداشتی پسماندها و
 آموزش کافی ببینند. و بهداشت محیط کار آنها

را که برای انجام  ضروری قط موارددیگر فبه عبارت تولید ذرات معلق در هوا را به حداقل برسانید،  امکان .3
 یا آماده سازی اجساد برای دفن الزم است را انجام دهید.اقدامات پزشکی قانونی 

را به حداقل برسانید. البته کسانی که حضورشان  در زمان ایجاد ذرات معلق در هواتعداد کارکنان حاضر  .4
 می باشد.استثناء  ضروری باشند امورممکن است برای انجام سایر 

 استانداردو روشهای ایمنی از ، اقدامات پزشکی قانونیاز طریق پوست هنگام  آسیببرای جلوگیری از  .5
و اشیاء برنده آلوده در ظروف  شودکنید. هنگام استفاده از سوزنها یا سایر اشیاء برنده احتیاط پیروی 

 . ریخته شونددور  و شوند قرار داده 1مخصوص برچسب زده شده و مقاوم در برابر سوراخ شدگی

 تجهیزات حفاظت فردی. 5
 مشکوک اداجس با تماس در کارکنان ریسا و غسال کارکنان ،یقانون یپزشک) دفن و کفن امورکارکنان  هیکل .1

 مناسب استفاده کنند. یحفاظت فرد لیوسا از دیبا (روسیکروناو به مبتال ای
 :موارد زیر می باشد شامل فوق بکارگیری وسایل حفاظت فردی برای کارکنان الزامات .2

  روی هم التکس مقاوم در برابر آسیب )پارگی و غیره(دو دستکش پوشیدن 

                                                           
1 Safety Box 
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 پوشیدن لباس غیر قابل نفوذ در زیر پیش بند یا گان غیر قابل نفوذ 

 صورت عینک یا حفاظ 

 پوشش کفش ها 

 (کاله پزشکیپوشش مناسب سر) 

سی به تنف ماسک، از پزشکی قانونی و عملیات غسلف در تولید آئروسل در مراحل مختل یبه دلیل پایدار .3
 که مطابق با الزامات استاندارد حفاظت گرددعنوان بخشی از یک برنامه جامع حفاظت تنفسی باید استفاده 

یکبار مصرف یا وسایل حفاظت تنفسی بهتر، معاینات پزشکی، آزمایش  N95تنفسی باشد و شامل ماسک 
 و آموزش باشد. 

تواند می)با بازده باال(  HEPAبا فیلترهای )کپسول دار( ( PAPRsهوای خالص ) تامین با تجهیزات تنفسی .4
 پرسنل در طی مراحل گسترده کالبد شکافی شود. راحتیباعث افزایش 

دفع آنها را انجام  یالزم برا طیرا درآورده و شرا یحفاظت فرد لیوسا ،یقبل از ترک اتاق کالبد شکاف .5
 سهیمجهز به ک یمصرف مورد استفاده داخل ظروف زباله دربدار پدال کباری لیکه وسا یمعن نی. بددیده
ال بخش مرتبط ارس به یضد عفون یموارد برا ریشود و سا هیتخل یعفون یزرد رنگ بعنوان پسماندها یها

 یتبهداش التیکه تسه دیحاصل کن نانی. اطمدییدست ها را با آب و صابون بشو شهیهم نیشود. همچن
 در دسترس باشد )مجاورت رختکن(. یالکل( به راحت گاهیجا ای نکی)س

 کسب جهت؛ است شدهدر نظر گرفته  شاغلین در گیر در امور کفن و دفن هیکل یبرا اختصاصی یراهنما نیا
 لیوسا ،یمرکز خدمات بهداشت ،یادار یها طیمح ریراهنماها نظ سایر به شتریب یتخصصعمومی و اطالعات 

 کنند.  مراجعهخاص  یها طیمشاغل و مح ،یحفاظت فرد
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 فهرست

  کاربرد دامنه

  مقدمه

 ی طیمح بهداشت یکنترل اقدامات

 یفرد بهداشت
  هادست یشستشو نحوه

 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  ساختمان بهداشت

  مهم نکات
 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

  سطوحهای گندزدا

 ها های الزم برای استفاده از سفیدکنندهاحتیاط

 ی فرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش
 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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 :دامنه کاربرد

ها، سرپناه(، خانه )محل خواب موقتگرممهد کودک و شیرخوارگاه، روزی، مدارس شبانه :شامل مراکز جمعی
 خوابگاه دانشجویان و نظایر آنحوزه های علمیه،  ها، مراکز اقامتی،ها، مسافرخانهها، مهمانسراها، هتلپانسیون

 
 مقدمه:

های انتقاال ایان ویاروس هناوز     کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه 
طور عمده  از طریق ریز قطرات یا های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهور دقیق مشخص نشدهطبه

های کنونی این بیماری از یاک طیا    گردند. بر اساس دانستهاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می
باه  د بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرتوانمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

 است.طور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهذات
ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگار انتقاال   طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1فاصله در  تواندویروس میاین باشد. دهان می 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، تجهیزات مانند یروسآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودمشترک استفاده میطور عمومی و هب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خاود را   نظایر آن( به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 در هوا، سطوح و اشیاء  عفونتعامل کاهش غلظت  هدف:

 گندزدایی، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوک، مناسب و مطلوب تهویه کارها:راه
 سطوح و اشیاء

 
 بهداشت فردی: .1
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  کردن رو بوسیو  دست دادن از 

 بر پایه الکل؛ نندهکضدعفونی موادها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از شستن مرتب دست 
 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدمکانازحضور در  امکان محدود نموده وهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 
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 مواداز تا حد امکان  اجتناب کرده و و همچنین خوردن غذاهای آماده های عمومی از خوردن غذا در محیط
 ؛کنیدصورت کامال پخته استفاده غذایی به

 صورت و درکنید و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کرده صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت در
 ؛به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدشدید شدن عالیم 

  ،حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی
 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند؛ 190ر صورت نیاز از مرکز تماس ند و دداشته شونگه

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 
 ز سیستم تشخیص چهره استفاده کنید؛ا، ترجیحا برای ثبت حضور و غیاب 
 ی استفاده نمایید؛از دستمال کاغذ های آسانسور،برای تماس با دکمه 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(
 ترجیحا هر یک از کارکنان از  یز و صندلی و سایر وسایلعدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن م(

 ؛شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف( دستمال نظافت
 ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 
 ؛ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه 
 روس؛دلیل تاثیر آن بر تضعی  سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویعدم استعمال دخانیات به 

 
 ها دست شویشست نحوه
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست
 ،ها را مرطوب کنیددست-1
 ،از صابون مایع استفاده کنید -2
 ،هم بمالیدها را خوب بهک  دست-3
 ،را بشوئیدانگشتان -4
 ،ها را بشوئیدمچ-5
 ،بین انگشتان را بشوئید -6
 ،آبکشی کنیدها دست -7
 ،)استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 ،شیر آب را با همان دستمال ببندید-9
 ،سطل زباله درب دار بیندازید در دستمال را-10
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 :بهداشت مواد غذایی .2
 های یکبار مصرف انجام گیرد.ندیبو آب آشامیدنی ترجیحا در بسته ، قند، شکراقسرو نمک، فلفل، سم 
 مواد غذایی سل  سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند. 
 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می 
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 :ابزار و تجهیزاتبهداشت  .3

  ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 کلیه ظروف طبخ و دهی موظفند پس از سرویس)در صورت وجود( های سرو غذا ها و محلآشپزخانه
 75 باالی با آبرا  و نظایر آن ، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی ،غذاییسازی موادآماده
های دهی به افراد جدید از سرویسو برای سرویس نمایندشی کِگندزدایی و  آبسپس ، بشویید گرادسانتیدرجه 
 ین استفاده کنند.ایگزج

 تعویض گردد.شود باید پس از هر بار استفاده چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می 

 بعد از هربار استفادهو نظایر آن )درصورت وجود(  تشو و گندزدایی ملحفه، پتو،ضرورت شس  
 االمکان استفاده نشود(.)حتی شوند اییگندزد طور مستمربه بازی کودکان، وسایل ورزشی وصورت وجود در 

 س از هربار استفاده گندزدایی شود.وسایل نظافت پ 

  حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری استرختکن و در صورت وجود. 
 صورت موقت بهها کلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه
 ردد.آوری گجمع

 راهروها رنده به تعداد مناسب در هر طبقه،ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد ،
 .آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن

 
 بهداشت ساختمان: .4

  هاسالنهای هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از.  
 های تنفسی به تعداد کافی در محل.از انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی نصب تابلوهای آموزش 

 های بهداشتیبه تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس هادستشوی شست نصب راهنمای.  
 های بهداشتیهای اقامت و سرویستهویه مناسب محل. 
 زدایی کنیدگند مجزاصورت )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 
 ها در هوا پخش نشوندگی، درب آن را بگذارید تا میکروبن سیفون توالت فرنقبل از کشید.  
 هامیز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب، دیوار و ک  :سطوح دارای تماس مشترک شامل ،

وسایل ا، هکلید و پریز، ها، ک  پوشخودپردازهاخوان و های کارتگوشی تلفن، دستگاهکابینت، تخت، کمد، 
  .گردد یزدایگند سپسو شده  دستمال تمیز و خشک با نظایر آنو  عمومی

 گردد. تعبیههای بهداشتی ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتتم لولهسسی 
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 نیروهای خدماتی درکلیه صورت پذیرد و های دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
های پالستیکی در کیسهآوری پسماند جمع) آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتیصوص جمعخ

 .در دستور کار قرار دهند ر هر شیفتدر آخ (بدون درز و نشت محکم
 بینی شود.پیش نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز های تجمع نظیردر محل 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 

 ها به صورت موقتکنسردها و آب خوریحذف آب. 
 شوند گندزداییهای ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری در صورت وجود سالن. 
 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 
 

 : نکات مهم
 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وبوده و درها و پنجره افرادها باید خالی از سالن زدایی و نظافت،نگام گنده

 نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

 نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

 باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد هاگندزدا.  
 ابد(.ی هش میساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  روزانه تهیه و استفاده شود گندزدا باید هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست
 باید فراهم شود.ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی  2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ زا . 

 های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل
 .مجزا باشد ،شودهای دیگر استفاده می

  د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نش و لباس، دستکش در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب الزم  است سطوح گندزدایی شده 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت ک  اتاق "هاییتِی. 
  آب ژاول  شسته و سپس در محلول میبایست در آب داغ ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از

 رای استفاده آماده باشد.و ب شدهخشکور بماند. بعد از آن در دمای اتاق دقیقه غوطه 30مدت هب
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 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری   

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
هاا و  خصاوص کلیاه  هاعضای بدن بعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی ، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجااع داده شاود و فقاط باا      درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 
 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/

 
 :های سطوحگندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1
کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 70اتیل الکل  ها موثر است.برای از بین بردن ویروسالکل 

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )
 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می)مثل و گاهی سطوح خارجی تجهیزات  (ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب و در فض شدهرای گندزدایی سطوح کوچک محدود دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه
شدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی از گردد.استفاده می

 های خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترک
 . مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 کننده.سفید4

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی
 شود.فعال میغیر آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(دقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای
و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهیایی واکنش نشان میراحتی با سایر مواد شیمشوند و بهمی
تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا
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 :رعایت موارد زیر ضروری است شده ای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیقبر
 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میب سرد مخلوط گردد )آب گکننده با آسفید -

 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید
 

  هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مصرف  -1 جدول
  (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5حاوی هیپوکلریت سدیم %  کننده خانگیهای سفیدعمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99کننده به قسمت سفید 1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:100محلول  شده:محلول توصیه
  (برای گندزدایی سطوح 1:100محلول لوله کشی )

عنوان مثال ، برای به .کننده به آب را تنظیم کنیدم، نسبت سفیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیبرای دستیاب
کننده قسمت سفید 2استفاده کنید )یعنی  کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98به  

کلر قابل دسترس در  ،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر 5برای سفیدکننده حاوی  :سازیکلر قابل دسترس بعد از رقیق
   پی پی ام خواهد بود 500صد یا در 0.05حدود 

  های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهای سفیدمحلول
 های متفاوت: زمان تماس برای کاربرد

  گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:غیرسطوح  
  لباس، دستکش و دستمال ها، )برای تیشوددقیقه توصیه می 30زمان تماس  :کردن اقالمورغوطه از طریقگندزدایی ،

 (نظایر آن
ایعات بدن قبل از گندزدایی یا خون یا دیگر م ،ترشحات ، استفراغ،کردن مدفوعتمیز سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانندنکته: 
  (وریغوطه

 
 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 
پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد
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 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط
 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -

دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود -
 گردد.شسته شود و با یک پزشک مشورت 

داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به -
ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی

 گردد و این ، تولید میشودردن توالت استفاده میکاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شوینده

 
 
نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می -

 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدرد گاز سمی آزاد میگیوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک -
 بیش از حد خودداری گردد. شده خریداری نموده و از ذخیرهتولید

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغمیها کنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید -

 کودکان نگهداری گردد
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی ست، آن را درحالشده ا یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده

 ندازید.بیا

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع  ثانیه 20باالی مچ به مدت 
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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ناشی  19 –ید وکوبیماری  پیشگیری و کنترل 
  ها و ندامتگاه ها زندان :در ویروس کرونااز 

 : تهیه کننده
 مهندس مهندس فاطمه صادقی، رییس گروه عوامل شیمیایی و سموم

 تأیید کنندگان:
 مرکز سالمت محیط و کار بهداشت حرفه ای دکتر یحیی خسروی معاون فنی

 کاردکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سالمت محیط و 
 

1398اسفند ماه  –نسخه اول   

 گروه عوامل شیمیایی و سموم
 مرکز سالمت محیط و کار
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه: 
کورونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که می توانند از بیماری سرماخوردگی معمولی تا بیماریهای  

کووید ( و SARS-CoV( و سندرم شدید تنفسی حاد )MERS-CoVشدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه )
 .را شامل شوند 19-

و  که می تواند منجر به بیماری حاد تنفسیناشی از کرونا ویروس جدید با توجه به پتانسیل باالی سرایت بیماری 
-2019شیوع سال نامگذاری نموده و  19-این بیماری را کوید ( WHOسازمان بهداشت جهانی )گردد، حتی مرگ 
nCoV رانی بین المللی اعالم کرده است.را یک اورژانس بهداشت عمومی و نگ 

سطوح آلوده به قطرات ناشی از تماس با این ویروس در بسیاری از موارد از فردی به فرد دیگر از طریق تنفس، یا  
جمعیت  تراکمبه دلیل  ها و ندامتگاه ها زندان نظیرین در اماکنی اه فرد بیمار منتقل می شود. بنابرعطسه یا سرف

محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی، دشوار شدن حفظ بهداشت فردی و عدم امکان تغذیه باال از یک سو و 
، عفونت های ، سل ریوی، هپاتیت، آنفوالنزا HIVهمچون آلودگی به  شیوع باالی بیماری های مسری مناسب و

 به تالبرای ابهای پوستی و سایر بیماریهای واگیر دار، زمینه  انگلی خارجی) پدیکولوزیس و اسکابیس( بیماری
 . را تهدید می نمایدو خانواده های آنان زندانیان سالمت جمعی این امر و  کرونا ویروس مستعد تر می باشد

 دامنه کاربرد
و نیز ندامتگاه ها و کارکنان زندان ها  کارگران و این راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری جهت کاهش مواجهه

که با می باشد  19-کووید بیماری سک های مربوط به اعضاء خانواده آنها و کنترل ریبازداشتی ها و زندانیان و 
در گروه عوامل  (CDC( و مرکز کنترل و پیشگیری از عفونت )WHOتوجه به توصیه های سازمان جهانی بهداشت )

 تدوین گردیده است.ت بهداشت مرکز سالمت محیط و کار وزار شیمیایی و سموم

 توصیه های عمومی
 گیریپیش کارکنان مربوطه برایکارگران شاغل در زندان و و ندامتگاه ها و  یاناصول زیر برای بهداشت زندان رعایت

 توصیه می شود:  19 -از بیماری کووید 

در صورتی که آب و  ثانیه حداقل بشویید. 20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت  .1
 درصد استفاده کنید. 60صابون مایع در دسترس نیست می توانید از پنبه آغشته به الکل 

 پرهیز کنید. آلودهاز دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای  .2
 خودداری کنید. تا حد امکان متر( با افراد بیمار یا مشکوک 2از تماس نزدیک )کمتر از  .3
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سهم بیشتری در کاهش ابتال به  تغذیه مناسب و اهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافیک خواب کافی، .4
 بیماری دارد. 

تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم  .5
 ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کروناویروس(.

 یتخصص اقدامات 

 با اسپری تمیزکننده  به صورت روزانه( high-touch surfaces)زندان  تمام سطوح پرتماسضد عفونی  .1
ر ب های درها(، تلفنها، کیبورد، تبلت و میز کنار تخت، دستگیرهپیشخوان، رومیزی، میز کار)از جمله: 

 اساس مستندات ابالغ شده از مرکز سالمت محیط و کار
ن اعم از: آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی، تلفنخانه، حسینیه، های عمومی زندامحیطروزانه عفونی ضد  .2

بر اساس مستندات ابالغ شده از مرکز سالمت  و محل نگهداری زندانیان نه، تخت های اتاق خوابنمازخا
 محیط و کار

 برای مصارف خوردن و آشامیدندر زندان استفاده از ظروف یکبار مصرف  .3
 اتاق ها و بند ها بر اساس استانداردهای ملی و بین الملیرعایت تراکم تعداد زندانیان در  .4
 رعایت بهداشت فردی و عمومی به زندانیان  آموزش .5
 در مالقات کنندگان تن عالئم بیماری مانند تب و سرفه کسب اطمینان از نداشمحدودیت مالقات و  .6
 الزام مالقات کنندگان به استفاده از وسایل حفاظت فردی .7
ماسک، الکل، مواد ضد عفونی الزم نظیر و بهداشتی وسایل حفاظت فردی  رار دادنتهیه و در اختیار ق .8

 و آموزش نحوه صحیح استفاده از آن  و امثالهم ، صابون ، دستکشکننده
 در اختیار قرار دادن صابون برای شستشوی مکرر دست ها و آموزش نحوه صحیح شستن دست ها .9

 ،اد مشکوک و بیمار ) بهتر است تا زمان بهبودی کاملایجاد فضای مناسبی برای قرنطینه نمودن افر .10
 (و یا دادن مرخصی آزاد شوند بیماران با سپردن وثیقه 

 تا زمان بهبودی کامل د مشکوک دارای عالمت و یا بیماریانجام مراقبتهای الزم از افرا .11
 پیش بینی تدابیری برای کاهش استرس زندانیان .12
ش ، کاه، تقلیل زمان حبس، اعطاء مرخصیو بخشودگیعفو  :پیش بینی سیاست های تشویقی نظیر .13

 جرایم به زندانیانی که اصول بهداشتی را رعایت می کنند.
 تنبیه و برخورد قاطع با زندانیان خاطی در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی .14
 نظارت بر رعایت اصول  و موازین بهداشتی در زندان .15
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 شناسایی خطر
که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد آلوده  روسیو نیانتشار و انتقال ا یهاتوجه به راه با

 رد. ک ییرا شناساویروس خطرات مرتبط با کرونا  یتوان به راحت یم در اثر سرفه و عطسه منتقل می شود،
 منابع زیر عوامل اصلی خطر هستند:

 19 -کووید  به بیماریمبتال  افراد  

  19 -وسایل مورد استفاده توسط فرد بیمار مبتال به بیماری کووید 
 سطوح با تماس زیاد از جمله دستگیره ها یا ابزارهای کار 

 دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه فرادا 

 زمینه ای مانند دیابت،  های اریافراد دارای بیم ،40باالی  BMI سال، 60با سن باالی افراد الزم به ذکر است که 
، کسانی که تحت شیمی )اکتسابی و مادرزادی( سیستم ایمنی نقصبیماران دارای ریوی مزمن، ، عروقی قلبی

یا مصرف کنندگان داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی  ، مصرف کنندگان کورتون طوالنی مدت،درمانی هستند
در معرض خطر جدی می  پزشک و سایر افراد مستعد به تشخیص ، زنان بارداربیماران کلیوی و کبدی مزمن و

 باشند.

 

 پیشگیری و کنترل خطر در محل کار
رسنل و پ ، کارگرانکارکنانزیر برای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا ویروس در زندانیان و  رعایت اقدامات  

 زندان توصیه می شود:

و شغلی و نحوه صحیح بهداشت فردی، عمومی رعایت در خصوص ها به کارگران و کارکنان زندان  آموزش .1
 استفاده از وسایل حفاظت فردی

 یدبا کارگران شاغل در کارگاه های زندان که با گازها و بخارات و آئروسل های شیمیایی در تماس هستند .2
 قطع و یا به حداقل ممکن کاهش یابد. این مواجهات مخاطره آمیز  انجام پذیرد تا اقدامات کنترلی الزم

ه های زندان که بواسطه شغلشان با عوامل بیولوژیکی نظیر: ویروس ها، قارچ ها، کارگران شاغل در کارگا .3
برای کاهش حداکثری یا  را ریکتزیا، باکتری ها و نظایر آن در تماس هستند باید اقدامات کنترلی الزم

به ویژه دستکش، به عمل آورند و از وسایل حفاظت فردی مناسب  میزحذف این مواجهات مخاطره آ
 استفاده نمایند.لباس کار  ماسک و
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کلیه اصول بهداشت فردی و عمومی را رعایت نموده و از وسایل  بخش تهیه مواد غذایی بایدکارگران  .4
معاینات پزشکی الزم برای حصول اطمینان از سالمت این افراد حفاظت فردی مناسب استفاده نمایند و 

 کارشناسان بهداشتی زندان انجام پذیرد. نظارت های مستمر و دقیق با تذکر نواقص بهداشتی توسطو 

که با نظر مدیر واحد انجام کار آنها منوط به حضور فیزیکی  برای کارکنان زندان یدور کارتنظیم برنامه   .5
نمی باشد با اولویت برای افراد دارای نقص سیستم ایمنی و بیماریهای زمینه ای مانند دیابت، قلبی عروقی، 

 هستند. با تشخیص پزشک و امثالهم تنفسی، سابقه سرطان، بیماریهای کلیوی و کبدی مزمن

  مشکوک ایمبتال و کارگران به کارکنان  یاستعالج یمرخصموافقت با  .6
انه در خبا مرخصی استعالجی طسه و تب دارند باید که تنگی نفس، سرفه، عزندان و کارگران کارکنان  .7

درجه برسد و دیگر عالئم بیماری را  8/37زمانیکه تب آنها به ). و تا زمان بهبود به محل کار نیایند بمانند
  (باشندت نداشته ساع 24تا حداقل 

ت در صورو  استراحت پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و حاوی توصیه ماندن در خانه  .8
 وجود عالئم را در محل کار نصب کنید.

اطالع رسانی درست و صحیح و حفظ آرامش روانی در بین زندانیان برای کاهش استرس که خود موجب  .9
 کاهش مقاومت بدن می گردد.

جلوگیری از انگ زدن یا انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال، سیاست های الزم را پیش بینی به منظور  .10
 و جو ترس را از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید.

 قرار دهید.و کارگران صابون و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان  .11

 
 یسازمان یها کنترل

جلوگیری از مواجهه با افراد مبتال یا فاصله،  تیمثل رعا مرتبط یها دستورالعمل یاجرا آموزش،استفاده از  
  .وسایل حفاظت فردی و ظروف یکبار مصرف، استفاده از مشکوک) که فقط برخی عالئم را دارند(

 
 آموزش

کاهش احتمال قرار  ای یریجلوگ یمناسب محل کار برا یپروتکل هاعالئم بیماری،  مواجهه،خطرات در مورد  .1
این امر می تواند از طریق ویدئوهای آموزشی یا پوستر . دیآموزش ده زندانیان هیکل بهگرفتن در معرض آنها 

 و پمفلت باشد.
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آموزش  نی. انندیآموزش بب دیرا دارند با یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیکه ن و یا زندانیانی کارکنان .2
نحوه  ل؛یو درآوردن وسا دنی؛ نحوه استفاده درست، پوش یضرور لینوع وسا ل؛یشامل زمان استفاده از وسا

 می باشد. لیکردن وسا یضد عفون ای دفع حیصح
برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم را در محل کار پوستر یا  .3

 نصب کنید. 

و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج را به کارکنان گوشزد و  های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفهتوصیه .4
 آموزش دهید.

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

 از ماسک ،دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود  -

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

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

سفید کننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می  -
 نماید.(

 دستورکار گند زدایی سطوح و ضد عفونی

)نظیر دستگیره درب  ، میله راه پله  ، پشتی صندلیها وفرمان خودرو تمامی سطوح دارای تماس مشترک  -1
 .گندزدایی گرددابتدا  نظافت وسپس براساس جدول ذیل   و...( باید

در حین  یا دارای تهویه مناسب  بوده و هنگام نظافت وگندزدایی خودرو واماکن بسته  باید خالی از افراد و -2
 ماسک مناسب استفاده نماید.  از دستکش وباید   گندزدایی پنجره ها باز و فرد

نده یچ گونه اختالطی بین شویدو مرحله نظافت )بامواد شوینده  (وگند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید ه -3
 زدا ایجاد گردد. وگند

 (.ساعت کاهش می یابد 24پس از گذشت زدا باید روزانه تهیه گردد )کارایی آن محلول گند -4
 یه گردد .زدا با آب سرد تهگند -5
زدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، برای سطوح انجام میشود. ابتدا گند -6

 دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی آن گرفته و بر سطوح کشیده میشود .
 الزم است رطوبت ناشی از مواد گند زدا به صورت خود بخودی خشک شود. -7
 ای اثر بخشی مواد گند زدا بر روی سطوح توصیه می گردد.دقیقه ماندگاری بر10مدت حدود  -8
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بهتر است از مواد بر پایه الکلی جهت ضد عفونی دست استفاده گردد ودر صورت در دسترس نبودن ماده  -9
 .  ماده موثره دارای کلر به شرح جدول ذیل استفاده شودالکلی از

 
 هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مصرف  -1 جدول

  (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % عمده محلول اولیه:محلول 

قسمت آب سرد لوله کشی  99قسمت سفیدکننده به  1شود استفاده از توصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:100محلول  شده:محلول توصیه
  برای گندزدایی سطوح( 1:100)محلول 

سازی عنوان مثال ، برای آمادهبه .دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید برای
 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5های حاوی سفیدکننده

 0.05، کلر قابل دسترس در حدود 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی  سازی:از رقیق کلر قابل دسترس بعد
   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا 

  های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددکننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

 ان تماس برای کاربردهای متفاوت: زم

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر  
 ها، دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن( شود)برای تیدقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه 

  وری(مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطهکردن نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

 

 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

پی پی ام یا  500کلر قابل دسترسی  1
 درصد 0.05

ام  پی پی 50000درصد ) 5آب ژاول 
 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا 
 سرد

 

 
 درصد )طبی( بصورت زیر عمل می نماییم:96درصد از الکل 70برای تهیه الکل  :درصد70ضد عفونی دست با استفاده از الکل

اضافه سی سی آب مقطر را به آن   270درصد را ریخته مقدار و  96سی سی الکل  730در یک ظرف یک لیتری تقریبا 
 می کنیم)تقریبا سه حجم الکل به اضافه یک حجم آب مقطر و یا جوشیده شده(
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 :م برای استفاده از سفید کننده هااحتیاطات الز

  سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند 
 15گردد بالفاصله باید به مدت  از تماس با چشم باید خود داری گردد اگر سفید کننده به چشم وارد 

 دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
  از به کار بردن سفید کننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

 مخلوطداده و می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود.به عنوان مثال گازهای سمی در هنگام 
کردن سفید کننده با مواد شوینده اسیدی )مانند موادی که برای تمیز کردن توالت استفاده می شود( 
تولید می گردد و این گاز می تواند باعث مرگ یا جراحت گردد .در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده 

 مال با آب بشویید.استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید کننده برای ضدعفونی، محل را کا
  سفید کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گاز سمی آزاد می نماید بنابراین

 سفید کننده ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
 بخشی آن از سفید کننده هایی که هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر 

 اخیرا تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
  اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب

. مواد آلی ساعت دور بریزید 24از  ده را بعدتاریخ رقیق سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفا
موجب غیر فعال شدن سفید کننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز شده 

 و قبل از گندزدایی با ماده سفید کننده، عاری از مواد آلی گردد.
 کودکان دسترس از ردو و رنگ تیره ظروف در و خورشید نور از دور باید را شده رقیق کننده سفید 

  .گردد نگهداری

 
 یفرد حفاظت لیوسا

تنها از وسایل کار مخصوص خود استفاده  ان با کروناویروس بایستی هر کارگربرای جلوگیری از مواجهه کارگر 
وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک ، لباس کند. این امر شامل وسایل حفاظت فردی نیز می شود. 

کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن می باشد. برای پیشگیری از بیماری 
برای مثال در زمان استفاده از ماسک و دستکش و لباس کار از اهمیت ویژه ای برخوردار  است.  19 –کووید 

انواع ماسک های تنفسی سعی شود با مشخص کردن هر ماسک با شماره یا نام این موارد به صورت خصوصی 
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در ادامه به معرفی برخی از انواع ماسک هایی که عالوه بر محافظت از عوامل زیان آور شیمیایی  استفاده شود.
 نیز توصیه شده است پرداخته شده است. 19 – محیط کار برای پیشگیری از بیماری کووید

 
 FFP2  و    N95ماسکهای

بایست به طور کامل روی صورت بچسبد، نشتی نداشته باشند و آزمون نشت بندی هر بار این ماسکها می

قبل از استفاده انجام شود. این ماسکها فرد را در برابر گرد و غبار، میست، فیوم، و بیو آئروسول محافظت 

 کند. می

کند و در برابر مواد روغنی میکرون را حذف می 3/0درصد ذرات معلق با اندازه  95حداقل  N95ماسکهای 

 مقاوم نمی باشد.

در برابر مواد روغنی مقاوم   و کنددرصد ذرات معلق را حذف می 94از نظر حفاظتی حداقل  FFP2ماسکهای 

  است.

FFP  مخفف"Filtering Piece Face"  دهد یسطح محافظت را نشان م زانیشماره آن ماست و. 

 ,FFP1: ردیگ یمصرف در سه رتبه تنفس قرار م کباریگرد و غبار  یدر قالب ماسک ها یحافظت تنفس

FFP2, and FFP3. 

ای ه: سوپاپ روی ماسک )مانند تصویر( به منظور تسهیل خروج هوای بازدمی از سوپاپ به جای کناره1 نکته

 شود.باشد. عموما سوپاپ روی ماسک با فیلتر اشتباه گرفته میماسک می

این بیماری و افراد مشکوک به 19-کوویدمبتال به : استفاده از این نوع ماسک برای بیماران 2 نکته

و همچنین کادر درمان ممنوع است. در هنگام دم هوا از بدنه ماسک فیلتر می شود و در هنگام 

 نه ماسک از دریچه یا سوپاپ خارج می شود.بازدم هوا بدون عبور از بد
  
  نحوه استفاده از ماسک تنفسی  
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 صحیح از ماسک ها باید مراحل زیر را انجام دهید: استفادهبه طور کلی برای 

 بشویید را هایتان دست
 .را با آب و مایع دستشویی بشویید هاآن .هایتان تمیز باشندقبل از اینکه، به ماسک دست بزنید، باید دست

 شوید مطمئن ماسک بودن سالم زا 
 .وقتی یک ماسک تنفسی جدید تهیه کردید، قبل از استفاده، باید از سالمت آن اطمینان حاصل کنید

 .بررسی کنید که هیچ سوراخ و منفذی روی ماسک نباشد

 دهید قرار صورتتان روی را ماسک 

مناسب را انتخاب و توانید ماسک تعداد زیادی ماسک تنفسی در بازار وجود دارد. با توجه به نوع و شکل آن، می

 آمده است.   4و 2نحوه پوشیدن ماسک در تصویر شماره  استفاده کنید

 کنید تنظیم را ماسک بینی گیره

پس از  .باشید، تنظیم گیره بینی استمورد دیگری که باید برای نحوه استفاده از ماسک تنفسی در نظر داشته 

، از انگشت شصت و اشاره استفاده کنید، تا ماسک روی تیغه خوبی روی صورت شما قرار گرفتماسک به  اینکه

 .تان حسابی محکم شودبینی

 کنید امتحان را ماسک
ان تمیز اجرا را با دست 2و پروتکل تصویر شماره  .در مرحله آخر، چند مرتبه داخل ماسک نفس عمیق بکشید

 .مطمئن شوید که هوا از جداره ماسک نشت نکند. با آرامش نفس بکشیدکنید. 

 

 N95ماسک  نحوه پوشیدن 
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                      دست را از میان بندهای ماسک  عبورداده -1

 .ببندید را سروگردن پشت بندهای -2                                 .         دارید نگه دست در کاسه صورت به را ماسک و
 

  

 
 نوار فلزی ماسک را با انگشتان دو دست فشار دهید             -3         انجام دهید  3آزمون نشتی فشار مثبت و منفی را مطابق تصویر -4

 N95 ماسک پوشیدن نحوه - 2 شماره تصویر
 

 

روی ماسک را با دو دست خویش بپوشانید مراقب باشید تا تنظیم 
ماسک و نحوه قرار گرفتن آن را به هم نزنید . سپس دو آزمون زیر را 

 انجام دهید 

یک بازدم عمیق انجام دهید در صورتی که در این حالت فشار مثبت  آزمون فشار مثبت
این  درون ماسک وجود داشته باشد و ماسک برآمده شود . به

 معناست که نشتی هوا در ان وجود ندارد.
یک دم عمیق انجام دهید . اگر فشار منفی در ماسک وجود داشته  آزمون فشار منفی 

باشد و ماسک به طرف داخل جمع شود در این صورت ماسک به نحو 
 مناسب روی صورت شما قرار گرفته است.

 ف بینی رخ داد. ماسک را دوباره تنظیم کنید.در هنگام ایجاد آزمون های باال، اگر نشتی در اطرا
 چنانچه نشتی در لبه های ماسک رخ داد، بندهای پشت سر را تنظیم کنید.

 صورت روی بر ماسک کامل جایگیری از اطمینان حصولو  نحوه تست نشتی ماسک -3 شماره تصویر

 
 روش صحیح برداشتن ماسک تنفسی 

 .دقت هنگام برداشتن ماسک است، ن توجه شودباید به آمسئله مهمی که 

 .مرحله را برای برداشتن ماسک تنفسی انجام دهید 4کنیم، این به طور کلی، توصیه می

 بشویید را هایتاندست
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و  با آبها را دهید، ممکن است الزم باشد آنهایتان انجام میبسته به کاری که قبل از برداشتن ماسک با دست

 .در بیاوریدهایتان  ها را از دستاگر دستکش دارید، قبل از برداشتن ماسک، آن .بشوییدصابون یا الکل 

 بردارید را ماسک دقت با
برای از بین بردن ماسک آن را از پشت جدا  .ها، بندها یا کش آن استفاده کنید برای برداشتن ماسک از گوشه

تر در این مرحله، قسمت جلویی و فیل بیندازید.ماسک را لمس نکنید( و بالفاصله در سطل دربسته )جلوی کنید 

 .تواند موجب انتقال آلودگی به شما شودماسک می

 بیاندازید دور را ماسک
های آلوده، باید آن را داخل پس از استفاده از آن در محیط .ای یکبار مصرف استماسک تنفسی عموما وسیله

 .سطل زباله بیاندازید

 بشویید را هایتان دست دوباره
شوید که بعد از برداشتن ماسک، هیچ آلودگی با اینکار مطمئن می .هایتان را یکبار دیگر بشوییددست آنپس از 

 .بر دستان شما باقی نماند

 
 ماسک درآوردن نحوه -3 تصویر

 

 :در زندان ها سایر مالحظات بهداشتی

 افرادی یبتاد و نگهداری برای قانون دستور به بنا که است ای بسته و محدود محل داشتگاه باز یا زندان یا ندامتگاه

 به نحوی نظم اجتماع را بر هم زده اند و مجرم و خالفکار شناخته شده اند به وجود آمده است. که
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 زندانهای به محکومیت درجه نظر از اند شده مرتکب که جرمی و خالف نوع حسب بر افراد ،ندامتگاهزندان /  در

 .گردند می محکوم مدت،دازمدت انفرادی،عمومی،کوتاه

وم گردیده است اما نباید از تسهیالت بهداشتی ربنا به دستور قانون از آزادی مح داشت که فرد زندانی توجه باید

 قرار گیرد.مورد توجه مسئولین باید به همین علت حفظ بهداشت و سالمت زندانیان همواره  محروم گردد.

 شودشستشو تمیز و  باید راهروها و اتاقها سالنها، کف وباید بطور مرتب نظافت  دیوارها. 

  تفادهاس باید نیز مصنوعی تهویه از بو از عاری و تازه هوای حفظ برای اماکن این در طبیعی تهویهعالوه بر 

 .شود

 کند جلوگیری زندانیان سایر به بیماری سرایت از تا باشد بهداشتی کامال باید زندان حمام . 

 شود مستقر باید زندان محل در داروخانه و مجهز نگاهدرما . 

 مناسب و مختلف در نظر گرفته شود ورزش زمینهای و محوطه زندانیان ورزش جهت. 

 باشد بهداشتی شرایط دارای کامال زندانیان سرویس سلف و آشپزخانه قسمت. 

 رشد و  موذی جانوران و حشرات تا گردد پاشی سم مرتب صورت به زندانیان نگهداری محل و سلولها

 .تکثیر نیابند

 مرتب صورت به ها حمام همینطور و زندان آشپزخانه و سرویس سلف های محل و راهروها کف و سطوح 

 .شوند گندزدایی

 و باشد مجزا درمانی – بهداشتی کادر دارای باید ندامتگاه یا زندان هر :زندانیان پزشکی آزمایشات 

 سپ تا شوند نگهداری قرنطینه بخش در نیاز صورت در و شده معاینه پزشک توسط وارد تازه محکومین

دان محیط محدود و بسته ای است هر نوع آلودگی به زن چون .شوند زندان وارد آنان سالمتی اطمینان از

 سرعت انتشار می یابد لذا رعایت مسائل بهداشتی کامال ضروری می باشد.
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 الزم مطابق  دارای استانداردهای بهداشتیزندان باید  مصرفی آب :فاضالب دفع و آشامیدنی آب تامین

از آب لوله  زندان مصرفی آب که شود می سعی معموال باشد. دستورالعمل های مرکز سالمت محیط و کار

با حفر چاه و ضدعفونی کردن آب از آن  ،در صورت دور بودن از خدمات شهری .کشی شهر تامین شود

 استفاده شود.

  وجود شبکه جمع آوری فاضالب شهری می توان از آن استفاده نمود وبرای دفع فاضالب نیز در صورت 

نسبت به دفع فاضالب  با رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی یا در محل خاص با حفر چاههای جاذب

 اقدام شود.

 از کف و دیوارها کاری عایق مساله زندانها یا ندامت گاه ها ساختمان در: موذی جانوران و حشرات کنترل 

 .گیرد می قرار توجه مورد جوندگان ورود لحاظ

 شود جوندگان ورود مانع که باشد حدی به باید زمین تا ها درب پایین فاصله همچنین. 

 رای جلوگیری از ورود حشرات باید به توری مجهز باشد.دیوارهای ندامتگاه باید کامال ب ها پنجره و ها درب

وسایل چوبی به عالئم حضور حشرات و جانوران موذی در  صاف و بدون درز باشد و در صورت استفاده از

 شکاف چوب ها توجه داشت

 یت شود:رعا باید زیر موارد زندان محیط سازی پاک و سازی سالم برای 

 اختیار در تمیز لباس استحمام از پس و شده تراشیده آنها سر ،موهای معاینه از پس وارد تازه محکومین 

 .گیرد قرار آنها

 شود داده قرار جوش آب در دقیقه 15 مدت به مشکوک زندانیان وسایل کلیه. 

 مشکوک با سموم مناسب سم پاشی شود. محلهای و سلولها راهروها، کلیه 

 شود داده آموزش فردی بهداشت و سالمت حفظ جهت در زندانی افراد به بهداشتی مسایل. 
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 و عمومی های اتاق و راهروها در کافی تعداد به مناسب دان زباله توسط باید ها زباله زباله، دفع جهت 

 ده و پس از جمع آوری به همراه زباله های شهری به طریقه صحیح دفع شود.ش داده قرار ها محل سایر

نکته: شایان ذکر است این راهنمای اختصاصی برای جمعیت زندان ها و ندامتگاه ها در نظر گرفته شده است و 

ر به سایر راهنماها نظیر محیط های اداری ، وسایل حفاظت فردی، جهت کسب اطالعات عمومی و تخصصی بیشت

 مشاغل و محیط های خاص مراجعه شود.

 نظارت بر اجرای اقدامات بهداشتی:

زندان هاست و نظارت عالی بر عهده سرپرست  بهداریمسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این راهنما بر عهده 

 یا مدیر مرکز بهداشتی درمانی معاونت های بهداشتی دانشگاه های کشور می باشد.

 

 

 :منابع
1. https://www.who.int 
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

3. US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-certified N95 
4. http://www.environmentalhealth.ir 

کرونا ویروس در بیمارستان  به مشکوک افراد و مبتال بیماران با مواجهه در محیط بهداشت اقدامات راهنمای .5
 ها و مراکز بهداشتی درمانی
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 :دامنه کاربرد

 مراکز نظامی و انتظامی های اصالح تربیت،ها، کانونندان، زاهپادگان :شامل مراکز جمعی
 

 مقدمه:
های انتقاال ایان ویاروس هناوز     کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه 
ریق ریز قطرات یا طور عمده  از طهای تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه

های کنونی این بیماری از یاک طیا    بر اساس دانسته گردند.از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می
باه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

 است.طور دقیق مشخص نشدهردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گذات
ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 
، اه دیگار انتقاال  ر طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1 فاصلهدر  تواندویروس میاین دهان می باشد. 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، تجهیزات مانند یروسآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خاود را   بنابراین نظایر آن( به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 در هوا، سطوح و اشیاء  عفونتعامل کاهش غلظت  هدف:

 گندزداییمار یا مشکوک، ، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمناسب و مطلوب تهویه راهکارها:
 سطوح و اشیاء

 
 بهداشت فردی: .1
 کارکناان کننادگان و همچناین ساربازان و    توسط زندانیان باهم و با مالقاات  بوسی کردنو رو ت دادناز دس 

 داری گردد.خود

 بر پایه الکل  کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از دست مستمر شستن
 ط زندانیان و کارکنانوست
  تا حد امکان  اجتناب کرده و از از بوفه زندان و پادگان همچنین خوردن غذاهای آماده خوردن غذا تهیه و از

 گردد.صورت کامال پخته استفاده مواد غذایی به
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  جهیزاتتجمع زندانیان و سربازان در یک محل عمومی فاقد شرایط محیطی مناسب بدون استفاده از تاز 
ماخوردگی و صورت مشاهده عالئم مشکوک به بیماری حتی سرویژه دربهداشت فردی از جمله ماسک، به

 داری شود.آنفلوانزا بایستی خود

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 
 فاده کنید؛برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره است 
 از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛های آسانسور )درصورت وجود(دکمه برای تماس با ، 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال

   کنید. استفاده (شودموقع سرفه و عطسه استفاده 
 ترجیحا هر یک از کارکنان از  استفاده نشود یز و صندلی و سایر وسایلاز دستمال مشترک برای تمیز کردن م(

 دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(.
 داری شود.ها با چشم، بینی و دهان خوددست از تماس 
 مودن افراد در ابتال به ویروس بهتر دلیل تاثیر آن بر تضعی  سیستم ایمنی بدن و مستعد ناستعمال دخانیات به

 است صورت نپذیرد.
 صورت با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسکدر

 شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنید.
 ؛ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه 
  مام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری استحدر رختکن و. 
 ا از سایرین االمکان در یک مکان جدیا انتقال به مراکز درمانی، حتی افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس

 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند. 190صورت نیاز از مرکز تماس داشته شوند و درنگه
 
 ها دست شویشست نحوه
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت د با آب گرم و صابون به بای هادست
 .ها را مرطوب کنیددست-1
 .از صابون مایع استفاده کنید -2
 .هم بمالیدها را خوب بهک  دست-3
 .را بشوئیدانگشتان -4
 .ها را بشوئیدمچ-5
 .بین انگشتان را بشوئید -6
 .آبکشی کنیدها دست -7
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 )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است(. خشک کنید با دستمال کاغذی-8
 .شیر آب را با همان دستمال ببندید-9
 .سطل زباله درب دار بیندازید در دستمال را-10
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 :بهداشت مواد غذایی .2
 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیو آب آشامیدنی ترجیحا در بسته ، قند، شکراقسرو نمک، فلفل، سم 
 اد غذایی سل  سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشندمو. 
 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می 
 
 :ابزار و تجهیزاتبهداشت  .3

 گردد. بار مصرف برای سرو غذا استفادهاز ظروف یک "ترجیحا 

 دهی کلیه ظروف طبخ و سرویس)در صورت وجود( موظفند پس از های سرو غذا ها و محلآشپزخانه
 75 باالی با آبرا  و نظایر آن ، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی ،غذاییسازی موادآماده
های دهی به افراد جدید از سرویسو برای سرویس شی نمایندکِگراد بشویید، سپس گندزدایی و  آبسانتیدرجه 
 ین استفاده کنند.جایگز

 آب جهت سرو غذا، یا ظروف و تجهیزات یکبار مصرف مناسب زندانیان و سربازان از وسایل شخصی  "ترجیحا
 و چای استفاده کنند.

 شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می 

 دارد. ضرورتد از هربار استفاده و نظایر آن )درصورت وجود( بعتشو و گندزدایی ملحفه، پتو شس 

 های زنان و همچنین مراکز های داخل زندان)مهدکودک بازی کودکان وسایل ورزشی وصورت وجود در
 االمکان استفاده نشود(.)حتی شوند گندزدایی طور مستمربه نظامی و انتظامی( ،

 صورت موقت ها بهن از نمازخانهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آ
 آوری گردد.جمع

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 
 ها، ، اتاقراهروها ،ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقهکننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد

 تعبیه گردد. آسانسورها و مواردی نظیر آن
 

 بهداشت ساختمان:.  4

  ها، ها، پادگانها، بندها، آسایشگاهفضاهای بسته  مانند سالنهای واکش و باز گذاشتن درها و پنجرههاز
 منظور تهویه مطلوب و مستمر استفاده شود.های اداری در زندان بهمحیط

 طور مستمر صورت پذیرد.ههای بهداشتی بتهویه مناسب سرویس 

 زدایی کنیدگند مجزارت صو)حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 
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 ها در هوا پخش نشوندگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.  
 :هادستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پلهها، دیوار و ک ، درب سطوح دارای تماس مشترک شامل ،

وسایل ها، کلید و پریزها، پوشخودپردازها، ک و خوان های کارتتخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه
 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  عمومی

 های ورزشی، سینماها، های آموزشی و تربیتی و سالنها، کالسهای عمومی )سالنمحل گندزدایی مستمر
 بار انجام گیرد.روزی یک، حداقل اشیاء و استخرها، وسایط نقلیه عمومی مراکز مذکور(

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

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

 وهای خدماتی درنیرکلیه صورت پذیرد و های دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
های پالستیکی آوری پسماند در کیسهجمعآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )خصوص جمع

 .در دستور کار قرار دهند ر هر شیفتدر آخ بدون درز و نشت( محکم
 بینی شود.نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش های تجمع نظیردر محل 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیانسور باآس یهوا 

 گردد. حذف صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریآب 

 شوند گندزداییهای ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری در صورت وجود سالن. 
 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 

 های مناسب نصب های تنفسی به تعداد کافی در محلاز انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی تابلوهای آموزش
 گردد.

 های های بهداشتی و محلغذایی و سرویسبه تعداد کافی در محل سرو مواد  هادستشوی شست راهنمای
 مناسب نصب گردد.

ها و اماکن عمومی فعال در پادگانیی و جهت کنترل کرونا در مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذا قابل توجه:
 های اختصاصی مرتبط استفاده شود.ها از دستورالعملزندان
 

 : نکات مهم
 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالنزدایی و نظافت، نگام گنده

 هواکش نیز روشن باشد.بهتر 

 نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقبه در هنگام گندزدایی مالحظات الزم 

 باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد هاگندزدا.  

245



 
 زندان، پادگان و مراکز نظامی و انتظامیراهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس در                                        معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                

6 
 

 
 

 هش می یابد(.ساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست
 ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم شود 2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

 های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل
 .مجزا باشد ،شودهای دیگر استفاده می

  د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نش لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب شدهالزم است سطوح گندزدایی 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت ک  اتاق "هاییتِی. 
 ظافت و تِی، میبایست در آب داغ شسته و سپس در محلول آب ژاول ها، دستمال نپس از استفاده از پارچه

 شده و برای استفاده آماده باشد.ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت به
 

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری   

سرفه و ، درجه 38باالی  تبافراد مقیم و پرسنل مانند: فصلی در  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
هاا و  خصاوص کلیاه  هعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجااع داده شاود و فقاط باا      درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 
 افراد به محل کار خود بازگردند. ه رسمی این مراکز/تاییدی
 

 :های سطوحگندزدا
 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 70اتیل الکل  ها موثر است.الکل برای از بین بردن ویروس
های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهب برای گندزدایی سطوح کوچک )از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغل

 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 
با تهویه مطلوب  اهاییشود و در فضرای گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

شدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی از گردد.استفاده می
 های خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترک
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 . مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 کننده.سفید4

رچ و ویروس از جمله ویروس قا قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی
 شود.غیر فعال می آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(دقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای

و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیسفیدکنندهبا این حال 
 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی

تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیقرقی کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا

 :رعایت موارد زیر ضروری است شده برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق
 شود.چشم در برابرپاشیدن توصیه می از بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گسفید -
 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5ت سدیم کننده حاوی هیپوکلریدر صورت استفاده از سفید -
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  هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مصرف  -1 جدول
  (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % عمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99قسمت سفیدکننده به  1اده از شود استفتوصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:100محلول  شده:محلول توصیه
  برای گندزدایی سطوح( 1:100لوله کشی )محلول 

عنوان مثال ، برای به .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید
قسمت سفیدکننده  2یشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی هیپوکلریت سدیم، از دو برابر ب در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98به  

، کلر قابل دسترس در 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی  سازی:کلر قابل دسترس بعد از رقیق
   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05حدود 

  ای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددهکننده شامل غلظتهای سفیدمحلول
 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر  
 دستمال، لباس، دستکش و ها شود)برای تیدقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه ،

 نظایر آن(
کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(غوطه
 
 

 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 
 سرد نسب گندزدا به آب گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 
پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد

 
 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط

 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیدتماس با چشم باید خود از -

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی
گردد و این گاز ، تولید میشودکردن توالت استفاده میاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شوینده
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ید و قبل از استفاده از نمایتدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی
 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

" ی که اخیراهایکنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیت سدیم با گذشت زمان تجزیه میلریهیپوک -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تولید

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولقرقی
و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید -

 .کودکان نگهداری گردد
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

باید تجهیزات حفاظت فردی مشخص نمایید کجا 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشپ درآوردن
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحال یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده
 بیاندازید.

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست
با آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 
 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  داری تماس با افرادی که مریض هستند خوداز

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
 
 عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با  هنگام

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
هوای محیط مرطوب نگهتری دارند و باید سریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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 معاونت بهداشت

 مرکز سالمت محیط و کار

 

 راهنمای کنترل محیطی 

 (کرونا ویروس)19کووید برای مقابله با 

 در
 مراکز ورزشی و  استخر های شنا 

 
 
 

 اول نسخه-1398 اسفند
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 فهرست

  کاربرد دامنه

  مقدمه

 ی طیمح بهداشت یکنترل اقدامات

 یفرد بهداشت
  هادست یشستشو نحوه

 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  ساختمان بهداشت

  مهم نکات
 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

  سطوحهای گندزدا

 ها سفیدکننده های الزم برای استفاده ازاحتیاط

 ی فرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش
 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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 :دامنه کاربرد

شامل  ا در مراکز ورزشی و استخرهای شنا این راهنما برای پیشگیری و کنترل بیماری کرون

کلیه ورزشگاه ها، سالن های ورزش، باشگاه های بدن سازی و پرورش اندام، استخرهای شنا و مراکز 
 تهیه شده استتفریحی آبی 

 
 مقدمه:

وس های انتقال این ویرر کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه  
طرور عمرده  از طریرق ریرز     های تنفسی بره عنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدههنوز به

های کنونی ایرن بیمراری از   بر اساس دانسته گردند.قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می
تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است نفس می یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی

 است.طور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهبه ذاتمنجر
ی و ترشرحات بینر   انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیره  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگرر انتقرال   طریق سرفه یا عطسه منتقرل شرود.  متری از  2تا  1 فاصلهدر  تواندویروس میاین دهان می باشد. 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، تجهیزات مانند یروسآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسرت  ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خرود را   نظایر آن( به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 و اشیاء در هوا، سطوح  عفونتعامل کاهش غلظت  هدف:

 گندزدایی، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوک، مناسب و مطلوب تهویه راهکارها:
 سطوح و اشیاء
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 بهداشت فردی: .1
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  کردن رو بوسیو  دست دادن از 
 بر پایه الکل؛ کنندهضدعفونی موادز ها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده اشستن مرتب دست 
 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدمکانامکان محدود نموده و  ازحضور در های خارج از منزل را تا حدعالیتف 

 مواد از تا حد امکان  اجتناب کرده و و همچنین خوردن غذاهای آماده های عمومی از خوردن غذا در محیط
 ؛کنیداده صورت کامال پخته استفغذایی به

  و در صورت کنید و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کرده در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت
 ؛به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدشدید شدن عالیم 

  حتی االمکان در یک افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، در صورت شناسایی
 راهنمایی الزم را دریافت نمایند. 190ند. در صورت نیاز از سامانه تلفنی داشته شواز سایرین نگه مکان جدا

 .الزم است مسئول مراکز ورزشی و استخر نسبت به اطالع رسانی مناسب اقدام نماید 

 مسئول استخر موظف است نسبت به کنترل مستمر کدورت آب و کلر باقیمانده و همچنین نظارت بر کارکرد 
 سیستم تصفیه اقدام نماید.

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛ های آسانسور،برای تماس با دکمه 

  قسمت داخلی  که دستمال وجود نداشت ازدر صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده
 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 ترجیحا هر یک از کارکنان از  یز و صندلی و سایر وسایلعدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن م(
 ؛دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(

 دایی شود؛وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندز 
 ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 
 دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس؛عدم استعمال دخانیات به 
 استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است. 

 
 ها دست شویشست نحوه
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 ،ها را مرطوب کنیددست-1
 ،از صابون مایع استفاده کنید -2
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 ،هم بمالیدها را خوب بهکف دست-3
 ،را بشوئیدانگشتان -4
 ،ها را بشوئیدمچ-5
 ،بین انگشتان را بشوئید -6
 ،آبکشی کنیدها دست -7
 ،صرف نیز مورد تایید است()استفاده از حوله یک بار م با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 ،شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 ،سطل زباله درب دار بیندازید در دستمال را -10
 

 ) در صورت وجود بوفه و مراکز توزیع مواد غذایی( :بهداشت مواد غذایی .2
 گیرد. های یکبار مصرف انجامبندیو آب آشامیدنی ترجیحا در بسته ، قند، شکراقسرو نمک، فلفل، سم 
 مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند. 

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می 
 

 :ابزار و تجهیزاتبهداشت  .3

  ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 دهی هر میز کلیه ظروف پذیراییاز سرویسموظفند پس )در صورت وجود( های سرو غذا ها و محلآشپزخانه ،
درجه  75 باالی شستشوی اولیه با آب در سه مرحله:)شستشو  و تعویضرا لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب 

ین استفاده های جایگزدهی به افراد جدید از سرویسو برای سرویس نمایند (شیکِگراد، گندزدایی و  آبسانتی
 کنند.

 غذایی را سازی مواددهی کلیه ظروف طبخ و آمادهاز هر سرویسموظفند پس  سرو غذاهای و محل هاآشپزخانه
 شستشو و گندزدایی نمایند.

 تعویض گردد.شود باید پس از هر بار استفاده چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می 

  و نظایر آن  تشو و گندزدایی ملحفه، پتو،رت شسضرودر صورت وجود محل اسکان و اقامت برای ورزشکاران
  بعد از هربار استفاده)درصورت وجود( 

 مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارداستفاده از )درصورت وجود( ها نمازخانه در. 

 حتی االمکان استفاده نشود(. شوند گندزدایی طور مستمربه بازی کودکان،وسایل  وسایل ورزشی و( 
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  شوند گندزدایی طور مستمربه حمامو رختکن، دوش. 

  به   کلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن در صورت وجود نماز خانه
 آوری گردد.صورت موقت جمع

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و راهروهاکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد. 
 

 اشت ساختمان:بهد .4

  هاسالنهای هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از.  
 های تنفسی به تعداد کافی در محل.از انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی نصب تابلوهای آموزش 

 های بهداشتیبه تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس هادستشوی شست نصب راهنمای.  

 های بهداشتیاقامت و سرویسهای تهویه مناسب محل. 

 زدایی کنیدگند مجزاصورت )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 

 ها در هوا پخش نشوندگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.  

 ها، نرده  پلهمیز و صندلی، شیرآالتدستگیره درها، ها، درب، دیوار و کف :سطوح دارای تماس مشترک شامل ،
وسایل ها، کلید و پریز، هاها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارتگوشی تلفن، دستگاهکابینت، تخت، کمد، 

  .گردد یزدایگند سپسو شده  دستمال تمیز و خشک با نظایر آنو  عمومی

 تخته پرسدارای تماس مشترک شامل :  مستمر وسایل ورزشی در باشگاه های بدن سازی که گندزدایی ،
دسته دمبل ها، میله های هالتر، میزهای پرس، دستگیره ترد میل، دستگیره دوچرخه، دستگیره اسکی فضایی، 

دستگیره های دستگاه سیم کش، دستگیره دستگاه قایقی، میله های بارفیکس، دستگیره دستگاه های پرس 
برای این کار الزم است بین سانس ها نیم نظایر آن در پایان هر سانس انجام شود. و پا، میله دستگاه اسکاد 

 ساعت فاصله در نظر گرفته شود. 

 نظایر آن( و ها، قطارها، سینماها، استخرها، اتوبوس)مساجد، مدارس و دانشگاه ن عمومیاماک مستمر گندزدایی 
 .اشیاء حداقل روزی یک بار و

  های بهداشتی اقدام ها و سرویسالتکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توتم لولهسسی تعبیهنسبت به
 گردد.

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی یا چشمی باشد.گردد شیر آب روشویی، سرویستوصیه می 

 نیروهای خدماتی درکلیه صورت پذیرد و های دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
های پالستیکی در کیسهآوری پسماند جمع) حظات بهداشتیآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالخصوص جمع

 .در دستور کار قرار دهند ر هر شیفتدر آخ (بدون درز و نشت محکم
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 بینی شود.پیش نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز های تجمع نظیردر محل 

 شود گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا. 

 ها به صورت موقتکنسردها و آب خوریحذف آب. 

 غیر فعال سازی سالن های سونای خشک و تر استخرها تا اطالع ثانوی 

 )غیر فعال سازی سالن های ماساژ تا اطالع ثانوی )به حداقل رساندن تماس افراد 

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 
 

 : نکات مهم
 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وبوده و درها و پنجره افرادها باید خالی از سالنظافت، زدایی و ننگام گنده

 نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

 .در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی در نظر گرفته شود 

 ابد(.ی هش میساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 اء هر)به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست 
 باید فراهم شود. پرسنل مسئول نظافت برای  لباس کارماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه  2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان زداییدمخصوص فقط برای گنی تِ از . 

  مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس زداییندگها و وسائل نظافت و دستمال، سطل. 

 د و در صورت صدمه آنرا تعویض آسیب نبینماسک  لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . نمایید

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید در طرف یا نقطه غاز وآظافت را از یک نقطه ن(. 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "یهایتِی. 

   شود.شسته  میبایست در آب داغ ،ها، دستمال نظافت و تِیپارچه ازپس از استفاده 
 

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری   

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
هرا و  خصروص کلیره  هعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ب، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجراع داده شرود و فقرط برا      درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز ک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار شو
 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/
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 گندزداهای سطوح:

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1
کلی طورکش با طیف گسترده است و بهدرصد یک میکروب 70وثر است. اتیل الکل ها مالکل برای از بین بردن ویروس

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به
 شود.( استفاده میدارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها

شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میبه
 گردد.استفاده می

خوردگی الستیک و شدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به
 های خاص شود.پالستیک

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

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 کننده.سفید4

گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس 
 شود.آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(دقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده
 ها باید با احتیاط مصرف گردند.بنابر این سفیدکننده دهند.راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی

تواند اثرات آن تر( میتر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:دکننده رقیقبرای تهیه و استفاده از سفی
 شود.بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میباعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم -
 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  -
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 هیپوکلریت سدیم: غلظت و مصرف  -1جدول 
(  کلر  PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % عمده محلول محلول اولیه:

  قابل دسترس

 99قسمت سفیدکننده به  1شود استفاده از توصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:100محلول  شده:محلول توصیه
  برای گندزدایی سطوح( 1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول 

عنوان مثال ، برای به .ا تنظیم کنیدبرای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب ر
 2هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به  

، 1:100لول درصد هیپوکلریت سدیم یک مح 5برای سفیدکننده حاوی  سازی:کلر قابل دسترس بعد از رقیق
   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05کلر قابل دسترس در حدود 

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد کننده شامل غلظتهای سفیدمحلول
  نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 
 گرددی ده دقیقه توصیه میبیشتر یا مساو متخلخل:سطوح غیر  
 ها،  شود)برای تیدقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز
  وری(یا غوطه گندزدایی

 
 راهنمای تهیه گندزدا -2جدول 

 گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف
نسب گندزدا به آب 

 سرد

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 

پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 
 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد

  
 
 
 
 

261



 
 ورزشی و استخر های شناراهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس در مراکز                                        معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                

9 
 

 
 

 ها:رای استفاده از سفیدکنندهالزم ب هایاحتیاط
 زنند.شده صدمه میگردند و به سطوح رنگ ها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید -

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
داده و  همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشها به کنندهسفیدکار بردن  از به -

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن های شیمیایی خطرناک شود. به  تواند باعث واکنشمی 
گردد و شود، تولید میده میکردن توالت استفاکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیز سفید

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از  تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. دراین گاز می
 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.استفاده از سفید

 نماید؛ بنابراین سفیدمیگیرد گاز سمی آزاد نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیق سفید -
 ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.کننده

کننده هایی که اخیرا شود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می -
 اری گردد.شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودد تولید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق اگر از سفید -
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی  24شده بال استفاده را بعد از های تهیه سازی قید شود و محلول رقیق

شده و نابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیز گردد بها  میکننده شدن سفیدفعالموجب غیر 
 کننده عاری از مواد آلی گردد.قبل از گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس  شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیق  سفید -
 کودکان نگهداری گردد
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 درآوردن تجهیزات حفاظت فردی پوشیدن و
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحال هیداگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
زدا مواد گند یظرف محتو یکشده را در در آورده
 بیاندازید.

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

ابون مایع با آب و صثانیه  20باالی مچ به مدت 
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 زه؛سبزیجات تا

                                    
 آموزش به اطرافیان
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 معاونت بهداشت

 مرکز سالمت محیط و کار

 

 راهنمای کنترل محیطی 

 (کرونا ویروس)19کووید برای مقابله با 

 در
 یسبز، مبلمان شهر یها، فضاپارک

 
 
 

 اول نسخه-1398 اسفند
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 فهرست

  کاربرد دامنه

  مقدمه

 ی طیمح بهداشت یکنترل اقدامات

 یفرد بهداشت
  هادست یشستشو نحوه

 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  ساختمان بهداشت

  مهم نکات
 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

  سطوحهای گندزدا

 ها ز سفیدکنندههای الزم برای استفاده ااحتیاط

 ی فرد حفاظت زاتیتجه درآوردن و دنیپوش
 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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 :دامنه کاربرد

 یمبلمان شهر و سبز یها، فضاپارک شامل:
 

 ه:مقدم
های انتقاال ایان ویاروس هناوز     کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه 
طور عمده  از طریق ریز قطرات یا های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه

های کنونی این بیماری از یاک طیا    بر اساس دانسته گردند.میاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل 
باه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

 است.طور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهذات
ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 
، راه دیگار انتقاال   طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1 فاصلهدر  تواندویروس میاین دهان می باشد. 
لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، جهیزاتت مانند یروسآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها
د را بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خاو  نظایر آن( به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با
 
 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 در هوا، سطوح و اشیاء  عفونتعامل کاهش غلظت  هدف:

 گندزدایی، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوک، مناسب و مطلوب تهویه راهکارها:
 سطوح و اشیاء

 
 بهداشت فردی: .1
 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و بوسی کردنو ر دست دادن از 
 بر پایه الکل؛ کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از شستن مرتب دست 
 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدحضور در مکان امکان محدود نموده و  ازهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 
 تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد و همچنین خوردن غذاهای آماده مومی های عاز خوردن غذا در محیط

 ؛صورت کامال پخته استفاده کنیدغذایی به
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  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت
 ؛شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید

 د بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی المکان در یک مکان جدا از سایرین نگه افرا
 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند؛ 190داشته شوند و در صورت نیاز از مرکز تماس 

 ؛ینددستکش استفاده نما ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 
 برای ثبت حضور و غیاب ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید؛ 
 های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛برای تماس با دکمه 
  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ؛د(آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنی
 ر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛ها استفاده از مهنمازخانه در 

 عدم تماس دست با چشم، بینی و دهان؛ 
  عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعی  سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتالء به

 ویروس؛
  و حفاظت فردی را هنگام  حظات بهداشتیتمامی مال، باید آوری و دفع پسماندجمعنیروهای خدماتی کلیه

 آوری پسماند انجام دهند. جمع
 

 ها دست شویشست دستورعمل
 :شسته شوندبه طریقه زیر  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 بمالیدک  دست-3
 ا بشوئیدرانگشتان -4
 ها را بشوئیدمچ-5
 بین انگشتان را بشوئید -6
 آبکشی کنید -7
 )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8
 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9
 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید-10
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 یا هرگونه محل سرو غذا(: )در صورت وجود بوفه بهداشت مواد غذایی .2

 
 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 
 .مواد غذایی سل  سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

  باشد.ممنوع می محل های این دستور العمل عرضه مواد غذایی روباز در تمامی 
 

 ابزار و تجهیزات:ت بهداش .3

  ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 دهی کلیه کلیه ظروف طبخ و های سرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از سرویسها و محلآشپزخانه
االی ب با آب ار و مواردی نظیر آن پارچ آب غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب،سازی موادآماده
های دهی به افراد جدید از سرویسو برای سرویس نمایند شیکِ، گندزدایی و آبشستشوگراد سانتیدرجه  75

 ین استفاده کنند.جایگز

 شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می 

 زباله مناسب و محکم بوده و باید به تعداد مناسب وجود داشته باشد. حتما باید مجهز به کیسه  های زبالهسطل 

 صورت موقت ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه
 آوری گردد.جمع

 وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود؛ 

 االمکان استفاده و حتی شوند گندزدایی طور مستمربه ، ی کودکانبازوسایل  وسایل ورزشی وصورت وجود در
 نشود.

 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری استرختکن و صورت وجود در. 
 همراه با کیسه زباله  دردار پدالی های زبالههای بهداشتی از سطلها، فضاهای سربسته و سرویسدر سالن

 ده شود. محکم )بدون درز و نشت( استفا

 . گندزدایی مستمر مبلمان شهری  ضروری است 
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 :هاها، دستگاه، سازهبهداشت ساختمان .4
 مکان های مناسب،ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد 

  ها،النساتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره  های سربسته،هواکش در محیطاستفاده از 

 ها، های بهداشتی توسط هواکشاطمینان از تهویه مناسب سرویس 

  دستگیره درها، میز و ها، ها، دیوار، دربراهروها، اتاق ها،سالنپوش ها، ک پلهفضاهای سربسته از قبیل
مواد  کمک نظایر آن ابتدا باو  وسایل عمومیکلید و پریزها و سایر تخت،  ،نرده شیرآالت،نیمکت، صندلی، 

 زداییهای مناسب گندتوسط محلولسپس صورت مناسب تمیزسازی گردیده و ینده و تِی تمیز و خشک بهشو
  دیده انجام شود،توسط متصدیان آموزش حداقل سه بار در روزگردد. عملیات گندزدایی باید 

 مواردی نظیر این  ها )در معابر و فضاهای سبز( وگندزدایی وسایل موجود در فضاهای روباز مانند نیمکت
 پاش مناسب انجام گیرد،های سمطور مستمر با استفاده از دستگاههمچنین ک  این فضاها به

 صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریحذف آب، 
 های بهداشتی اقدام گردد،ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتنسبت به تعبیه سیستم لوله 

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد،سرویس گردد شیر آب روشوییتوصیه می 

 بینی شود،نمازخانه، گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز، پیش های تجمع نظیردر محل  
 های و بدون درز و نشت ، به شیوه مناسب در محفظه محکم های پالستیکیپسماندها باید داخل کیسه

 دند.سربسته منتقل و ذخیره گر

 های سیگار غیر فعال گردند )در صورت وجود(.اتاقک 
 

 : نکات مهم
 ها باز گذاشته شوند و هواکش جهت ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالنزدایی و نظافت، نگام گنده

 تهویه بهتر هوا نیز روشن باشد.

 هش میابد(.ساعت کا 24ل پس از گذشت )کارایی محلو گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد هاگندزدا.  
 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

فراهم باید نیروهای خدمات نظافت  برای  ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار  2شیفت حداقل 
 زباله، طل. استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ زشود.

 های دیگر های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال
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 ماسک مخصوصتان پاره  لباس، دستکش و ددر طول مدت نظافت مراقب باشی.مجزا باشد ،شوداستفاده می
 . د و در صورت صدمه آنرا تعویض نماییدد و آسیب نبینونش

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب الزم  است سطوح گندزدایی شده 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت ک  اتاق "هاییتِی. 
  آب ژاول  شسته و سپس در محلول میبایست در آب داغ ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از

 و برای استفاده آماده باشد. شدهخشکور بماند. بعد از آن در دمای اتاق دقیقه غوطه 30مدت هب

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری   

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 
هاا و  خصاوص کلیاه  هاعضای بدن ب عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجااع داده شاود و فقاط باا      درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 
 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/

 
 :های سطوحگندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1
کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 70اتیل الکل  ها موثر است.برای از بین بردن ویروس الکل

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )
 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می)مثل (و گاهی سطوح خارجی تجهیزات ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب شود و در فضرای گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه
 گردد.استفاده می

خوردگی الستیک و ترکشدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی از
 های خاص شود.پالستیک

 
 کنندهسفید.2

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی
 شود.غیر فعال می آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 
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طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(دقیقه زمان تماس 60تا  10با نگی )های خاگندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای

 
و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهیر مواد شیمیایی واکنش نشان میراحتی با ساشوند و بهمی
تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 تی گردد.دیدگی کارکنان مراقب بهداشکاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا
 :رعایت موارد زیر ضروری است شده برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گدسفی -
 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید -
 
 
 . مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده
 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 راهنمای شرکت تولید کننده مطابق دستورالعمل و
 کننده.سفید4

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی
 شود.فعال میغیر آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(ه زمان تماسدقیق 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای
و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهشان میراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشوند و بهمی
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تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا
 :رعایت موارد زیر ضروری است شده استفاده از سفیدکننده رقیقبرای تهیه و 

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -
 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میط گردد )آب گکننده با آب سرد مخلوسفید -

 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید
 

  هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مصرف  -1 جدول
  (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5ریت سدیم % کننده خانگی حاوی هیپوکلهای سفیدعمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99کننده به قسمت سفید 1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:100محلول  شده:محلول توصیه
  (برای گندزدایی سطوح 1:100محلول لوله کشی )

عنوان مثال ، برای به .کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبرای دستیاب
کننده قسمت سفید 2استفاده کنید )یعنی  کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98به  

کلر قابل دسترس در  ،1:100یت سدیم یک محلول د هیپوکلرصدر 5برای سفیدکننده حاوی  :سازیکلر قابل دسترس بعد از رقیق
   پی پی ام خواهد بود 500صد یا در 0.05حدود 
  های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهای سفیدمحلول

 های متفاوت: زمان تماس برای کاربرد
 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر  
  لباس، دستکش و دستمال ها، )برای تیشوددقیقه توصیه می 30زمان تماس  :کردن اقالمورغوطه از طریقگندزدایی ،

 (نظایر آن
ل از گندزدایی یا خون یا دیگر مایعات بدن قب ،ترشحات ، استفراغ،کردن مدفوعتمیز سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانندنکته: 
  (وریغوطه

 
 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 
پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد
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 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط
 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود -

 ک مشورت گردد.شسته شود و با یک پزش
داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی
گردد و این گاز ، تولید میشودکردن توالت استفاده میی تمیزاسیدی مانند موادی که برا کننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی
 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میمیوقتی در معرض نور خورشید قرار نشده کننده رقیقسفید -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک -
 ذخیره بیش از حد خودداری گردد.شده خریداری نموده و از تولید

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -
 ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق

و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر -
 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید -
 کودکان نگهداری گردد
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی ، آن را درحالشده است یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده

 ازید.بیاند

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

ا آب و صابون مایع بثانیه  20باالی مچ به مدت 
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 
  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 
 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و
 زیجات تازه؛سب

                                    
 آموزش به اطرافیان

279



 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 معاونت بهداشت 

 مرکز سالمت محیط و کار

 

 

 
اقدامات اجرایی  بهداشت محیط در کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروس در  مراکز 

   بهداشتی و درمانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستانی مرکز سالمت محیط و کار تهیه شده توسط : گروه بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر کنترل پسماندهای

 

 1398سفند ماه 

 

 01 -نسخه 
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 به نام خدا

 مقدمه :

میالدی، نوع جدید از عفونت های تنفسی شدید در شهر ووهان  استان هوبای چین گزارش گردید. در  2019در ماه دسامبر سال 
ویروس جدید که قرابت ژنتیکی زیادی با سارس داشت،  مطالعات انجام شده در بررسی عوامل ایجاد کننده بیماری یک نوع کرونا

 قاتیشوند. تحق یمنتقل م انسانو  وانیح نیکه ب یمعن نیهستند ، به ا ها  کیئونوتز تشخیص داده شد. کرونا ویروس ها  جزء
. در  ده استاز شتر به انسان منتقل ش MERS-CoVبه انسان و   گربه ها نوع خاصی از از SARS-CoVدهد که  ینشان م قیدق

حال حاضر راه های انتقال، مخازن حیوانی، راههای پیشگیری و  تظاهرات بالینی کرونا ویروس جدید به طور دقیق مشخص نگردیده 
 و نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

محدود سازی احتمال با توجه به اهمیت شناخت به موقع موارد مشکوک به بیماری و ضرورت انجام  اقدامات بهداشتی و درمانی جهت 
 گسترش بیماری ، استفاده از کلیه امکانات و ظرفیتهای بهداشتی و درمانی و تالش جهت هم افزایی ضروری می باشد.

 کلیات :

 راههای انتقال بیماری :

هنوز به طور  شناسایی راه های انتقال عامل ایجاد کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن خواهد داشت . راههای انتقال این ویروس
دقیق مشخص نشده است ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس های تنفسی به طور عمده  از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا 

 عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می گردند.

 گروه های در معرض خطر :

همچنین  افراد خانواده  ال به بیماری قرار گیرندتمام افراد جامعه در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی می توانند در معرض ابت
 بیماران و یا کادر ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی بیشتر از سایرین در معرض ایتال به بیماری قرار دارند.

 روش های پیشگیری از بیماری :

پوشاندن دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عطسه و انداختن  دستمال استفاده شده بالفاصله در سطل زباله دربدار و  -
سریعا  دستها با آب و صابون شسته شود.در صورتیکه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه 

 استفاده گردد
صابون شسته شود یا از محلول ها یا ژل های ضدعفونی استفاده گردد.)مدت  بطور مرتب دست ها به روش صحیح با آب و -

 ثانیه می باشد(   20زمان الزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل 
 از دست دادن و روبوسی اجتناب گردد .   -
 ردد .فعالیت های خارج از منزل را تا حد امکان محدود نموده و  ازحضور در مکانهای عمومی و شلوغ پرهیز گ -
 از نزدیک شدن به حیوانات اجتناب گردد . -
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از خوردن غذا در محیط های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده و فست فود تا حد امکان  اجتناب کرده و مواد  -
 غذایی به صورت کامال پخته استفاده گردد . 

استفاده و در صورت شدید شدن عالیم در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحیح از ماسک  -
 به مراکز درمانی مراجعه گردد.

 
 : اقدامات اجرایی  بهداشت محیط در کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروس در  مراکز بهداشتی و درمانی

و  جهت پیشگیری و کنترل بیماری الزم است آموزش های الزم در خصوص نحوه انتقال بیماری آموزش و اطالع رسانی :  -
اقدامات الزم جهت پیشگیری از آلودگی به بیماری،  به عموم مردم و به ویژه افراد در معرض خطر از جمله کادر بهداشتی 

 و درمانی ارائه دهنده خدمات سالمت ارائه گردد.
 nCoV-2019 بیماری یا مشکوک به  مبتال افراد از که بهداشتی کارکنان حفاظت فردی کادر خدمات بهداشتی و درمانی : -

 افظتمح خود از ، کنترل عفونت  و پیشگیری مناسب های روش با باید و بوده  بیشتری خطر معرض در ، کنند می مراقبت
صول ح سالم بمانند.ارائه خدمات  بتوانند  تا در طول نماید کمک  کارکنان تواند به  یممناسب  یاز اقدامات بهداشت یرویپ نمایند.

 شیوه کار ایمن و روش های مناسب حفاظت فردی  از طریق کارکنان  رعایت می گردد بسیار حائز اهمیت می باشد.از اینکه   نانیاطم
 ریسامراجعه کنندگان و ،  کارکنان  محافظت از یقدم مهم برا نیاول مظنون به آلودگی افراد  یو جداساز عیسر ییشناساهمچنین 
 مراکز بهداشتی درمانی  می باشد.افراد در 

 : استاندارد شامل  یاطیاقدامات احت : استاندارد یاطیاقدامات احتانجام  -

 بهداشت دست  -

  یتنفسسیستم  بهداشت -

  سکیر یابیمطابق ارز)   (PPEمناسب  فردی حفاظت  زاتیاستفاده از تجه -

 تزریقات ایمن اقدامات   -
  پسماند منیا تیریمد -

  طیمحنظافت و گندزدایی  ،  مدیریت ایمن لنژ  -

  ماریمراقبت از ب زاتیتجه استریلیزاسیون  گند زدایی و  -
 

 :به شرح زیرانجام می شود   یکه اقدامات بهداشت دیحاصل کن نانیاطم

 پوشانند. یعطسه م ایدر هنگام سرفه  دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن ناناطمی 
 2019مشکوک به عفونت  مارانیببه  ی/ عموم انتظار یدر مکانها-nCoV  .استفاده از ماسک پیشنهاد گردد 
 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 
  کارکنان مرکز بهداشتی درمانی مطابق راهنما های سازمان جهانی بهداشت رعایت بهداشت دست قبل از تماس با

 پس از تماس و  بدن عاتی، بعد از قرار گرفتن در معرض ما ییگندزدا ای پاک سازی قبل از انجام هرگونه روش بیمار،  
 رعایت می نمایند. را  ماریبا ب

 با   و یا هندراب  صابون  و  کردن دست با آب زیبهداشت دست شامل تم( الکلABHR .است )  

  شود. یداده م حیترج هندراب الکلی،  وضوح مشاهده نگردد به دستها اگر آلودگی 
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  قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود.اگر آلودگی دست 
، آموزش کارکنان  یبه منابع کاف PPE یکند. اثربخش یپاتوژن ها کمک م وعیبه کاهش ش PPEو مداوم از  حی، صح یاستفاده منطق

 دارد. یمناسب بستگ فردی ، بهداشت مناسب و رفتار 

 انجام می شود مهم  حیبه طور مداوم و صح طیمح گندزداییو  نظافت  
 تیرپوکلی)مانند همواد گندزدای  بیمارستانی استفاده از  با  و )دترجنت(  ندهیکردن کامل سطوح با آب و مواد شو زیتم 

 . ( میسد
  مدیریت گردند منیا روش های مطابق با  دیبا یپزشک پسماندهای. 

 تماسترشحات تنفسی و مورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام   -الف

 وک مشک مارانیقبل از ورود به اتاق که در آن ب دیافراد با هیاستاندارد ، کل یاطاحتی اقدامات از استفاده بر عالوه
 استفاده کنند. به ویژه  ماسک و  یاطیاز اقدامات احت وجود دارند ،  کرونا ویروس شده  دییتأ ای
 رندیمناسب قرار بگ هیبا تهو جداگانه  یدر اتاقها دیبا مارانبی. 
 در نظر گرفته  هیدر ثان تریل 60 ماریهر ببرای  یکاف هیهستند ، تهو یعیطب هیتهو یکه دارا یبخش عموم یبرا

 .شده است
 کرونا ویروس مظنون به عفونت  نکهیا صرف نظر از  )در صورت وجود تخت بستری(مارانیتختخواب همه ب

 داشته باشند .فاصله متر از هم  1حداقل  دیبا هستند.
 ایموارد مشکوک برای  اختصاصی به طور  دیبا کارکنان مراکز بهداشتی و درمانیاز  یمتی ، امکان صورت در 

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند شده مراقبت  دییتأ
 از ماسک استفاده کنند دیبا کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی . 
 یغشاها یاز آلودگاستفاده نمایند تا  صورت و حفاظ  چشم  از محافظ دیبا کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی 

 شود. یریجلوگ یمخاط
 بلند استفاده کنند. نیآست دارای و لیراستریو غ زیاز لباس تم دیبا کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی 
 بند  شیو پ لباس یکسره از چکمه ،  استفادهنمایند . از دستکش استفاده  دیبا کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی

 لزومی ندارد.مراقبت روزمره  نیدر ح
 کلیه وسایل حفاظتی استفاده شده به نحو صحیح دفع و بهداشت دست نیز رعایت گردد.،  ماریبعد از مراقبت از ب 
 ر سنج فشا)به عنوان مثال مورد استفاده قرار گیرد.  یاختصاصیا بصورت   و بوده  مصرف کباریا ی دیبا زاتیتجه

 یاستفاده برا بعد از وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور مشترک  زاتیتجه استفاده از  به ازیاگر نها و دماسنج ها( 
 الکل(. لاتی ٪70)به عنوان مثال ، با استفاده از  دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب

 کنند. یخوددارباید آلوده  یدهان خود با دست ها ای ینیاز لمس چشم ، ب کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی 
  ت بهداشانتقال  بیماران را انجام میدهند که  ییها کارکنان مراکز بهداشتی و درمانیکه  دیحاصل کن نانیاطم

 استفاده می نمایندمناسب  PPE ازورعایت نموده دست را 

 به محل انتقال بیمار   ماریب دنیزمان ممکن قبل از رس نیعتریالزم در سر یاطیدر مورد هرگونه اقدامات احت
 .اطالع رسانی گردد
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  نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است ، تمبا آن   ماریبسطوحی که به طور مرتب 
  در کلیه اتاق های معاینه روشویی با شرایط بهداشتی و تسهیالت شستشوی دست وجود داشته باشد 

 
 یبهداشت یمربوط به کارکنان مراقبت ها اداری اقدامات -
 یبهداشت یکارکنان مراقبت هاکافی  آموزش 
 و مراجعه کنندگان  تعداد کارکنان به تعداد بیماران  یاز نسبت کاف نانیاطم 
 از ناشی   یتنفس حاد یها عفونت ینظارت برا ندیفرآ جادیاnCoV   یبهداشت یکارکنان مراقبت هابرای 
 کنند. یرا درک م یپزشک یمراقبت هافوریت   تیو مردم اهم کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی نکهیاز ا ناناطمی 
  کارکنان مراکز بهداشتی و درمانیتوسط  بهبود  یسمهایاستاندارد و فراهم آوردن مکان یاطینکات احت تیرعا برنظارت 
 اطالع رسانی در خصوص مراکز پذیرش افراد مشکوک به بیماری 

 
 های محیطی و مهندسی :کنترل  -

کنترل های محیطی و مهندسی با هدف کاهش غلظت آئروسل های عفونی تنفسی در هوا و کاهش آلودگی سطوح و اشیا مانند تهویه 
تهویه محیطی به ویژه برای کاهش انتقال عوامل  محیطی و جداسازی مکانی با فاصله حداقل یک متر بین بیماران انجام می شود .

( بسیار مهم می باشد .برای کنترل عوامل محیطی که از طریق تماس  air bornکه از طریق هوا منتقل می شوند )بیماریزایی 
 گسترش می یابند روش های مهم کنترل محیطی شامل تمیز کردن و گندزدایی سطوح آلوده و اشیا است.

 کنترل های محیطی : تمیز کردن و گندزدایی 
ایجاد  بیماریهای حاد تنفسی  می شوند برای مدت زمان متغیر )ساعت ها یا روزها ( در محیط  ویروس ها و باکتری هایی که باعث

زنده می مانند . با تمیز کردن و گندزدایی می توان این عوامل را کاهش داد و عوامل عفونی را با استفاده از تمیز کردن محیط و 
ر روی تعداد آنها را بو یا گرفته می شود  تا عوامل بیماری را از بین ببرد گندزدایی غیر فعال نمود.  تمیز کردن و گندزدایی در نظر 

سطوح و اقالم آلوده به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .بنابراین زنجیره انتقال را می شکند .گندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا 
 ت پزشکی غیر بحرانی استفاده شده یا مشترک برایشیمیایی برای کشتن میکروارگانیسم ها )نه اسپورها( است و باید برای تجهیزا

بیماران،  به کار رود. با توجه به ماهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیط بسیار ضروری است تا نسبت به گندزدایی سطوح و 
 . تجهیزات مورد استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد

  تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود.تجهیزات یا سطوح را طوری 
  در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و اقالم از مواد آلی پاک

 ایی نیستند .نشوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،ترشحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و سطوح قابل گندزد
 . الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی،زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر گرفته شود 

(  می شوند توسط طیف وسیعی از مواد گندزدا غیر فعال می گردند  ARISویروس و باکتری هایی که باعث عفونت های حاد تنفسی )
را کنترل می کنند . گندزداهای  مراکز سازمانهای نظارتی انواع مواد گندزدای موجود برای استفاده در . با این حال در برخی از کشورها 

 :بیمارستانی شامل موارد زیر است

 سدیم هیپوکلریت )سفید کننده خانگی ( -
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 الکل -
 ترکیبات فنلی -
 ترکیبات کواترنری آمونیوم -
 ترکیبات پراکسیژن -

و الکل در بسیاری از کشورها  به راحتی در دسترس است .و دارای قیمت مناسب می  الزم به ذکر است سدیم هیپوکلریت
 باشد

 
 : نظافت کردن محیط مراقبت بیمار 

که بیمار در آن قرار گرفته یا  تمیز و گندزدایی کنید به ویژه روی سطوحی را سطوح افقی را در اتاقها و فضاهای ایزوله   -
اغلب اوقات با آنها تماس دارد  و بالفاصله اطراف  بستر بیمار  را به طور مرتب و موقع تخلیه یا مرخص کردن بیمار نظافت 

 و گندزدایی کنید.
 چه مرطوببرای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی ، از تمیز کردن مرطوب )پار -

 ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید . 
 انجام گیرد.  PPEنظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رعایت  -

 استفاده از مواد گندزدا:

بع محدود ممکن است به انواع مواد گندزدا کشورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و ضد عفونی مختلفی دارند. مراکز بهداشتی درمانی با منا
 و ضد عفونی دسترسی نداشته باشد. اما الکل و سفید کننده در صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی قابل قبولی هستند.

 یی گردد.زدای دیگر سطوح کثیف ابتدا باید با آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تمیز شود و سپس گند زدامانند هر ماده  گند

 الکل:

درصد یک میکروب کش با طیف گسترده است و به طور کلی از الکل 70اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس  ها موثر است.
ایزوپروپیل بهتر است.  الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک ) به عنوان مثال درپوش الستیکی ویالهای دارویی مولتیپل دوز،  

 (و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتور ها  ( استفاده می شود. ترمومترها

به دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک، محدود می شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده 
 می گردد.

اعث تغییر رنگ، تورم ،سخت شدن و ترک خوردگی الستیک و پالستیک استفاده مکرر و طوالنی از الکل به عنوان گندزدا میتواند ب
 های خاص شود.

 سفید کننده:

قارچ و ویروس از جمله ویروس  یک گندزدایی کننده قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری،
 می شود.آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال 
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دقیقه زمان تماس(، با هزینه ای کم و به طور گسترده در دسترس است و برای  60تا  10گندزداها و سفید کننده های خانگی )با 
 گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می شود.

و  و نور تجزیه می شوند با این حال سفید کننده ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک می کند و تحت تاثیر گرما
 به راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میدهند .بنابر این سفید کننده ها باید با احتیاط مصرف گردند .

استفاده نادرست از سفید کننده از جمله عدم رعایت میزان  رقیق سازی  توصیه شده )قوی تر و ضعیف تر ( می تواند اثرات آن را 
 دهد و باعث آسیب دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد. برای گندزدا کاهش

 

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

 از ماسک ،دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود  -

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

 استفاده گردد.  آنهاننده را در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و از محلول های سفید ک -

 سفید کننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می نماید.( -

 
برای سطوح محل های:  اورژانس، آندوسکوپی، برونکوسکپی،  و مراکز بهداشتی درمانی  در بیمارستان .1توجه 

در آن انجام می شود، اتاق ایزوله بعد از هر بار ترخیص کامل   COVID-19که آزمایش  آزمایشگاه تشخیص طبی
( و  آمبوالنس،  در صورت فقدان ترکیبات آمونیوم کواترنر و گندزداهایی که قبال توسط وزارت Changeبیماران اتاق )

قسمت  9و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم  5000ppm   =1) % 0.5بهداشت اعالم شده است، با هیپوکلریت سدیم 
 (1)جدول (گندزدایی گردند. آب

 
، محیط های اداری، ادارات، و ... با هیپوکلریت و مراکز بهداشتی درمانی  برای سایر سطوح در بیمارستان. 2توجه 
 (2)جدول قسمت آب( گندزدایی شوند. 99و  %5م قسمت هیپوکلریت سدی500ppm =1) %0.05سدیم 
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 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول

 (  کلر قابل دسترس است PPM) 50000معادل  5:عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %  محلول اولیه

قسمت آب سرد  9قسمت سفید کننده به  1توصیه می شود  استفاده از  5از هیپوکلیت سدیم %  1:9: محلول  محلول توصیه شده
 برای گند زدایی سطوح (  1:9  لوله کشی )محلول

 
، کلر قابل  1:9در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفید کننده حاوی کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی : 

   پی پی ام خواهد بود 5000در صد یا  0.5دسترس در حدود 
سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل  محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت

 گردد 
 دقیقه 1:زمان تماس 

سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، استفراغ، ترشحات ،خون یا دیگر مایعات بدن قبل از   نکته:
  گندزدایی(

 
 
 

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم : -2جدول

 (  کلر قابل دسترس است PPM) 50000معادل  5:عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %  محلول اولیه

قسمت آب  99قسمت سفید کننده به  1توصیه می شود  استفاده از  5سدیم %  از هیپوکلیت 1:100: محلول  محلول توصیه شده
 برای گند زدایی سطوح (  1:100سرد لوله کشی )محلول 

به عنوان مثال ، برای  .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ، نسبت سفید کننده به آب را تنظیم کنید
هیپوکلریت سدیم ، از دو برابر بیشتر از سفید کننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5آماده سازی سفید کننده های حاوی 

 قسمت آب( 98قسمت سفید کننده به   2
، کلر قابل  1:100در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفید کننده حاوی کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی : 

   واهد بودپی پی ام خ 500در صد یا  0.05دسترس در حدود 
محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل 

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

 دقیقه توصیه می شود . 30: زمان تماس  زمان الزم  گندزدایی برای غوطه ور کردن اقالم 
سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، استفراغ، ترشحات ،خون یا دیگر مایعات بدن قبل از   نکته:

  گندزدایی یا غوطه وری (
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 کننده ها :احتیاطات الزم برای استفاده از سفید 

 سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند  -
دقیقه با آب شسته  15از تماس با چشم باید خود داری گردد اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت  -

 شود و با یک پزشک مشورت گردد.
همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش داده و می تواند از به کار بردن سفید کننده ها به  -

به عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفید کننده با مواد  باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود.
دد و این گاز می تواند باعث مرگ شوینده اسیدی )مانند موادی که برای تمیز کردن توالت استفاده می شود( تولید می گر

یا جراحت گردد .در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید کننده برای ضدعفونی، محل 
 را کامال با آب بشویید.

ا باید سفید کننده هسفید کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گاز سمی آزاد می نماید بنابراین  -
 در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر بخشی آن از سفید کننده هایی که اخیرا تولید شده  -
 خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق  اگر از سفید -
ساعت دور بریزید . مواد آلی موجب غیر فعال شدن سفید  24سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از 

د آلی باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید کننده، عاری کننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به موا
 از مواد آلی گردد.

 سفید کننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد. -
 

 :مدیریت پسماند 
 

و  عنوان پسماند عفونی تلقی شده هبکرونا  تولیدی توسط بیماران و افراد مظنون به بیماری  کلیه پسماندهای
 مدیریت گردند. پسماند عفونی همانند 

)بر اساس ضوابط و روشهای مدیریت مدیریت پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد. -
 پسماندهای وابسته و دستورالعمل های مرتبط  ( اجرایی پسماندهای پزشکی و 

لقی ،  عفونی تمشکوک یا مبتال به ویروس   بیمارانبه کلیه پسماندهای تولیدی در طی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  -
مدیریت گردند.  "ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته "شده و مطابق مفاد 

 پیوست ( )ضوابط
) اعم از بیمارستانها ، درمانگاهها ، مراکز بهداشت آزمایشگاهها ،مراکز تزریق ، کلیه مراکز تولیدکننده پسماند پزشکی  -

فونی ، ، عدر مبدأ تولید، پسماندهای عادی موظفند   دندانپزشکی ها ،مطبها و سایر مراکز تولید کننده پسماند پزشکی (
سته جمع آوری و ب، ، تفکیک موازین بهداشتی بصورت جداگانه  را با رعایت شیمیایی و دارویی خود  تیز و برنده ، پسماند

 دبندی نماین
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چنانچه احتمال  جمع آوری گردد  (سطل های زردرنگ  ) واقع در پسماندهای عفونی در کیسه های مفاوم زرد رنگ  -
 پسماند عفونی  در دو کیسه قرار گیرد آلودگی خارج کیسه ، پاره شدن و سوراخ شدن کیسه وجود دارد 

و این ظروف نزدیک به محلی که اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار  جمع آوری گردد   S.Bکلیه پسماندهای تیز و برنده در  -
 می گیرند ، قرار داده شوند 

 از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده  خودداری گردد  -
تن شکس ن سرنگ های یکبار مصرف جدا نکنید و هیچگونه دستکاری انجام نشود ) خم شدسوزن های استفاده شده را از  -

 و یا هرگونه دستکاری ( 
 و تحویل مرکز در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت در  -

مناسب استفاده کنند  و آموزش های الزم  در  PPEان باید از  ،  کارکنبرای بی خطر سازی و دفع به مراکز دارای مجوز 
 را دریافت کرده باشند     PPEمورد نحوه صحیح استفاده از 

 از اختالط پسماندهای عفونی تولید شده در مراکز با پسماند عادی خودداری گردد. -
عفونی و تیز و برنده در داخل بین های پسماندهای عادی شهری جدا خودداری  از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای -

 گردد.
 از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا خودداری گردد   -
عفونی و تیز و برنده را در سایت های منطقه  چنانچه مرکز فاقد تجهیزات بی خطر ساز پسماند است میتواند پسماندهای -

در غیر اینصورت در بسته  ای یا مرکزی بی خطر نماید و یا از امکانات بی خطر ساز بیمارستانهای مجاور استفاده نماید 
 تحویل شهرداری نماید  ضمن عقد قرارداد ، ، بندی ایمن و با بر چسب عفونی و تیز و برنده

 ه مجدد استفاده نشود  از سرنگ های قابل استفاد  -
 
 

 
 ویژگی های ظروف و کیسه های تفکیک پسماند های پزشکی

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

کیسه پالستیکی  عفونی 1
 عفونی زرد 1مقاوم 

 Safety box 2 تیز و برنده 2

 تیز و برنده دارای خطر زیستی زرد با درب قرمز استاندارد

کیسه پالستیکی  شیمیایی و دارویی 3
 شیمیایی و دارویی سفید یا قهوه ای 3مقاوم 

کیسه پالستیکی  عادی 4
 عادی سیاه 4مقاوم 

 

 رنگ نگهداری شوند  الزم است کیسه های فوق در سطل های زرد .1
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 موسسه استاندارد ، استاندارد این ظروف را تدوین کرده است .2
 شوند  ینگهدار پالستیکی سفید یا قهوه ای  یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .3
 شوند  ینگهدار آبی رنگ یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .4
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 ضمیمه
 مراحل پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی

 شده استفاده نمایید.مشکوک و یا تایید  مواردتجهیزات حفاظت فردی ضروری هنگام دست زدن به از همیشه  -1
این دستورالعمل ها در . آموزش دیده تیم انجام شود اعضایباید با نظارت توسط دیگر پوشیدن و درآوردن لباس  -2

 .باید بر روی دیوار در اتاق نمایش داده شودپوشیدن و درآوردن لباس خصوص 
 .پوشیدن و اسکراب لباس در اتاق تعویض باشد -3

 
مایعات هستند و روکش مقاوم در برابر پوشیدن چکمه، اگر در دسترس نبود مطمئن شوید که کفش ها بسته و  -4

 .کفش بر روی آنها قرار گرفته است

 

و اگر چکمه در دسترس نیست از روکش 
 .یکبار مصرف کفش استفاده شود

 

 .بعد از شستن دستها گان بپوشید -5
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 :از تجهیزات حفاظت صورت استفاده کنید -6

 
 .صورت بگذاریدماسک پزشکی یکبار مصرف استفاده کنید، عینک یا شیلد 

  

پوست سر شما وجود دارد  در خراش هر گونه اگر -7
،  مایعات دارید پاشیده شدن نگرانی برای و یا شما

 استفاده کنید پوشش سر ازیک

 

 .ضدعفونی دست انجام شود -8

 
 .دستکش پوشیده شود -9

به )استفاده از دو دستکش اگر هر گونه فعالیت شدید دارید 
و یا انجام ( جسدعنوان مثال حمل بیمار یا دست زدن به 

وظایفی که در تماس با خون و مایعات بدن انجام شده 
از دستکش های الستیکی برای پاکسازی محیط و . است

 .مدیریت پسماندها استفاده شود
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ا و از شم در دسترس نیستاگر گان نفوذناپذیر  -10
 مانند حمل)هر گونه فعالیت شدید  می رود انتظار
یا وظایفی که در تماس با خون و مایعات ( بیمار
پیش بند ضد آب  از ،دهیدانجام است،  بدن

 .استفاده کنید
 

 :تجهیزات حفاظت فردیدر هنگام پوشیدن 
 نمایید. از لمس کردن یا تنظیم تجهیزات حفاظت فردی اجتناب 
 درصورتیکه دستکش پاره شد یا آسیب دید از آن استفاده نکنید. 
 برای هر بیمار دستکش را تعویض کنید. 
 (1) .، ضدعفونی دست انجام شودقبل از پوشیدن دستکش های جدید 
  یکبار مصرف استفاده شود. تجهیزات حفاظت فردیحتی المقدور از 
 .از استفاده مجدد وسایل یکبار مصرف مانند ماسک و ... اکیداً خودداری گردد 
  

 تجهیزات حفاظت فردی برداشتن مراحل 
 

درآوردن پیش بند پالستیک و دفع صحیح آن،  -1
اگر پیش بند مورد استفاده مجدد قرارمی گیرد، 

 .مواد گندزدا قرار داده شود با یک ظرف در
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اگر روکش کفش پوشیده شده است، آن را  -2
درحالیکه دستکش در دست دارید، بردارید، 

را  4اگر کفش پوتین پوشیده اید مرحله )
 .(ببینید

  

گان و دستکش را از از داخل به خارج بچرخانید  -3
 .و به نحو مناسب دفع کنید

 
ه چکمپوشیده اید،  الستیکیپاگر چکمه های  -4

آنها  از پا خارج کنید  بدون دست زدن به، ها را 
چکمه  کننده )ایده آل آن است که از جدا .

در را شده در آورده استفاده کنید(چکمه های 
  .بیاندازیدمحتوی مواد گندزدا  ظرف یک

 
 .ضدعفونی دست انجام شود -5
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، آن را استفاده کرده اید پوشش سر ازاگر  -6
 (از پشت سر) بردارید

 

 وسایل حفاظت صورت را بردارید: -7
شیلد صورت و عینک را بردارید)از پشت سر(. 
وسیله محافظت از چشم را در سطل جداگانه 

 مجدد قرار دهید.ای برای استفاده 
 

 .ماسک از پشت سر برداشته شود

 
 

 (1) .ضدعفونی دست انجام شود -8

 
توصیه می شود در پایان هر شیفت کلیه پرسنلی که برخورد پرخطر با بیمار داشته اند )برخورد با مقادیر فراوان 

 خون، ترشحات بدن یا استفراغ  و مدفوع بیماران( دوش بگیرند.
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 پوشیدن دستکشمراحل 

 یک دستکش از جعبه اصلی خارج کنید -1
 

 
یک قسمت محدود دستکش در قسمت مچ آن   -2

 رادر دست بگیرید )نوک لبه سر آستین آن را(
 

 
 دستکش اول را در دست کنید -3

 

 
 دستکش دوم را از جعبه خارج کنید -4
 

 
از تماس پوست دست با دست دارای دستکش  -5

رابه   اجتناب کنید.سطح خارجی دستکش
طرف انگشتان دستی که دستکش پوشیده 

  است بچرخانید .سپس دستکش دوم را بپوشید
وقتی دستکش پوشیدید نباید چیزهایی را که  -6

 شرایط کار با  دستکش را ندارند لمس کنید 
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 مراحل برداشتن دستکش
در قسمت مچ دست بدون تماس با پوست ساعد  -1

را جدا کنیدو آن را از دست با نیشگون دستکش 
 دور کنید سپس دستکش را به بیرون بچرخانید.

 
دستکش جدا شده را با دست دارای دستکش  -2

نگهدارید و انگشتان دست بدون دستکش را بین 
دستکش و مچ دست سر دهید و داخل کنید . 

دستکش دوم را با لوله کردن به طرف پایین 
دستکش دست و نگهداری آن در داخل اولین 

  ،جداکنید

 دستکش های جدا شده را دور بیندازید. -3
 

 
سپس برای رعایت بهداشت دست ، بوسیله یک محلول ضد عفونی کننده الکلی دستها را ضد عفونی کنید و  -4

 (1یا دستها را با آب و صابون بشویید. )
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 :هتهیه کنند
 بهداشت حرفه ای گروه عوامل شیمیایی و سموممهندس احسان فرورش کارشناس 

 1398ماه  اسفند - دومنسخه 
 تأیید کنندگان:

 مهندس فاطمه صادقی گلوردی رئیس گروه عوامل شیمیایی و سموم             
 مرکز سالمت محیط و کار ایبهداشت حرفهدکتر یحیی خسروی معاون 

 کاردکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سالمت محیط و 
 

 

. 

      

 

 :کروناویروس()راهنمای پیشگیری و کنترل

یدرمان مراقبین و کارکنان مراکز بهداشتی

 
1398اسفند  –ویرایش دوم   
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 دامنه کاربرد-1

کلیه  :و کنترل عفونت در  یریشگیپ هایتوصیه حیبه تشرتوسط گروه بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط وکار تدوین شده است و راهنما  نیا
، انتی، کارشناسان، پرستاران، پزشکآزمایشگاههای میکروبیولوژی و تشخیص طبی از جمله نیروهای خدماکارکنان بیمارستان ها، مراکزبهداشتی درمانی، 

 هیاز توص ییبخش ها .را بر عهده دارند 19-و همچنین سایر افرادی می باشد که به نحوی وظیفه مراقبت از افراد مشکوک و مبتال به کوویدمتخصصین 
و  COVID-19با توجه به جدید بودن  .شود تیرعا دیبا آن داشته باشد، اما اصول بومی سازیبه  ازینراهنما ممکن است  نیمندرج در ا یها

 .بروز رسانی خواهد شدراهنما  نی، ادر این خصوص شتریب یبا انتشار اطالعات علممحدود بودن اطالعات علمی اختصاصی در این زمینه 

 مقدمه-2

در  این ویروس ها همچنینشوند. یبا ترشحات آلوده منتقل م میرمستقیغ ای میو تماس مستق یتنفسعمدتًا توسط قطرات بزرگ  روسهایا وکرون
روسیاز آنجا که کروناو .شده رخ داده است یتنفس ییاز ترشحات هوا ییخاص انتقال هوا طیداده شده و تحت شرا صیتشخنیز خون، مدفوع و ادرار 

و اقدامات  1فردی یحفاظت لوازممؤثر هستند. برای آلودگی زدایی آنها ها کننده یاز ضد عفون یاگسترده فیهستند، ط یدیپیپاکت ل کی یها دارا
 .دنببر نیتواند آن را از ب یاما هرگز نم هستندمؤثر بیماری آنها مناسب در به حداقل رساندن خطر  یو کنترل یریشگیپ یاطیاحت

، نیوجود دارد. بنابراآن انتقال  قیدق یرهایدر مورد مس یشده است در حال حاضر اطالعات محدود شناسایی COVID-19 راًیاز آنجا که اخ 
 روسیکروناو ،انهیخاورم یقابل توجه از جمله سندرم تنفس یدمیاپ یدارا یها روسیبر دانش به دست آمده از تجربه در پاسخ به و یراهنما مبتن نیا

یم یطبقه بند 4با پیامدهای زیاد هوابرد یعفون یماریب کیبه عنوان  ستاندر انگل COVID-19 .است (3ی)سارسو سندرم حاد تنفس  2مرس
 یه مک را برجسته کرده استعفونت مناسب و کنترلی  یریشگیپاقدامات  یدر اجرا ریتاخمانند  ی، عواملاتیتجرب نیاز ا اطالعات استخراج .شود

 اخت/ سدر صورت عدم وجود .دهد شیرا افزا ستانیماریبهای عفونتخطر انتقال ی و نیبال طیدر مح روسیوکرونا باعت تداوم ماندگاریتواند 
 ایزوله)قرنطینه( ،تیریمناسب، مد سکیر یابی، ارزعیسر ییبه شناسا یماریب نیانتقال اپتانسیل به حداقل رساندن و واکسن، کنترل  ایمؤثر  یداروها
 بیماری بستگی دارد.  در کینزد یتماسها یریگیو پ یبررس مشکوک و بیمار،موارد 

 تجهیزات با( ستما و قطرات ، هوابرد انتقال احتیاطی اقدامات) انتقال بر مبتنی احتیاطی اقدامات جمله از عفونت، مؤثر کنترل و پیشگیری اقدامات
 در زنی محیط عفونی ضد و زدایی آلودگی ،مناسب کردن تمیز. است ضروری خطرات این رساندن حداقل به برای شده توصیه فردی حفاظت

 .است ضروری ویروس این شیوع از جلوگیری

                                                             
1 - Personal protective equipment 
2 - MERS-CoV 
3 - SARS-CoV 
4 -high consequence infectious disease 
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 آمادگی  -3

اقبت از و مر تیریمد ،بررسیکه ممکن است در ی و درمانی و تسهیالتی بهداشتمراقبت های مراکز و پرسنل متخصصان کلیه ، یدر آماده ساز
 :دینقش داشته باشند، با مشکوکموارد 

 مثال رایب.هستند آشنا آنها با کارکنان و شده تشریح عملیاتی فرایندهای که کنید حاصل اطمینان و بازنگری را خود های مشی خط -1
 .شود استفاده آن هااز  باید چگونه و شودمی فردی حفاظت تجهیزات که جایی

مورد  کیکه  جایی ی درمانی یعنیبهداشتت های بمراکز مراق گی زدایی سریع بخش های مختلفروش های ضد عفونی و آلوده -2
 .دیکن را بازنگریدر آن قرار دارد  مشکوک

یاستس و مربوطه های پرونده مدیریت به منجر که شود می شناساییمشکوک  موارد که دارد وجود فرایندی که کنید حاصل اطمینان -3
 .شود می عفونت کنترل های

 ازین ،در صورت وجودخواهد شد و  ایزولهکه در کجا  هستندآگاه کارکنان مشکوک  مورد شناساییکه در صورت  دیحاصل کن نانیاطم -4
 .دارد یبه اتاق فشار منف

یا N95   ماسک حفاظت تنفسیبا کنند می مراقبتارزیابی یا   -19COVIDمشکوکموارد از که  یکه کارکنان دیحاصل کن نانیاطم -5
FFP2 149مطابق با EN لیبه دل یانجام شده است. اگر فرد آنقبل از استفاده از ماسک  انطباق شیو آزما (1)شکل آشنا هستند 
 های ماسکبا محافظت برابر )مانند  نیگزیجااز ماسک  دی، بانباشد N95 ماسک حفاظت تنفسیقادر به استفاده از  یناکاف انطباق
 شود. استفاده( هود/هلمت دارای یا صورت تمام محرکه نیروی به مجهز کننده تصفیه

 .سازمان صحبت کنندبا چه کسی درمشکوک دانند تا در مورد موارد  یکه کارکنان م دیحاصل کن نانیاطم -6
  حذف جهت مشکوکموارد  شیکنترل عفونت و آزما یهماهنگ یبرا یشفاف یداخل دستورالعمل کیکه  دیحاصل کن نانیاطم -7

COVID-19  وجود دارد. 
 :تامین شده و در دسترس می باشد یکافزیر به اندازه  زاتیتجهتدارکات و که  دیحاصل کن نانیاطم -8

 N95ماسک  -1
 محکمو  بلند آستین های دستکش -2
 مایعات برابر در مقاوم مصرف یکبار (لباسگان ) -3
  صورتتمام  وایز ایایمنی  نکیع مانندچشم  لوازم حفاظتی -4
ی زرد رنگ دارا در مخزن پسماندهای عفونی بایستی در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری و) عفونی یزباله ها سهیک -5

 (.ضد عفونی، نگهداری شوند عالمت مخصوص، قابل شستشو و
  دست بهداشتی لوازم -6
 دارکلربا پایه کننده  یضدعفون عمومی و  محلول های کننده یضد عفون یمحلول ها -7
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 95Nماسک  -1 شکل

 

 به بیماران ستا ممکن بنابراین شود، متوسط تا خفیف بیماری به تنفسیمنجر حاد عفونت یا الریه ذات بر عالوه جدید کروناویروس که دارد امکان
 ورود از لقب تا هستند دید معرض در یبیمار اطالعاتی پوسترهای که کنید حاصل اطمینان .گیرند قرار اولیه های مراقبت تحت بالقوه صورت
 .شوند دیده محوطه به بیماران

فردی موضوع این راهنما  برای کارکنان یا متخصصین ارائه دهنده استفاده از لوازم حفاظت رعایت بهداشت فردی و 
ر است الزم به ذک مراقبت های بهداشتی درمانی که در تماس با موارد مشکوک یا تائید شده بیماری هستند الزامیست

  نیز ضرورت دارد که آموزش، نظارت و تامین وسایل و امکانات مربوطه

 کروناویروس ی نوع اولدر پیشگیر های بهداشتی  مراقبت-4

 اساسی  اصول-4-1

o کنید. شناسایی را مشکوک موارد وقت اسرع در 
o کنید. پیشگیری کارکنان و بیماران سایر به عفونت احتمالی انتقال از 
o کنید. خودداری تنفسی ترشحات مواجهه با و بدنی معاینه جمله از بدنی، مستقیم تماس از 
o معرض خطر در آیا بیمار که مشخص کنید و بگیرید تخصصی مشاوره کنید، ایزوله را بیمار COVID-19 است. 

  الزم انجام اقدامات-4-2

و بر اساس تعریف عالئم بیماری به مراکز ارائه دهنده بهداشتی درمانی مراجعه می کنند رابه  مراجعه حضوری یا تلفنی بصورت که بیمارانی
راقبین الزم به ذکر است که مراقبت از م و بر رعایت بهداشت فردی تأکید کنید راهنمایی کنیدبیمارستان های مشخص شده جهت پذیرش بیماران 

 انجام شود.( 1)بهداشتی درمانی میبایست مطابق جدول 
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 اگر. دهید رارق نلپرس و بیماران سایر از به مناطق تائید شده شیوع بیماری را بالفاصله پذیرش و در یک اتاق به دور سفر سابقه با بدحال بیماران 
 دستان و ببندید را درب آن و خارج اتاق از باشد، وجود دشته COVID-19  ابتال به بیماری در حال معاینه و گرفتن شرح حال بیمار احتمال

 .بشویید صابون و آب با کامالً را خود

 افرادیک از  هر.  ندبمان باقی اتاق در باید ها زباله و متعلقات. بماند بسته درب با اتاق در باید بیمار. کنید خودداری مشکوک موارد فیزیکی معاینه از
 .بمانند بسته درب با اتاق در باید بیمار نیز خانواده همراه

 .دهید نجاما تلفنی را کار این دارید، بالینی تاریخچه تکمیل گرفتن یا به نیاز هم هنوز اگر. نشوند اتاق وارد که کنید توصیه دیگران به

حفاظت  یزاتتجه از عفونت کنترل اقدامات احتیاطی استاندارد با مطابق است، ناپذیر اجتناب اضطراری مواقع در بیمار با تماس یا اتاق به ورود اگر
 فرد یحفاظت تجهیزات کل. برسانید حداقل به را مواجهه و کنید استفاده  5مایعات برابر در مقاوم جراحی ماسک و بند پیش دستکش، مانند فردی

 .دنشو دفع عفونی پسماندهای عنوان و به کامل طور به باید

 خود دستهای ،توالت از بعد که دهیدتوضیح  بیمار به. در اتاق ایزوله ضروری است بیماران استفاده برای جداگانه بهداشتی سرویس یکاختصاص 
 زمان تا آن از فادهاست . درب توالت پس از استفاده ی بیمار باید بسته و برگردند بودند شده ایزوله آن در که اتاقی به مستقیماً و بشویید کامالً را

  .شود ممنوع زیر راهنمای مطابق کردن عفونی ضد و زدایی آلودگی

 مورد است ممکن شود می مشخص و شودمی انجام( خانه در مثال عنوان به) دیگر جای در مستقر بیمار با تلفنی مصاحبه که هنگامی
. نیدک اجتناب اولیه های مراقبت در بیمار چهره به چهره ارزیابی از بعد به آن از باشد،( بیماری احتمالی عالئم اساس بر) COVID-19مشکوک
 .کنید صحبت ایمن ارزیابی مورد در و بگیرید تماس بیمارستان ثانویه های مراقبت عفونی متخصص با درعوض،

  

                                                             
5 - fluid resistant surgical mask 
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 یدرمان یبهداشت نیمراقب یشغل یها تیو محدود پایش یراهنما -1 جدول

سطح  عوامل  خطر اپیدمیولوژیک
 مواجهه

پایش توصیه 
 شده 

محدودیت های 
 شغلی 

Aکه فعالیت هایی مانند احیاء قلبی ریوی، لوله بهداشتی درمانی  6: مراقبین
ی و ... راپت زرینبوالی، برونکوسکوپی، تراکئوستومگذاری و خارج کردن آن، 
مکان ها حضور دارند که ممکن است غلظت  انجام می دهند یا در این

بیشتری از ترشحات تنفسی یا ذرات معلق هوابرد ایجاد و به هر دلیلی از در 
 معرض تماس با این آالینده ها قرار می گیرند.

 

 

 

 

 باال

 

 

 

 

 

 فعال

 

 

 

محرومیت از کار به 
روز پس از  14مدت 

 آخرین مواجهه

B تماسکه : مراقبین مراکز بهداشتی درمانی بدون لوازم حفاظت فردی 
بیمارانی داشته اند که از لوازم حفاظت فردی استفاده  نزدیک طوالنی مدت با

 کرده اند.نمی

Cمراکز بهداشتی درمانی که بدون دستکش تماس مستقیم با  : مراقبین
بهداشت فوری دست را انجام نتوانسته اند سهوا ترشحات بیماران داشته و 

 دهد.

بهداشت و درمان بالفاصله پس از تماس بهداشت دست  نیمراقبتوجه: اگر 
 محسوب میشود. "کم خطر"خود را انجام دهند، سطح مواجهه 

D ماس تکه در : مراقبین مراکز بهداشتی درمانی بدون لوازم حفاظت فردی
یمکه از ماسک مناسب استفاده  اندبودهنزدیک طوالنی مدت با بیمارانی 

   کرده اند.

 متوسط

E اسبلوازم حفاظت فردی من با استفاده ازکه مراکز بهداشتی درمانی: مراقبین 
لوازم حفاظت در تماس نزدیک و طوالنی مدت با بیمارانی هستند که از 

  استفاده کرده اند.  فردی

 

 

 کم

 

 

 مراقبتیخود 

 

 

 بدون محدودیت
H  ا تماس مستقیم با بیمار ی هیچ گونهمراکز بهداشتی درمانی  مراقبین

 و به اتاق بیماران وارد نشده اند.  نداشته دفع وی ترشحات

 

 با سطح مواجهه باال باید صورت فعال پایش شده و برای آنها محدودیت شغلی اعمال گردد.  درمانی -مراکز بهداشتی مراقبینتوجه: 

                                                             
، کانتی، کارشناسان، پرستاران، پزشمنظور کلیه کارکنان بیمارستان ها، مراکزبهداشتی درمانی، آزمایشگاههای میکروبیولوژی و تشخیص طبی از جمله نیروهای خدما-6 

 و همچنین سایر افرادی می باشد که به نحوی وظیفه مراقبت از افراد مشکوک و مبتال به کرونا ویروس را بر عهده دارند. متخصصین 
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 نحوه انجام خود مراقبتی 

  اندازه گیری روزانه حداقل دوبار دمای بدن 
 بررسی عالئم تنفسی خود نظیر سرفه، تنگی تنفس، گلودرد 

 پایش فعال

می بایست در این بازه زمانی وضعیت مواجهه روز پس از آخرین  14افراد دارای سطح مواجهه متوسط  و باال ضمن محرومیت از فعالیت به مدت  
ررسی شوند. ب سرفه، تنگی تنفس، گلودردتوسط سایر مراقبین سالمت از نظر وجود تب،  ری، تلفنی، اینترنتی(سالمت آنها به صورت فعال )حضو

ران ( می بایست خود را از دیگسرفه، تنگی تنفس، گلودرد) درجه سانتی گراد( یا عالئم تنفسی پایدار 7/37در صورت مشاهده تب )دمای بیش از 
 ز بهداشتی درمانی ذی ربط اطالع دهند. دور نگهدارند )ایزوله ( و به مراک

   مواجهه تحت خود مراقبتی قرار گیرند.روز پس از آخرین  14پایین هیچ گونه محدودیت شغلی ندارند ولی می بایست به مدت سطح مواجهه افراد با 

 انتقال بیمار-4-3

 سایر در .دهید اطالع آمبوالنس راننده به  COVID-19 به مربوط نگرانی از دارد، یک بیمارستان به آمبوالنس با فوری انتقال به نیاز  بیمار اگر
بیمار  انتقال نحوه خصوص در و بوده مطرح COVID-19 که باشند آگاه آنها تا کنید صحبت بیمارستان با پرونده این مورد در باید ابتدا موارد،

 تاکسی یا عمومی نقلیه در خصوص عدم استفاده از وسایل باید COVID-19 مشکوک به بیماران به .است شده هماهنگی و موافقت الزم انجام
 .شوند آموزش داده بیمارستان به رسیدن برای ها

 مشکوک موارد از مراقبت پس طیمح کردن زیتم-4-4

 پنجره باشد، هبست باید اتاق درب شود استفادهدر آنجا حضور داشته  بیمار که اتاقی از نباید اولیه، های مراقبت محل از مشکوک موارد انتقال از پس
 الفاصلهب تواند می اتاق فرایند این اتمام از پس شود، خاموش هوا تهویه کننده تمیز می شود عفونی ضد و شوینده مواد با که زمانی تا و باز ها

 .گیرد قرار استفاده مورد مجدداً

 سازی آماده-4-5

 :باشد آشنا ها رویه و فرآیندها این با باید کننده عفونی ضد و شوینده با مواد نظافت مسئول فرد

o کنید. آوری جمع را عفونی زباله های کیسه و کردن تمیز تجهیزات کلیه اتاق، به ورود از قبل 
o   به صورتو پس از مصرف  شده استفاده مصرف یکبار تی ها و پارچه های تنظیف و سرها دستمال در صورت امکان بهتر است از 

 شود. دفعبهداشتی 
o بپوشید را مصرف یکبار پالستیکی دستکش و بند پیش سپس و بشویید را دست اتاق، به ورود از قبل. 

307



11 
 

 اتاق به ورود هنگام-4-6

o نگه ازب بسته و پنجره ها را  را درب تهویه و هوا جریان بهبود برای کنید می استفاده کننده عفونی ضد و شوینده مواد از که حالی در 
 .دارید

o مراقبت رایب که را شوند( نمی تمیز کننده عفونی ضد و شوینده مواد با که را مصرفی مواد نوع هر و زباله سطل )محتویات مواردی کلیه 
  دهید. قرار گرفته اند در داخل کیسه قرار استفاده مورد عفونی های زباله عنوان به بیمار از

o دور بیندازید. عفونی های پارچه عنوان بهکه قابل گندزدایی نیستند  را ای ای، کیسه پارچه نوع پارچه، پرده هر 
o منتشره توسط مرکز سالمت محیط و کار راهنماهای مطابق کننده عفونی ضد محلول با سطوح کردن پاک  

 نظافت فرآیند-4-7

 درها رهدستگی صندلی ها، کف، سخت، سطوح کلیه کردن عفونی ضد و نظافت برای مصرف یکبار سرتی های و یا ها پارچه های کاغذی، رول از
 :دکنی استفاده زیر روش دو از از یکی کنید استفاده اتاق در مجدد استفاده قابل بهداشتی لوازم یا تهاجمی غیر مراقبتی تجهیزات یا

 استفاده کنید منتشره توسط مرکز سالمت محیط و کارراهنماهای مطابق  ترکیبی کننده ضدعفونی محلول از -1

 نیدک پیروی سازنده های دستورالعمل از کننده عفونی ضد و شوینده مواد همه با تماس زمان و استفاده سازی، رقیق برای. 
 شود دفع و مصرف استفاده یکبار تی سر و پارچه بهتر است از. 

 مجدد استفاده قابل تجهیزات کردن عفونی ضد و نظافت -4-8

o  وجود اتاق نها درآ برداشتن از قبل که گلوکومتر دیجیتال، دماسنج خون، فشار مانیتور مانند، مجدد استفاده یتقابلبا  مراقبت تجهیزات 
 .کنید عفونی ضد و تمیز را دارند

o کنید تمیز نقطه دورترین یا باال از سیستماتیک بطور را مجدد استفاده قابل تجهیزات تمام. 

 نرم مبلمان و شده فرش کفپوش-4-9

 .کنید راجعهم سازنده های دستورالعمل مناسب به جایگزینیافتن  برای نیست، کلر آزاد کننده مواد برابر در مقاومت به قادر شده فرش کف اگر

 اتاق از خروج هنگام-4-10

o بیندازیدزباله های عفونی  دفع محل در ایمن به طور را کننده عفونی ضد یا شوینده مواد های محلول 
o ساعت 48 است)نشده  بیمارمشخص آزمایش نتایج که زمانی تا و شده خارج اتاق از باید آلودگی مشکوک به نواحی در ها زباله تمام 

 دریافت بیشتر را از بیمارستان محل درمان های توصیه شد تأیید  COVID-19 بیمار مبتال به اگر شوند قرنطینه باید( بکشد طول
 شود.

o کنید انبار را آنها و کرده خشک و تمیز را تی هادستگیره، دسته  مانند نظافت مجدد استفاده قابل تجهیزات. 
o بیندازید دور و کرده حذف عفونی های زباله عنوان به را لوازم حفاظت فردی. 
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o بشویید را دست هایتان. 

 عمومی فضاهای نظافت-4-11
 در ار فضاها این باید قرار دارد، بهداشتی سرویس یا سالن انتظار مانند عمومی فضای یک در مشکوک مورد یک طوالنی زمان مدت برای اگر

 قرار بررسی وردم بالفاصله باید باشد که داشته وجود بدن ترشحات یا خون اینکه مگر کنید و تمیز کننده عفونی ضد شوینده مواد با وقت اسرع
 .است مجدد استفاده قابل فضاها اینکردن  عفونی ضد و کردن تمیز اتمام از پس. گیرد

 در پیشگیری نوع دوم کروناویروس های بهداشتی  مراقبت-5

 یاصول اصل -5-1

 :باشد ریموارد زشامل  دیباشده  یبستر مارانیب یبرا COVID-19 کنترل عفونت ژهیاقدامات و

 کنترل عفونتاستاندارد  یاطیاحت اقدامات -5-2
 

 بالفاصله پس از خروج  دستکش ها( شستشوی دست ها قبل و بعد از تماس با بیماران و(به بهداشت دست ها قیتوجه دق أ
از آنها  ور ایمنطمقاوم در برابر نشت قرار گرفته و با  ینیسطل زباله بال ایزباله  یها سهیدر ک دی، که باینیبال یهنگام کار با زباله ها ب

 .دفع شود
 شوند. بندی طبقه عفونی عنوان به باید شده استفاده هایشویی لباس ت

 سرفه و تنفسی سیستم بهداشت -5-3

 .رساند یرا به حداقل م یتنفس هاییماریب انتقال متقابلخطر  ،سرفه  و ، عطسهیتنفس سیستم بهداشترعایت  أ
 .دنکن استفادهمصرف  کباردستمال ی از  سرفه وهنگام عطسه  که نیدک بیرا ترغ انماریب دیبا ب
 .شوند انداختهدر سطل زباله  بالفاصله دیمورد استفاده با دستمال های ت
 نیه اآلوده ب اءیاش ای یبعد از تماس با ترشحات تنفس اکاغذی ی دستمالتا بعد از سرفه، عطسه، استفاده از  دیدهآموزش  ماریبه ب ث

 .کند زیخود را تم انترشحات دست

 )ات هوا بردرتماس و قط(بردهای ترکیبیبر انتقال هوا یمبتن یاطیاقدامات احت -5-4

نظیر  یصاصامکانات اخت دی. هردو بافراهم کنید یاتاق منفرد با فشار خنث کی ایاطراف  طینسبت به مح یبا فشار منف لهزویاتاق ا کی -1
 باشند.را دارا  اتاق انتظار حایتوالت و ترج ،حمام
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. کارکنان الزامیست شوند یکه وارد اتاق م یافراد یبرا EN 149 استاندارد با منطبقبدون سوپاپ   N95هایماسکاستفاده از  -2
 .باشند ضد آبمصرف و  کباری دیبا هاماسک نی. ادهند آزمون انطباق ماسک ها را انجام زاتیتجه نیقبل از استفاده از ا دیبا

 .کنید استفاده بلند آستین مصرف یکبار آب ضد های لباس از -3
 .کنید استفاده آنها طیمح ای ماریتماس با ب یبرا که مچ آن کش دار است بلند محکم ساقمصرف  کباری هایدستکشاز  -4
  بیمار با تماس مواقع کلیه برای چشم های محافظاز  استفاده -5
 .دیکن یآلوده خوددار احتماال یخود با دستکش ها ینیب ایاز دست زدن به دهان، چشم  -6
 شگاهیآزما به یدستبه صورت با استفاده از وسایل حمل نمونه های عفونی شده و سه الیه  یبسته بندمطابق ضوابط  دینمونه ها با -7

 .داده شوند لیتحو

 جهینتاعالم تا الزم  یزماندوره و  آزمایش، هیاول یجداساز COVID-19 کیولوژیدمیبا فاکتور خطر اپ ماریب هیاول ییشناسا از هاتوصیه نیا
  .ردیگ یرا در بر م شیآزما

  (ماریبایزوله ) یجداساز-6

فرد با امکانات اتاق من کیاز  دیبا ستین ریامکان پذکار  نیشود. اگر ا ایزوله یدر اتاق منفرد تحت فشار منف دیبا مشکوک بیماریرد امو أ
 .بسته نگه داشته شوند دیبامذکور اتاق  یاستفاده شود. درها یاختصاص

 .استفاده شودمثبت یک نفره فشار یهااتاقبرای ایزوله بیماران نباید از  ب
 پله یدارا یدر نظر گرفته شود )مناطق نیز ایزوله مجاور اتاق یاحونباید  غیر عمدی مواجههخطر برای حداقل رساندن یا جلوگیری از  ت

 و پرخطر( ریپذ بیآس ماریب یسردرگم، گروهها مارانی، بادیز
 غیر در یردگ قرار پرستاری و مراقبت تحت منفی فشار تحت یا منفرد اتاق یک در باید بیمار دارید، قرار ویژه های مراقبت بخش در اگر ث

 .گیرد قرار پرستاری و مراقبت تحت است بسته آن درب که خنثی فشار با اتاق یکدر  اینصورت
در  یداتیتمه دیابد البته نیاستفاده ک شود زیتمویژه  دستورالعملطبق  دیکه بالگن  کی باید از یدر صورت عدم وجود توالت اختصاص ج

 .آلودگی نشود موجببوده و تا محل دفع مناسب  ی لگنمنیا شود کهنظر گرفته 
ت به ل از برگشقب خروج هوا از اتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد چنانچه این کار مقدور نباشد هوا باید ح

 خارج گردد. 7، با یک هپاسیستم تهویه عمومی
 .کنید خودداری بیمار اتاق در اضافی وسایل نگهداری از خ
 .کنید استفادهبیمار  اتاق به ورود کنترل برای هشدار دهنده عالئم از د

 لوازم حفاظت فردی درآوردنو پوشیدن و اتاق های انتظار/ البی  -6-1

 .شوند عفونیبطور منظم ضد  دیبابه همین دلیل ممکن است آلوده شوند  زین یالب/ انتظار های اتاق -1

                                                             
7 -High Efficiency Particulate Air 
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بروند به طوری که با گذشتن از  "کاری زیتم"نواحیبه  "فیکث" نواحیاز  پس از ترک اتاق بیمارشود که کارکنان یم هیتوص داًیاک -2
اتاق داخل  هر گونه ترددی در منظور نیا ی. براو دست های خود را بشویند در آوردهخود را  فردیالبی لوازم حفاظت  /اتاق انتظار

 .نشود یفضا نگهدار نیدر ا یضرور ریغ زاتیجهتگونه  چیبه دقت کنترل و ه دیباانتظار 
ته های کمیشود،  یاستفاده مکرونا ویروس  مبتال به مارانیب یکه برا تک نفرهاتاق  یبرا یالب / انتظاردر صورت عدم وجود اتاق  -3

 .کنند استفاده طیها متناسب با شرا هیتوص نیارعایت  یبرا نیگزیجا یروشهااز  دیبا عفونت های بیمارستانی لکنتر

 خطرات عفونتعالئم مرتبط با -6-2

که نشان صب شودن ونیزوالسیدرب اتاق ا بر سر دیبا شود تیرعا دیکه قبل از ورود به اتاق با یکنترل یاطیاز عفونت و اقدامات احت یریشگیموارد پ
 .حفظ شود دیبا ماریبگی محرمان. است یبه جداساز ازیدهنده ن

 یسوابق ورود -6-3
 

 می باشند. ایزولهاتاق مجاز به ورود به  ضروریفقط کارکنان 
 زین یاحرفه بهداشتکارشناس در دسترس باید  ابقوس شود این تشکیلپرونده  کی کرونا مشکوک رداموکارمندان در تماس با  هیکل یبرا دیبا

 .باشد

 کارکنانمرتبط با  مالحظات -7

 .کنیدآژانس اجتناب  استفاده ازاز 

داده  یاطالعات تماس اضطرار دیمراقبت با افراداست، به  مارستانیدور از ببیمار که  صورتیدر  COVID-19 عالئم با مشاهدهدر صورت 
 شود. 

 کنندگان مالقات -8

 محدود شود یضرور هایدیبه بازد تنها دیبا مبتال ماریب یمراقب اصل ای ماریب نیکنندگان مانند والد بازدید مالقات.  
  دیدگان باکنن دیبه بازداست  ایمنیتامین  یارهایمع واز عفونت  یخطرات ناششناسایی که شامل  ریسک یابیارز انجامفقط پس از 

 یا و یدرمان بهداشتی های مراقبت پرسنل به کننده مراجعه سوی از عفونت به ابتال خطر باید ریسک ارزیابی .اجازه مالقات داده شود
 . کند ارزیابی را کنندگان مراجعه به بیمار از

 است ملیع کننده بازدید برای فردی حفاظت لوازماز  صحیح استفاده طرز یادگیری آیا باشدکه موارد این شامل باید ریسک ارزیابی 
 بدون گرا حتی کننده بازدید یک آیا که کند تعیین همچنین باید( شود انجام نظارت تحت فردی حفاظت لوازم آوردن در و پوشیدن)

 باشد بالقوه عفونت خطر یک واحد به خروج یا ورود هنگام است ممکن باشد عالمت

311



15 
 

 مالقات داد اجازه کننده بازدید به نباید فردی حفاظت لوازم از صحیح استفاده عدم صورت در .  

 باشد داشته توجه مقررات مطابق نیستند پرسنل بیمارستان که افرادی درقبال خود های مسئولیت به باید بیمارستان. 

 حفاظت فردی زاتیتجه -9

الزم به ( 2 )جدول شود دهیشده است پوش ایزولهدر آن  ماریب کیشوند که  یم یکه وارد اتاق یافراد کلیهتوسط  دیبا ریزحفاظت فردی  زاتیتجه
 :ذکر است که افراد مذکور در این اتاق به هیچ عنوان حق ندارند این لوازم را در آوردند

 مصرف کباریبلند  نیآستضد آب  گان((لباس .1
  تنگو بلند  دستبندهای با دستکش .2
ه از قبل از استفاد دیباانطباق ماسک  شیشود. آزما دهیتوسط همه پرسنل اتاق پوش دیبا EN149 استاندارد با منطبق  N95ماسک  .3

 .شود تکرارمون باید این آز که استفاده می شودانجام شود و هر بار  زاتیتجه نیا

و عامل خروج بازدم  لیو افراد مشکوک به دل مارانیببرای ( 2)شکلسوپاپ دار  یماسک هاتوجه: استفاده از 
 است.ممنوع  و انتقال آن به محیط سوپاپ قیاز طر بیماریزا

 نمایند(الزامیست)عینک های طبی حفاظت الزم را تامین نمی (وایزر ) صورتتمام  حفاظ یا ایمنی های عینک نپوشید:  چشم محافظ .4

جفت یک  و نموده ی ضد عفون یالکلمحلول . دست ها را با دیض کنیعوت دیرا با ها ، دستکش زیتم محیطبه محیط آلوده  کیاز  جابجاییهنگام 
 از پوشش و حفاظت کامل بدن با دستکش و لباس گان اطمینان حاصل کنید .بپوشید زیدستکش تم

 

 

 

 

 
 N 95ماسک های سوپاپ دار -1شکل 
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- 1 
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2 -
 

پراکندگی ذرات بسیار کوچک جامد یا مایع در یک فاز گازی و یا در هوا آئروسل نامیده می شود
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 3- 
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 هادست بهداشت -10

 .است یضرور طیمحزدایی/ ضد عفونی  یو آلودگ حفاظتی های لباس در آوردن ماریقبل و بعد از تماس با ب -1
 .دیاستفاده کن هادست شویشست یبرایا محلول الکلی بودن دستها از آب و صابون  زیدر صورت تم -2
 ممنوع است. پرسنلو جواهرات مچ دست توسط  یحلقه، ساعت مچپوشیدن  -3

 ها آئروسل دیتول فرایندهای-11

اده از پشتیبانی غیر تهاجمی) استف هی، تهوتحریک خلط سینه، یشوند )برونکوسکوپ یم یاز ترشحات تنفس بردذرات هوا جادیکه باعث ا فرایندهایی
 انتقال یبرا یشتری( خطر ب...،  تراکئوستومی،  استفراغ، القاء خروج آنو  ی، لوله گذارصورت یا بینی انجام می شود(تنفسی که از طریق ماسک 

 :دی، باباشند یضرور یاز نظر پزشک فرایندها نیکه ا یدارند. در موارد ذرات هوابرد و عفونت
 شودبا درب بسته انجام  یک نفرهاتاق  کیدر  و در غیر اینصورت یاتاق فشار منف کیدر  -1
  باشند داشته حضور باید نیاز مورد پرسنل تعداد حداقل -2
 . بر تن داشته باشند فردی حفاظت لوازم شد، داده توضیح باال در آنچه مطابق باید افراد همه -3
  .برسد حداقل به اتاق از خروج و ورود باید فرایند این طی -4
 از اتاق اگر  .شود عفونی ضد اتاق مراحل این اتمام از پس دقیقه 20 باید میشود، انجام بیمار اتاق در هوابرد معلق ذرات تولید مراحل اگر -5

 شود.  عفونی ضد و تمیز آن از مجددا استفاده از قبل سپس کرد صبر دقیقه 20 باید می شود استفاده فرایند این برای دیگری
 پس بنابراین دارند هوا تعویض ساعت در بار 12-15 اتاقها معموالً بیمارستانها در دارد اتاق تهویه به بستگی آئروسلی گونه هر زدودن -6

 ساخت یا طراحی که شود مشخص اگر .داشت خواهد آالینده در اتاق وجود ابتدای تولید میزان درصد 1 از کمتر دقیقه 20 گذشت از
میته های ک صورت این در باشد کمتر ساعت هر در هوایی تغییرات یا نباشد، معمولی کلینیک فضای یک برای است ممکن اتاق یک

 .شوید خارج اتاق از باید زدایی آلودگی از قبل مدتی چه که کند می توصیه شما به کنترل عفونت های بیمارستانی

 زاتیتجه-12

 طبق دستورالعمل سازنده ضد دیاز اتاق با خروجصورت ، قبل از غیر این. در کنید یکبار مصرف زاتیتجهاز  ترجیحادر صورت امکان  .1
 .دنشو یعفون

 .دیکن یخوددار ماریدر اتاق ب یاضاف لیهرگونه وسا رهیاز ذخ واستفاده  ونیزوالسیدر اتاق ا یاختصاص زاتیاز تجه .2
 .دیداخل اتاق دفع کن عفونی یزباله هادستورالعمل دفع مصرف را طبق  کباری لیوسا .3
 .محافظت شوند BS EN 13328-1 راندمان باال مانند لتریبا ف دیبا ونتیالتورها .4
 . شود استفاده بسته مکش سیستم از .5
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 به دارند زدایی آلودگی به نیاز که را مواردی تعداد امکان حد تا شود استفاده بیمار اتاق در مصرف یکبار چنگال و قاشق از است ممکن .6
 .برسانید حداقل

  طیمح ی زداییآلودگ-13

ثر مؤ یکردن و ضد عفون زیتم نیوجود دارد، بنابرا روسهایوکرونا ریسا با ماریبمجاور  یهاطیمح ایها گسترده اتاق یدر مورد احتمال آلودگ یشواهد
 .است یضرور اریبس

 موارد خیبر در. اند دیده را فردی حفاظت لوازم از مناسب استفاده آموزش که شود انجام کارکنانی توسط فقط باید زدایی آلودگی و کردن تمیز
 .خدمه تا باشد درمان کادر آموزش به نیاز است ممکن

کلر استفاده شود. ppm 1000 غلظتبه شکل محلول با حداقل  دارکننده کلر یماده ضدعفون کیاز  دیبا یخنث ندهیکردن با مواد شو زیپس از تم
 اننیمورد مشاوره شود تا اطم نیدر ا کمیته های کنترل عفونت های بیمارستانیبا   دیشود، بامیاستفاده  نیگزیکننده جا یماده ضدعفون کیاگر از 

 .وثر استم روسیواین  مقابله باامر در  نیحاصل شود که ا
 .ودش زیتمنیز  یاحتمال یها یآلودگ ریسا ایآئروسل  دیمراحل تول همچنین پس ازدر روز و  کباریحداقل  دیبا ماریب ایزوله یاتاق اصل

 .شود زیتم)حداقل دو بار در روز(  ررامک دیبا یالب / انتظار شده با دست و اتاقسطوح لمس 
 واکدام است، سند این در موجود هایتوصیه با مطابق که نظافت از کافی سطح ایجاد و فردی حفاظت لوازم از صحیح استفاده از اطمینان برای

 .شود انجام بالینی نواحی سایر با مجزا طور به ایزوله ناحیه کردن تمیز شود می توصیه
 سطل جارو و های دسته مانند) مجدد استفاده قابل تجهیزات. شود استفاده مصرف یکبار یا اختصاصی تجهیزات از باید محیط زدایی آلودگی برای
 عمومی نظافت هایترولی. شوند زدایی گیآلود شد، داده توضیح باال در که همانطور کلردار کننده ضدعفونی ماده یک با استفاده از پس باید( زباله
 .شوندایزوله  اتاق وارد نباید

 زباله -14

 زباله ها نیا دفعپسماند در مورد نحوه  تیریمد میتبا شود. مشاوره  تولیدزباله  یادیز ریمقادلوازم حفاظت فردی ممکن است  با استفاده مکرر از
 .شود انجامنگر  ندهیبه صورت آ دیبا

 .کنید دفع پزشکی های زباله عنوان به را ها زباله همه
مراقبت از ناشی پسماندهای( 9) ماده "ب" گروه عفونی پسماندهای عنوان به باید ویروس کرونا شده تأیید یا مشکوک ردامو تولیدی های زباله
 پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط  مطابق باید ها زباله این دفع و نقل و حمل نگهداری،. شوند دفع پزشکی های

 :است زیر موارد شاملاین پسماندها   . 1باشد وابسته
 ناشی از کار آزمایشگاه ویروس کروناشده حاوی  کشتها و مواد نگهداری -1
 ترشحات بیماران بوده اند.افتها، مواد و تجهیزاتی که در تماس با خون یا دیگر ب -2
 آلوده، ... لباسهای دفعــی، مــواد ماننــد شــده در بخــش جداســازیپســماندهای بیمــاران بســتری  -3

                                                             
1 -http://darman.tums.ac.ir/Content/media/filepool3/2012/10/24.pdf 
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 ...و ، ماسکگان، پیشبند، دستکش، ساکشن، ونتیالتور، گذاری لوله تجهیـزات -4

 ها نمونه -15

 .مشخص شوند زیستی اتخطربا برچسب  دیدرخواست با ینمونه ها و فرم ها هیکل
 کیسه در تاس شده توصیه فردی حفاظت لوازم دارای که فردی توسط و ایزوله اتاق در باید نمونه. شود قرارداده پاکت  یا کیسه سه در باید نمونه

 .شود داده قرار اول
 های تمسیس از نباید ها نمونه نقل و حمل برای. شوند داده تحویل آزمایشگاه به ،واقف است ها نمونه ماهیت به که فردی توسط باید ها نمونه
 .شود استفاده پنوماتیک های لوله

 مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.  2دستورالعمل هایمطابق  دیها با شگاهیآزما نیحمل و نقل نمونه ب
 

 سیار ی درمانیبهداشت یمراقبت ها زاتیتجه  -16
 

 گردد:می هیصتوقابل نگهداری نیستند موارد زیر  ایزولهدر اتاق به هر دلیلی قابل حمل که  کسیا اشعه ی،مانند سونوگراف ییدرمورد دستگاه ها
 

استفاده  زاتیباشد تا حداقل تجه ضروری یهافعالیتتا حد امکان محدود به  دیبا سیار درمانی یبهداشت یمراقبت ها زاتیاستفاده از تجه -1
 .و بعداً از اتاق خارج شود

لوازم  اده ازو کنترل عفونت از جمله استف یریشگیپ فرایندهایدر  دی، بانیستند ماری، اگر به طور مرتب مراقب بتجهیزات مذکوراپراتور  -2
 .دنریقرار گتحت مراقبت و دیده آموزش  حفاطت فردی،

 .کند استفاده فردی حفاطت لوازم از شد داده توضیح باال در آنچه مطابق ستبایمی اپراتور ایزوله، اتاق در -3

 .شود یضد عفون / البیانتظاراتاق قبل از خروج از  دیشود، باخواهد که به اتاق وارد شده و متعاقباً خارج  یا لهیرگونه وسه -4
 جهیزاتت محیطی های آلودگی خطر دلیل به نیز(  لیزری دماسنج)مستقیم قرائت دیجیتالیتجهیزات  مانند اضافی وسایل هرگونه -5

 .شوند عفونی ضد خیر، یا اند داشته بیمار با مستقیم تماس آیا اینکه گرفتن نظر در بدون باید ایزوله اتاق در موجود

 ویژه هایمراقبت  -17

بعد از استفاده از آن  دیبا لتریف نیا. دنمحافظت شو (BS EN 13328-1مانند) راندمان باالبا  لتریبا ف دیبا یتنفس زاتیتجه هیکل -1
 .دفع شود

ق دستورالعمل مطاب دیقابل استفاده مجدد ، حداقل با زاتیمصرف استفاده شود. تجه کباری یتنفس زاتیاز تجهاست ممکن که هر جا  دیبا -2
 .شوند یسازنده ضد عفون

                                                             
2 - http://zums.ac.ir/files/Treatment/lab/8entegal_nemone.pdf 
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 .بسته استفاده شود ساکشنی های ستمیاز س دیبا -3
 .شوند شکسته نباید ضروری موارد دربه جز ونتیالتور مدارهای -4
 .پوشیدن لوازم حفاظت فردی الزامیست -5
 .شود استفاده رطوبت و گرما مبدل از و اجتناب آبی زنی رطوبت از -6

 بخش هاسایر به بیمار انتقال -18

کنترل  میمشورت با ت پس ازو  ازیانجام شود. فقط در صورت ن پرسنلبا حداقل و نفره  کیدر اتاق  دیبا بررسی هامراحل و  هیدر صورت امکان، کل
 الزامیست: ریمراحل زبرای این کار رعایت منتقل شوند.  گرید یبه بخش ها دیبا مارانیعفونت، ب
 ضد عفونی محیط( -12.) بخش شود یتا حد امکان ضد عفون دیشود ، با یاستفاده م ایزولهاز اتاق  ماریانتقال ب یکه برا چرخ/ ترالی -1
 .شود داده اطالع بخش به باید بیمار ورود از قبل -2
 .شوند خارج بیمار معالجه یا معاینه اتاق از ایمن طور به باید اضافی تجهیزات هرگونه -3
 .شود منتقل معاینه اتاق به مستقیما بایستی و بماند منتظر عمومی فضای در نباید بیمار -4
 یمار منتشربتوسط  یشود قطرات بزرگ تنفس یامر باعث م نیا بپوشد یماسک جراح دیبا کند تحمل میتواند ماریبی که در صورت -5

 .نشود
 .شود عفونی ضد فوق دستورالعمل مطابق استفاده از بعد باید بیمار تجهیزات کلیه و حمل، چرخ معاینه، اتاق -6
 روند، این انجام از پس. بگیرند قرار لیست انتهای در باید بیماران امکانحد  تا فرایندی هر از پس مناسب عفونی ضد انجام برای -7

 .شوند عفونی ضد و شده محدود باید فضاهایی چنین به دسترسی
 باید ، گیرند قرار بیمار از متری 2 فاصله در هستند فردی حفاظت لوازم فاقد که افرادی اینکه از اطمینان برای بیمار انتقال حین در -8

 فاصله رد ایستادن یا بیمار انتقال ، مراحل ایندهنده  انجام مثال عنوان به) است بیمار مجاورت در که فردیهر. شود تهیه دستورالعملی
 .بپوشد شده داده توضیح قبالً که را فردی حفاظت لوازم باید( بیمار متری 2

 گرید یها مارستانیبه ببیمار انتقال -19

 ودش ممانعت دیگر های بیمارستان به بیماری موارد انتقال از باید ویژه پزشکی های مراقبت دریافت جهت ضروری موارد از غیر به.  

 اقدامات تا دشو توصیه آمبوالنس کارکنان و پذیرنده بیمارستان در باید انتقال خاص شرایط از پیش انتقال، بودن ضروری صورت در 
 .شود انجام مناسب عفونت کنترل

 اجساد حمل و نقل-20

هوا از  یکم ریراندن مقاد رونیب یممکن است براغسالخانه به  لی حمل بیماراچرخ/ تر یبر رو فوت کرده راًیاخ ی کهماریب ییجابجا -1
 .کند جادیا مواجههخطر  کی قیطر نیباشد و از ا یها کاف هیر
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 مرحله این در را جسد که افرادی که کنید توجه شود زیراستفاده مشخصات با جسد حمل و نگهداری های کیسه از جسد انتقال برای -2
 :کنند استفاده کامل فردی جفاظت لوازم از از باید دهند می تحویل
  میکرون باشد. 400حداقل پالستیکی و نفوذ ناپذیر با ضخامت 
  کیلوکرم مناسب باشد. 100-125برای حمل 
  دسته جهت حمل جنازه داشته باشد 4حداقل 
 .پاتوژن های منظقله از راه خون را به طور کامل مهار نماید 

 یراشود. ب یضد عفون جنازه از اتاق انتظار/ البیبالفاصله قبل از خارج شدن  دیکیسه های نگهداری و حمل جسد با خارجیسطح  -3
 لوازم حفاظت فردی توصیف شده نیاز است. مجهز بهنفر  2حداقل به  کار نیا

 .شود یقبل از خروج از اتاق ضد عفون دیبا می رود جسد بکارحمل  برایکه  ترولی چرخ داری -4
 .آورند در را خود حفاظتی های لباس باید کارکنان البی،/ انتظار اتاق از خروج از قبل -5
 .ودب خواهد پذیرش قابل متوفی خانواده مشاهده برایتنها  و بیمارستان سردخانه در بار یک تنها جسد حمل های کیسه کردن باز -6
 عییو مسئوالن تش کارکنان سردخانه. انجام می دهند مجهز به لوازم حفاظت فردی کامل باشدرا جنازه یآماده ساز غسل یاافرادی که  -7

 . الزم را دریافت کنند های توصیه مخاطرات زیستیدر مورد باید جنازه 
 ییااجر تیریمد یضوابط و روش هاو مطابق عفونی  یبه عنوان پسماندها دیکیسه های نگهداری و حمل جسد بااز پس از استفاده  -8

 .دفع شوندو وابسته  یپزشک یپسماندها

 فردی تحافظ لوازم پوشیدن و درآوردن-21

 کی COVID- 2019اینکه لیبه دلاست  3جهانگیر یآنفوالنزا مورد نیاز برای تجهیزات خیلی پیشرفته تر از  فردی حافظت لوازم گروه نیا
 ازنگریبو ممکن است با تحول اوضاع  بودهتا به امروز براساس نظر کارشناسان  ومحدودتر آن انتقال  ،شواهد اساس است و بر دیجد کرونا ویروس

 .شود
 :دیاستفاده کن منیا یکار یهاروش و دستورالعمل ها عفونت از  وعیمحافظت از خود و محدود کردن ش یبرا

 اجتناب کنید.صورت  زدن بهدست  از لوازم حفاظت فردی استفاده و از -1
 گی شدید یا پاره شدن دستکش ها بالفاصله آنها را تعویض کنید.آلوددر صورت  -2
 .برسانید حداقل به را بیمار محیط در سطوح با تماس -3
 .بشویید را هایتان دست مرتب طور به -4
 .بشویید را هایتان دست ها دستکش وردنآ در از پس همیشه -5

 

 پوشیدن لوازم حفاظت فردیقبل از  الزامات -21-1
 .ببندید پشت به را موها -1
 .آوردید در را موبایل د،ندستب مچی، ساعت جواهرات، -2

                                                             
3 - pandemic 
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 .است دسترس در و موجود و به تعداد کافی مناسب های اندازه در فردی حفاظت لوازم که کنید بررسی -3

 پوشیدن لوازم حفاظت فردی -21-2
 

 ترتیب پوشیدن لوازم حفاظت فردی به قرار زیر است:
 گان یا لباس حفاظتی  -1
 ماسک  -2
 حفاظ چشمی )عینک یا محافظ تمام صورت( -3
 دستکش  -4

 
 پوشیدن و در آوردن لوازم حفاظت فردی فوق باید در بیرون اتاق بیمار)اتاق انتظار/ البی( انجام شود.

 دست ها را رعایت کنید. لوازم حفاظت فردی بهداشت قبل از پوشیدن 
 دارد، وجود بدن ترشحات و مایعات خون، پاشش احتمال که فرایندهایی انجام طی ها لباس شودن آلوده از جلوگیری و پوست از حفاظت برای
  .کرد استفاده استریل غیر و تمیز گان از باید

 به قرار زیر است: (2)شکل ان مورد استفاده مشخصات گ
 باشد مصرف یکبار (1
 باشد دار کش آن مچ و بلند باید نآ آستین (2
 )نباشد هفت یقه و باز یقه ( باشد بسته یقه باید گان (3
 .( زانو باشد زیر تا باید گان بلندی(بپوشاند را بدن نیاز مورد نواحی طوری که باشد مناسب باید گان اندازه (4
 شود. پوشیده آن پالستیکی روی بند پیش یک باید اینصورت غیر در باشد آب ضد باید گان  (5
 شود تعویض بالفاصله مشاهده قابل آلودگی صورت در (6
 نمایید به شیوه پسماندهای عفونی معدوم را گان ،استفاده از بعد است بهتر (7
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 گان دنینحوه پوش -3 شکل 

 ماسک-22

 شود، یم دهیپوشماسک با  یمنیاهای  نکیع ای طبی نکیکه ع یی. در جاهاآن را انجام دهید 4آزمون انطباق دیباماسک  قبل از استفاده ازتوجه: 
نطباق ، می بایست آزمون ابهترقرار گیری ی روی صورت را تحت تاثیر قرار ندهد برا ماسک بر قرار گرفتناین کار باید به نحوی انجام شود که 

فرد استفاده کننده از این ماسک ها همچنین باید  .بودن اندازه و مدل آن اطمینان حاصل شود برای افراد استفاده کننده انجام شود تا از مناسب
)آزمون های فشار مثبت و منفی( را قبل از هر بار استفاده، انجام دهد تا مطمئن شود که ماسک به طور کامل بر روی  5آزمون های نشت بندی

این آزمون برای ماسک های جراحی ضرورتی ندارد چون برای جایگیری کامل بر روی  صورت قرار گرفته ونشتی ندارد. الزم به ذکراست که
 صورت طراحی نشده اند.

 

  نحوه پوشیدن ماسک ها-22-1

 و قرار گرفته انگشتان نوک در بینی قسمت که صورتی به دهید  قرار دست کف در را ماسک )خارجی (پشت قسمت -1
 .باشد آویزان دست زیر در آزاد بطور ماسک بندهای

 .باشد باال سمت به آن بینی قسمت نحویکه به داده قرار چانه زیر را ماسک -2
 باال کشیده به نیز را ماسک پایینی بند. بکشید خود سر پشت و باال به است آزاد که دستی با را (3شکل)ماسک باالیی بند -3

 دهید قرار گوش زیر و گردن نزدیک و
 به دست منجر یک با دادن فشار دهید قالب خود بینی روی و داده قرار بینی فلزی قسمت روی را دست دو انگشتان  -4

  .گردد می بینی روی دهی قالب بودن موثر کاهش
 .(ندهید تغییر را ماسک موقعیت باشید مراقب (بپوشانید دست دو هر با را مخصوص ماسک جلوی قسمت -5

 

                                                             
4 -Fit test 
5 -seal check 
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 ماسک ها دنینحوه پوش-2شکل 

 
 

 نحوه در آوردن ماسک ها-22-2
 
 

 .در آورید( هزولیامن )مانند خارج از اتاق ا یرا در منطقه ا N95 ماسک ی/ الب انتظاردر صورت عدم وجود اتاق  -1
 .بود خواهد آلوده زیرا نکنید لمس را (4)شکل ماسک جلوی قسمت -2
 .کنید خم جلو به را خود سر کمی -3
 .کنید خارج سر از و آنرا نموده باز را باالیی بند سپس و پائینی ماسک ابتدا بند آلوده و جلویی سطح به زدن دست بدون -4
 .بیندازید زباله سطل در و دور صورت از را  ماسک -5
  بشویید صابون و آب با را ها دست -6
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 N95 و ماسک یحوه در آوردن ماسک جراحن -5  شکل

 مثبت فشار آزمون-22-3

 باشد داشته وجود نشتی اگر ماسک است نشت دمه معنی عب ماسک داخل در مثبت فشار ) بازدم سریع انجام (دهید بیرون را هوا سرعت به
 کند تکرار کنید. ایجاد ایمنی مناسب بطور ماسک بکشید این کار را تا زمانیکه را بندها یا و کنید تنظیم را ماسک موقعیت

 منفی نشتی کنترل-22-4
 

 از به منجر شود. نشتیمی صورت به ماسک چسبیدن باعث منفی نداشته باشد فشار وجود نشتی اگر )عمیق دم) بکشید نفس عمیق بطور
 . دگردمی نشتی منافذ طریق از هوا ورود باعث و شده ماسک در منفی فشار دادن دست
 .دینشد ، ادامه نده تنظیم  یخوبباگر 

 .شوده دستکش پوشاند مچ آستین گان توسطکه  دیحاصل کن نانی. اطمدیبا توجه به اندازه دست خود انتخاب کن دستکش را:  دستکش

 در آوردن لوازم حفاظت فردی-23-1

اتاق  کیه ک ید. مگر در مواردنشو درآورده ندنمتقابل را به حداقل برسا یآلودگ لیکه پتانس یبیبه ترت دیبا فردی حفاظت لوازم -1
رای ب انتظار در آورده شوداز اتاق  خروجقبل از باید لوازم حفاظت فردی  .وجود داشته باشد اتاق انتظار/ البیبا  ایزولهمخصوص 

 .چشم حفاظدستکش، لباس و سپس  مثال
 .در آورده شود  ماریخارج از اتاق ب دیبا شهیهم ماسک -2
 بهداشتی مراقبت پرسنل عمدی غیر آلودگی خطر کاهش برای باید فردی حفاظت لوازم آوردن در فرآیند امکان صورت در -3

 .شود انجام متری 2 فاصله در و دوست یا همکار یک نظارت تحت درمانی
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 منطقه یک در را N95 ماسک البی یا انتظار اتاق وجود عدم صورت در. شود برداشته البی یا انتظار اتاق در باید N95  ماسک -4
 .در آورید( ایزوله اتاق از خارج) امن

 .دندفع شو عفونی یبه عنوان زباله ها دیبا مصرف شده کلیه لوازم حفاظت فردی
 :است ریبه شرح ز لوازم حفاظت فردی در آوردن بیترت

 ها دستکش
 دستکش آلوده است یرونیقسمت ب 

 کنید. خارج دست از آنرا نکند برخورد دست مچ با شما دستکش که طوری به گرفته را راست دست دستکش لبه چپ دست با -1
 .دینگه دارداردستکش دست دستکش جدا شده را با  -2
 فرو برده و آنرا به سمت بیرون خارج کنید. مچ ازمانده  یدستکش باق ریدستکش را ز ریانگشتان دست غ -3
 .دیندازیرا دور بها و آن  بکشیددستکش اول  یرا رو ( 6شکل )مانده یدستکش باق -4
 دیکن زیتم ها دستبه دست ها را با مالش الکل  -5

 

 
 نحوه در آوردن دستکش ها-3کل ش

 )گان(لباس
 .آلوده خواهد شد نیو آست( 7لشک) گان یقسمت جلو 

 .دیکن بازگردن و کمر را گره بند  -1
 در یدکن دور ها شانه و گردن از را لباس بکشید پائین به گردن و شانه ناحیه از نراآ و برده گان داخلی قسمت به را خود دست یک -2

 .گیرد قرار خارج به رو آن داخلی بخش که نحوی به کنید وارونه آنرا گان آوردن در حین
 .را به داخل سطل زباله بیاندازید گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و آن -3

1 

2 

3 

4 
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 نحوه در آوردن گان-4شکل 

 تمام صورت محافظ صورت(عینک یا ) وایزر کیتوسط  حایمحافظت از چشم ترج

 .دیکن میرا تنظ ی بندشانیو پ دیصورت و چشم ها قرار ده یرورا (  8شکل )عینک  یا حفاظ چشم
 آلوده خواهد شدمحافظ  یرونیقسمت ب 

 دنیکش به طوری که بند یا کش محافظ صورت را با ، دیاستفاده کن (9ل )شکدرآوردن عینک یا محافظ صورت یاز هر دو دست برا -1
 یاست خوددار تر آلوده احتماالً که صورت عینک یا محافظ جلویی سطح نمودن لمس از .بیندازیددور ورده آجلو در بیرون از پشت و 

 گردد.
 .کنید تمیز ها دست به الکل مالش با را ها دست -2

 

 
 

 
 (زریمحافظ صورت)وا ای نکیع دنینحوه پوش-5شکل 

 
 

1 

2 

3 
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 محافظ صورت ای نکینحوه در آوردن ع -6شکل 
شده  دوینتاین راهنمای اختصاصی برای کلیه شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و مبتال به ویروس کرونا "

؛ جهت کسب اطالعات عمومی و تخصصی بیشتر به سایر راهنماها نظیر راهنماهای عمومی، محیط های اداری،  است
 "مرکز خدمات بهداشتی، وسایل حفاظت فردی، مشاغل و محیط های خاص مراجعه کنید

 

 منابع

1-https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-
and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance 

2-https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care/wn-cov-
interim-guidance-for-primary-care 

3-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-
2020.1-eng.pdf 

4-Infection prevention and control of epidemic-and pandemic-prone acute respiratory infections 
in health care. Geneva: World Health Organization; 2014 

 ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته-5

 راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، دکتر حسین معصومی اصل و همکاران -6

 تالیف و گردآوری/تنفسی هایماسک کارتریج عمر طول تعیین افزارهاینرم و هاروش بر تاکید با تنفسی حفاظت-6
 .آزاد جهانگیری،پریسا مهدی

7-https://www.cdc.gov/niosh/ppe/default.html  
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 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 معاونت بهداشت 

 مرکز سالمت محیط و کار

 

 

 
 کنترلدر بخش های ویژه در بیمارستان برای  محیط راهنمای موارد بهداشت

 بیماری ناشی از کرونا ویروس
 

  COVID-19 بیماری مواجهه با  در( PPE) حفاظت فردی تجهیزات به انضمام جدول راهنمای نوع  
 به محل/بخش ، کارکنان و نوع فعالیت توجه با

 
 
 

 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط : گروه بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر کنترل پسماندهای بیمارستانی مرکز سالمت محیط و کار

 

 1398سفند ماه ا

 

 01 -نسخه 
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 به نام خدا
ناشی از بیماری  کنترلراهنمای موارد بهداشتی در بخش های ویژه در بیمارستان برای 

 ویروسکرونا

 

 نکات مهم بهداشتی در بخش های ویژه در بیمارستانها :

 
 :تنفسی فشار منفی و یا اتاق ایزوله فشار منفی    ICU نکات بهداشتی مهم در

 وجود پیش اتاق قبل از ایزوله  -
 وجود ایستگاه ضدعفونی )از جمله ظرف حاوی مایع ضدعفونی کننده دیواری( -
 گندزدایی پیش اتاققابلیت  -
 وجود دستشویی / روشویی در پیش اتاق )ترجیحا دارای سیستم اتوماتیک یا دارای دسته یا شیر بازویی ( -
 وجود سیستم اتوماتیک بسته شدن در -
 دارابودن سیستم تهویه پیش اتاق -
 وجود ترالی /کمد وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل حفاظت فردی در پیش اتاق -
 د وسایل ضدعفونی و گندزدا در پیش اتاقوجود ترالی /کم -
 قابلیت شستشو دیوارها و کف پیش اتاق -
 همسو بودن سیستم فشار منفی پیش اتاق با اتاق ایزوله -
 وجود امکانات ضدعفونی دست و کمد لباس و رختکن/ رخت آویز در پیش اتاق -

 
 نکات بهداشتی مهم در اتاق ایزوله تنفسی :

متر  2.5رعایت فواصل مناسب در صورت وجود بیش از یک تخت در اتاق ایزوله)بین هر دو تخت حداقل یک متر و ترجیحا  -
 فاصله با نصب پارتیشن/حفاظ( 

 قابل شستشو بودن دیوارها و کف اتاق ایزوله  -
 قابلیت گندزدایی اتاق ایزوله -
 تیگراد(درجه سان 24تا  20قابلیت تنظیم درجه حرارت اتاق ایزوله ) -
 درصد( 60تا  30قابلیت تنظیم رطوبت اتاق ایزوله ) -
 دارا بودن سیستم تامین کننده فشار منفی -
رعایت استاندارد ورود و خروج هوا جهت ایجاد فشار منفی و سیستم تهویه )ورودی نزدیک سقف در قسمت باالی سر بیمار و  -

 سانتیمتری کف ( 15-30خروجی در پایین پای بیمار در ارتفاع 
 بار تعویض هوا در ساعت( 12قابلیت تهویه اتاق ایزوله )حداقل  -
 دارای مکانیسم قابل مشاهده جهت پایش فشار و جریان هوا  -
 دارای سیستم تهویه با فیلتر هپا -
 دارای سیستم اتوماتیک بسته شدن در -
 فاقد قابلیت عبور و تبادل هوا(در اتاق ایزوله سالم )فاقد شکستگی و بدوت ترک خوردگی و درزو شکاف و پس از بسته شدن  -
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 دارای توالت حمام و دستشویی جداگانه ترجیحا دارای سیستم تهویه با فیلتر هپا -
 امکان شستشو و گندزدایی توالت و حمام )دیوارها و کف ( -
 دارابودن سیستم گرمایشی و سرمایشی و دور بودن از محل های پر سروصدا -
 اتاق قابل شستشو بودن  و رنگ روشن دیوارهای -
 پنجره های قفل دار و ترجیحا دوجداره  -
 درجه حرارت / رطوبت / باز بودن در وجود سیستم هشدار دهنده کاهش یا افت  فشار / -
 نظافت و گندزدایی روزانه اتاق ایزوله  -
 وسایل بهداشت فردی یکبار مصرف یا مخصوص جهت استفاده بیمار -

 
 تذکرات :

  پاسکال باشد. 15فشار هوا در اتاق بیمار و پیش اتاق و حمام و سرویس ها نسبت به کریدور یا راهرو باید منفی 
  سیستم هشدار دهنده هر گونه تغییرات )افت / افزایش(در تنظیمات فشار اتاق/ درجه حرارت/ رطوبت/ بازبودن درها در هر یک

 ر/ سرویس بهداشتی(باید در محل مناسب نصب و فعال باشد.از قسمتهای اتاق ایزوله )پیش اتاق/ اتاق بیما
  لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار میباشد. 160بار در ساعت یا  12میزان تبادل هوا حداقل 
 .سیستم تهویه و ایجاد فشار منفی باید مستقل و جدا از سیستم کلی تهویه بیمارستان باشد 
  ات درمانی به بیماران این بخش ها عفونی تلقی شده و مراحل مدیریت این یدی از طریق ارائه خدملتوکلیه پسماندهای

پسماندها مطابق دستورالعمل های ابالغی مرکز سالمت محیط و کار برای پسماندهای عفونی با رعایت مالحظات کنترل عفونت 
 می باشد .

 شود خودداری دیگر های بخش به بیماران تردد از تا شود تهیه اختصاصی دستشویی بایستی ایزوله های اتاق برای. 
 نشوند ویروس انتشار باعث تا باشند منفی فشار صورت به بایستی ایزوله های اتاق. 
 شود خودداری اکیداً ها اتاق این داخل به کارکنان مورد بی خروج ورود از و برسانید حداقل به را استفاده مورد افراد تعداد. 
 بدهید آنها به را کروناویروس زمینه در الزم آموزش کارکنان از هریک برای وظایف تعیین ضمن. 

 
 نکات  بهداشتی مهم در تریاژ :

اولین فضای قابل دسترس برای بیماران در بدو ورود به بخش اورژانس می باشد و عملکرد اصلی آن غربالگری و دسته  اتاق تریاژ
بندی بیماران بر اساس وضعیت بیماری و همچنین نوع و سطح خدمات درمانی مورد نیاز می باشد.در این فضا بیماران توسط 

 د . استفاده از پرستاران با تجربه و آموزش دیده در این بخش حائز اهمیت می باشد.پرستار تریاژ مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرن
 موارد  بهداشتی زیر الزم است در این قسمت مد نظر قرار گیرد : 

 دارای فضای انتظار قبل از اتاق معاینه که ترجیحا قسمتی از آن به بیماران دارای عالیم تنفسی اختصاص یابد. -
 م آلودگی زداییفاصله نزدیک با حما -
توصیه و در اختیار قرار دادن ماسک ساده به همه بیماران دارای عالیم تنفسی برای جلوگیری از انتشار ترشحات و  -

 ریز قطرات تنفسی
 بار تعویض هوا  در ساعت یا دارای تهویه طبیعی باشد. 12اتاق انتظار باید واجد واحد تهویه مناسب با حداقل  -
 .دیرا حفظ کن مارانیب ریمشکوک و سا مارانیب نیب متر فاصله 1حداقل حفظ  -
 دهید انجام تنفسی ترشحات با تماس از بعد را دست بهداشت -
 .کنید استفاده پزشکی ماسک از ، بیمار متری 2-1 فاصله در کار صورت در -

 .کنید وه بندی گر هم کنار در را اتیولوژیکی تشخیص همان با افراد یا ، دهید قرار مجرد اتاقهای در را بیماران  -

334



 طرخ عوامل اساس بر و مشابه بالینی تشخیص با گروهی بیماران ، نباشد پذیر امکان اتیولوژیکی تشخیص اگر  -
 . شوند می انجام مکان جداکردن  با ، اپیدمیولوژیک

 چشممحافظ  از ،( عطسه یا سرفه مثال عنوان به) تنفسی عالئم با بیمار با نزدیک تماس در مراقبت ارائه هنگام -
 کنید استفاده( عینک یا صورت ماسک)

 طبی ماسک خود اتاق از خارج در بیماران که کنید حاصل اطمینان و کنید محدود را موسسه داخل در بیمار حرکت -
 پوشند می

 ترک هنگام و کنید استفاده( لباس و دستکش ، چشم از محافظت ، پزشکی ماسک) PPE از اتاق به ورود هنگام  -
PPE کنید خارج را . 

 ونج س فشار دستگاه   ، ستتوسکوپا مثالً) کنید استفاده اختصاصی یا مصرف یکبار تجهیزات از ، امکان صورت در -
 (.دماسنج

 . دشون گندزدایی  و تمیز بیمار استفاده بار هر بین ، مشترک پزشکی  تجهیزات استفاده از صورت در  -
 های دست با خود دهان و بینی ، چشم به زدن دست از بهداشتی های مراقبت کارمندان که کنید حاصل اطمینان -

 . کنند خودداری آلوده
( نوری های سوئیچ و درها دستگیره مانند) بیمار از مراقبت با مستقیمی ارتباط که محیطی سطوح کردن آلوده از -

 .کنید خودداری ، ندارند
 . کنید تضمین را اتاق کافی تهویه  -
 .دهید انجام را دست بهداشت -
 زا ارتباط دارند  هوا در معلق ذرات تولید با فعالیتهای  که بهداشتی های مراقبت کارکنان که کنید حاصل اطمینان -

PPE ماسک  چشم محافظ ، بلند آستین های لباس ، دستکش جمله از ، کنند می استفاده،N95 یا آن معادل یا 
 ( باالتر حفاظت سطح

 . کنید خودداری اتاق در غیرضروری افراد حضور از -
 

 کنترل های محیطی : تمیز کردن و گندزدایی 
ویروس ها و باکتری هایی که باعث ایجاد  بیماریهای حاد تنفسی  می شوند برای مدت زمان متغیر )ساعت ها یا روزها ( در 

با استفاده از تمیز کردن  محیط زنده می مانند . با تمیز کردن و گندزدایی می توان این عوامل را کاهش داد و عوامل عفونی را
محیط و گندزدایی غیر فعال نمود.  تمیز کردن و گندزدایی در نظر گرفته می شود  تا عوامل بیماری را از بین ببرد ویا تعداد 
آنها را بر روی سطوح و اقالم آلوده به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .بنابراین زنجیره انتقال را می شکند .گندزدایی یک 

هوم فیزیکی یا شیمیایی برای کشتن میکروارگانیسم ها )نه اسپورها( است و باید برای تجهیزات پزشکی غیر بحرانی استفاده مف
شده یا مشترک برای بیماران،  به کار رود. با توجه به ماهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیط بسیار ضروری است تا 

  استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد نسبت به گندزدایی سطوح و تجهیزات مورد

 .تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 
  در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود. اگر سطوح و اقالم از مواد آلی

 پاک نشوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،ترشحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و سطوح قابل گندزدایی نیستند .
 ازی،زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر گرفته شود .الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق س 
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(  می شوند توسط طیف وسیعی از مواد گندزدا غیر فعال می  ARISویروس و باکتری هایی که باعث عفونت های حاد تنفسی )
موجود برای استفاده در بیمارستان را کنترل می  گردند . با این حال در برخی از کشورها سازمانهای نظارتی انواع مواد گندزدای

 کنند . گندزداهای بیمارستانی شامل موارد زیر است :

 سدیم هیپوکلریت )سفید کننده خانگی ( -
 الکل -
 ترکیبات فنلی -
 ترکیبات کواترنری آمونیوم -
 ترکیبات پراکسیژن -

در دسترس است .و دارای قیمت مناسب می  الزم به ذکر است سدیم هیپوکلریت و الکل در بسیاری از کشورها  به راحتی
 باشد

 
 : نظافت کردن محیط مراقبت بیمار 

 که بیمار در آن قرار گرفته به ویژه روی سطوحی -سطوح افقی را در اتاقها و فضاهای ایزوله   تمیز و گندزدایی کنید  -
را به طور مرتب و موقع تخلیه یا مرخص کردن بیمار  -یا اغلب اوقات با آنها تماس دارد  و بالفاصله اطراف  بستر بیمار 

 نظافت و گندزدایی کنید.
رچه برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی ، از تمیز کردن مرطوب )پا -

 مرطوب ( به جای گردگیری خشک یا جارو کردن  استفاده  نمایید . 
 .انجام گیرد  PPEنظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رعایت  -

 استفاده از مواد گندزدا:

 ابع محدود ممکن است بهکشورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و ضد عفونی مختلفی دارند. مراکز بهداشتی درمانی با من
انواع مواد گندزدا و ضد عفونی دسترسی نداشته باشد. اما الکل و سفید کننده در صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی 

 قابل قبولی هستند.

 .ی گردددایمانند هر ماده  گند زدای دیگر سطوح کثیف ابتدا باید با آب و مواد پاک کننده )دترجنت( تمیز شود و سپس گند ز

 الکل:

درصد یک میکروب کش با طیف گسترده است و به طور کلی از الکل 70الکل برای از بین بردن ویروس  ها موثر است.اتیل الکل 
ایزوپروپیل بهتر است.  الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک ) به عنوان مثال درپوش الستیکی ویالهای دارویی مولتیپل 

 (و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتور ها  ( استفاده می شود. دوز،  ترمومترها

به دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک، محدود می شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب 
 استفاده می گردد.

اعث تغییر رنگ، تورم ،سخت شدن و ترک خوردگی الستیک و استفاده مکرر و طوالنی از الکل به عنوان گندزدا میتواند ب
 پالستیک های خاص شود.
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 سفید کننده:

یک گندزدایی کننده قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری،قارچ و ویروس از جمله 
 شود. ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان تماس(، با هزینه ای کم و به طور گسترده در دسترس است و  60تا  10گندزداها و سفید کننده های خانگی )با 
 برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می شود.

نور تجزیه می  با این حال سفید کننده ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک می کند و تحت تاثیر گرما و
 شوند و به راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میدهند .بنابر این سفید کننده ها باید با احتیاط مصرف گردند .

استفاده نادرست از سفید کننده از جمله عدم رعایت میزان  رقیق سازی  توصیه شده )قوی تر و ضعیف تر ( می تواند اثرات آن 
 هد و باعث آسیب دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.را برای گندزدا کاهش د

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

 از ماسک ،دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود  -

 استفاده از عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن  توصیه می شود. -

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

 سفید کننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می نماید.( -

 یتشخیص طببرای سطوح محل های:  اورژانس، آندوسکوپی، برونکوسکپی، آزمایشگاه  در بیمارستان  .1توجه 
( Changeدر آن انجام می شود، اتاق ایزوله بعد از هر بار ترخیص کامل بیماران اتاق )  COVID-19که آزمایش 

و  آمبوالنس،  در صورت فقدان ترکیبات آمونیوم کواترنر و گندزداهایی که قبال توسط وزارت بهداشت اعالم شده 
(گندزدایی  قسمت آب 9و  %5ت هیپوکلریت سدیم قسم 5000ppm   =1) % 0.5است، با هیپوکلریت سدیم 

 (1)جدول گردند.
 %0.05، محیط های اداری، ادارات، و ... با هیپوکلریت سدیم  برای سایر سطوح در بیمارستان. 2توجه 

(500ppm =1 گندزدایی شوند. 99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم )( 2)جدول قسمت آب 
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 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم : -1جدول
 (  کلر قابل دسترس است PPM) 50000معادل  5:عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %  اولیهمحلول 

قسمت آب سرد  9قسمت سفید کننده به  1توصیه می شود  استفاده از  5از هیپوکلیت سدیم %  1:9: محلول  محلول توصیه شده
 ( برای گند زدایی سطوح  1:9  لوله کشی )محلول

 
، کلر قابل  1:9در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفید کننده حاوی ابل دسترس بعد از رقیق سازی : کلر ق

   پی پی ام خواهد بود 5000در صد یا  0.5دسترس در حدود 
سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل  محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت

 گردد 
 دقیقه 1:زمان تماس 

سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، استفراغ، ترشحات ،خون یا دیگر مایعات بدن قبل از   کته:ن
  (گندزدایی

 
 
 

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -2جدول

 (  کلر قابل دسترس است PPM) 50000معادل  5:عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %  اولیهمحلول 

قسمت آب  99قسمت سفید کننده به  1توصیه می شود  استفاده از  5از هیپوکلیت سدیم %  1:100: محلول  محلول توصیه شده
 ( برای گند زدایی سطوح  1:100سرد لوله کشی )محلول 

به عنوان مثال ، برای  .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ، نسبت سفید کننده به آب را تنظیم کنید
هیپوکلریت سدیم ، از دو برابر بیشتر از سفید کننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5آماده سازی سفید کننده های حاوی 

 قسمت آب( 98قسمت سفید کننده به   2
، کلر قابل  1:100در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفید کننده حاوی ابل دسترس بعد از رقیق سازی : کلر ق

   پی پی ام خواهد بود 500در صد یا  0.05دسترس در حدود 
سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل  محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت

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

 دقیقه توصیه می شود . 30: زمان تماس  زمان الزم  گندزدایی برای غوطه ور کردن اقالم 
سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، استفراغ، ترشحات ،خون یا دیگر مایعات بدن قبل از   نکته:

  گندزدایی یا غوطه وری (
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 احتیاطات الزم برای استفاده از سفید کننده ها :

 سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند  -
دقیقه با آب  15از تماس با چشم باید خود داری گردد اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت  -

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
واد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش داده و می از به کار بردن سفید کننده ها به همراه سایر م -

تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود.به عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفید کننده با 
واند می تمواد شوینده اسیدی )مانند موادی که برای تمیز کردن توالت استفاده می شود( تولید می گردد و این گاز 

باعث مرگ یا جراحت گردد .در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید کننده برای 
 ضدعفونی، محل را کامال با آب بشویید.

 سفید کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گاز سمی آزاد می نماید بنابراین سفید کننده ها -
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر بخشی آن از سفید کننده هایی که اخیرا تولید  -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق اگر از سفید کننده رقیق  -
ساعت دور بریزید . مواد آلی موجب غیر فعال شدن  24سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از 

میز شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید سفید کننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید ت
 کننده، عاری از مواد آلی گردد.

 سفید کننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد. -
 
 :مدیریت پسماند 

انجام شود که مدیریت پسماندها  توجه: پذیرش بیمار مشکوک یا تایید شده به بیماری کرونا ،در بیمارستانهایی
و با تاکید بر وجود و استفاده از  "ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته"براساس 

دستگاه فعال بی خطرساز پسماند انجام می شود  و کلیه مراحل مدیریت پسماند مورد تایید گروه بهداشت محیط  
 .دمعاونت بهداشتی دانشگاه می باش

 مدیریت پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد. -
کلیه پسماندهای تولیدی در طی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این بیماران،  عفونی تلقی شده و مطابق مفاد  -

مدیریت گردند. )مصوبه شماره  "وابسته  ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای"
و  25/3/87مورخ  98414ک ،کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست به شماره ابالغ 38459/ت/15871

 بخشنامه ها و دستورالعمل های  ابالغی تکمیلی ( 
داری موقت در بیمارستان در کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگه -

مناسب استفاده کنند  و آموزش های الزم   PPEهمچنین بی خطر سازی پسماندهای تولید شده،  کارکنان باید از  
 را دریافت کرده باشند     PPEدر مورد نحوه صحیح استفاده از 

 لیه نمود.پسماندهای مایع نظیر ادرار را میتوان با رعایت احتیاط در داخل سیستم فاضالب تخ -
 برای اجتناب از تولید احتمالی آئروسل ها  با احتیاط با الودگی ناشی از  مدفوع بیماران رفتار شود  -
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  :  بهداشت خدمات غذایی 
 بیمارستان بصورت ایمن انجام شود .  در غذا خدمات مدیریت به مربوط های سرویس ارائه -
از ظروف یکبار مصرف استفاده گردد و ظروف مذکور پس از استفاده به عنوان پسماند  ی المقدورحت بیماران برای  -

عفونی مدیریت گردد در غیر این صورت بعد از جمع آوری ظروف به طور مجزا از سایر ظروف، به طور صحیح با آب و 
 مواد پاک کننده )دترجنت ( شسته  و گند زدایی شوند .

 : مدیریت خدمات رختشویخانه 
 انجام شود. عفونت کنترل و پیشگیری الزامات رعایت و ایمن شرایط با رختشویخانه خدمات ریتمدی -
 دما و گندزداهای مورد استفاده توان از بین بردن ویروس را دارا می باشند.  -
 گردد مدیریت عفونی پسماند همانند مصرف از پس و شده استفاده مصرف یکبار لنژ و لباس از امکان صورت در گردد می توصیه -

 .در غیر اینصورت  لباس و لنژ بطور مجزا جمع آوری، و مطابق با البسه عفونی شستشو و گندزدایی گردد  .

 
 مناسب در طول مراحل جمع آوری لنژها ضروری می باشد  PPEاستفاده از   -
 آلوده جدا خودداری گردد . جهت پیشگیری از انتشار ذرات،   ازتکان دادن لباس ها و لنژهای -
  برای کارکنان رختشویخانه استفاده از دستکش و شستشوی مداوم دست الزم است انجام شود. -
 زین چشم حفاظ، ماسک و  مخصوصلباس  ها باشد سمیکروارگانیم و انتقال از راه هوایی دنینگران پاش در صورتیکه  -

  استفاده گردند  باید
باید دارای برچسب بوده و جداگانه به رختشویخانه تحویل داده   پالستیکی های کیسه در شده آوری جمع لنژهای -

 شوند . 
 مطابق دستورالعمل  شرکت تولید کننده تهیه و استفاده گردد . گندزداها -
 از لنژ  به شدت کثیف و آلوده  قبل از قرار دادن لنژ در کیسه مخصوص  مدفوع مثال عنوان به جامد مواد زیاد مقادیر -

حمل به رختشویخانه،   از لنژ جدا شده و مدفوع و آلودگی جدا شده در توالت دفع گردد. کار کنان در تمام مراحل 
 مناسب استفاده نمایند .  PPE انجام کار از

ی اربا بیمکنند ، خطر در معرض قرار گرفتن  یاستاندارد استفاده م یاطیاز اقدامات احت کارکنان رختشویخانه که  یتا زمان 
 اندک بوده و یا اصال وجود ندارد.

 و  اتاق ایزوله : ها بسته بندی و حمل و نقل تجهیزات مراقبت از بیمار ، ملحفه ها و  پسماند از  فضا 
در اتاق یا فضای ایزوله تجهیزات استفاده شده ، لنژکثیف و پسماند را مستقیما درون کانتینر ها یا کیسه های مخصوص  -

 این کار قرار دهید.
تجهیزات استفاده شده ، لنژ کثیف و پسماند را با روشی که مانع از باز شدن کانتینر یا کیسه در هنگام حمل و نقل  -

 شود، حمل کنید.
در صورتیکه تجهیزات استفاده شده ، لنژ  کثیف و پسماند طوری در کیسه قرار بگیرد که باعث آلودگی قسمت بیرونی  -

 استفاده از دو کیسه ضروری نمی باشد.کیسه نگردد یک الیه کیسه کافیست و 
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اطمینان حاصل نمایید که کارکنان دست اندر کار جا به جایی،  احتیاطات استاندارد را رعایت نموده و شستشوی  -
 انجام میدهند.  PPEدست را بعد از جدا کردن 

ش و پیش بند الستیکی مقاوم تری نیاز دارد نظیر دستک   PPEو گندزدایی محیط به  کارهای سنگین نظیر نظافت  -
 وکفش های رو بسته و مقاوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواردی که رعایت بهداشت دست الزامی است  -
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  COVID-19 بیماری مواجهه با  در( PPE) حفاظت فردی تجهیزات نوع 

 محل/بخش ، کارکنان و نوع فعالیت به توجه با

کارکنان هدف یا  فعالیت یا اقدام PPE نوع
 بیماران

 
 

 محل /بخش
 

 بخش های بستری- مراکز بهداشتی درمانی

 طبیماسک 
 گان

 ستکش د
 چشم یا شیلد صورت  حفاظ

مراقبت مستقیم از بیماران مبتال به 
COVID-19 

 کارکنان

 اتاق بیمار

 
 FFP2یا   N95ماسک 

 استاندارد یا معادل آن 
 گان

 دستکش
 چشم حفاظ
 بند پیش

 منجر به تولید آئروسل فرایندهای
COVID-19 

 طبی ماسک
 گان

 ضخیم دستکش
 وجود صورت در) چشم حفاظ
 خطر

 آلی مواد پاشیدن
 (شیمیایی مواد یا

 بسته کار کفش یا چکمه

 نیروی های  خدماتی COVID-19 بیمار اتاق ورود به 

 ماسک طبی
 گان

a 19 بیمار اتاق ورود به-COVID  کنندگانبازدیدb 
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 دستکش 
 
 

 

با  هر فعالیتی که شامل تماس  نیست ppeنیازی به 
 باشدن COVID-19ان بیمار

کلیه کارکنان از جمله 
کارکنان ارائه دهنده 

خدمات بهداشتی 
 (HCW)درمانی

 یسایر فضاهای
تردد بیمار که 

نظیر راهرو دارد 
 کریدور ها

 رعایت حداقل فاصله یک متر
 PPE الزم نیست 

تماس با  بدونغربالگری اولیه 
 COVID-19بیماران 

HCW 

 تریاژ
 رعایت حداقل فاصله یک متر 
تحمل ماسک طبی در صورت  

  بیماران  توسط

 بیماران با عالئم تنفسی  هر فعالیتی

PPE بیماران بدون  عالئم  فعالیتی هر الزم نیست
 تنفسی 

 ماسک طبی
 گان

 دستکش 
)در صورت خطر چشم حفاظ 

 (پاشیدن

 آزمایشگاه  تکنسین آزمایشگاه  تنفسی نمونه های  دستکاری 

PPE با بیماران  اداری که   وظایف الزم نیست
COVID-19 ماس ندارد ت 

شامل نمام کارکنان 
HCW  

 اداری ی هافضا

 مراکز سرپایی
 ماسک طبی

 گان
 دستکش

 چشم  حفاظ

م ن با عالئافیزیکی بیمار معاینات 
 تنفسی 

HCW  اتاق مشاوره 

PPE  استاندارد  طبق احتیاطات
 و ارزیابی ریسک

معاینات  فیزیکی بیمارن بدون 
 عالئم تنفسی

HCW 

 ماسک طبی 
 تحمل توسط بیماردر صورت 

 

 بیماران با عالئم تنفسی  هر فعالیتی
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بیماران بدون  عالئم  هر فعالیتی نیست ppeنیازی به 
 تنفسی

 ماسک طبی 
 گان

 دستکش مقاوم و محکم
 وجود صورت در) چشم حفاظ
 خطر

 آلی مواد پاشیدن
 (شیمیایی مواد یا

 چکمه یا کفش کار بسته 
 

 بابعد و بین هر مشاوره یا بیمار 
 عالئم تنفسی 

  نیروهای خدمانی 

در صورت تحمل ماسک طبی 
 توسط بیمار

انتقال  فوری بیمار به یک اتاق 
ایزوله  یا فضای جداگانه  دور از 
دیگران ، اگر امکان پذیر نیست 
مطمئن شوید فاصله یک متر از 
 دیگر  بیماران رعایت می شود 

 اتاق انتظار بیمار با عالئم تنفسی  هر فعالیتی

بیمار بدون عالئم  هر فعالیتی نیست ppeنیازی به 
 تنفسی

تمام کارکنان اداری   وظایف اداری  نیست ppeنیازی به 
 HCW شامل 

 فضای اداری 

 رعایت فاصله حداقل یک متر 
 نیست ppeنیازی به 

غربالگری اولیه که شامل تماس 
 cمستقیم نباشد 

HCW تریاژ 

 رعایت فاصله حداقل یک متر 
در صورت تحمل ماسک طبی 
 توسط بیمار

 

  بیماران با عالئم تنفسی هر فعالیتی

بیماران بدون  عالئم  هر فعالیتی نیست ppeنیازی به 
 تنفسی

 

 اجتماع
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رعایت فاصله حداقل یک متر 
تهیه ماسک در صورت تماس ، 

 به استثنائ موقع خوابیدن 

 خانه  بیماران با عالئم تنفسی  هر فعالیتی

ورود به اتاق بیمار اما نه برای  ماسک طبی
  یا کمک مراقبت مستقیم 

 (CAREخانگیپرستار 
 GIVER) 

 ماسک طبی
 دستکش 

 یدنپیش بند )اگر خطر پاش
 وجود دارد 

مراقبت مستقیم یا وقتی مدفوع 
  COVID-19 ،ادرار یا پسماند بیمار

را  که در خانه مراقبت می شود را 
 جابجا می کند .

 (CAREخانگیپرستار 
 GIVER) 

 ماسک طبی
 گان دستکش 
 حفاظ چشم 

 کمک به بیمارمراقبت مستقیم یا 
COVID-19  در منزل 

HCW 

بدون عالئم  انفرادی   هر فعالیتی نیست ppeنیازی به 
 تنفسی 

 عمومیمراکز 
مدرسه ،  مانند )

فروشگاه بزرگ 
 طار  قایستگاه 

 نقاط ورودی
 مناطق اداری همه کارکنان  هر فعالیتی نیست ppeنیازی به 

 رعایت فاصله حداقل یک متر
 نیست ppeنیازی به 

ه درج اندازه گیری گری اولیه )غربال
 مستقیم  کسانیکه تماس (حرارت 
 شامل نمی شوند نداشتند

منطقه  کارکنان 
   غربالگری

 ماسک 
 دستکش 

 غربالگری ثانویه)به عنوان مثال ،
 دارایمصاحبه با مسافران 

 تب برای عالئم بالینی
 COVID-19 پیشنهاد دهنده

 و سابقه سفر

 کار کنان 

 ماسک طبی
 گان

 دستکش محکم و مقاوم 
حفاظ چشم )اگر خطر پاشیدن 
مواد الی یا شیمیایی وجود دارد 

) 
 

تمیز کردن مناطقی که مسافران 
 دارای طب غربال می شوند 

  کارکنان خدماتی 
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 رعایت فاصله حداقل یک متر
 ماسک طبی

 دستکش

ورود به منطقه ایزوله ،اما نه برای 
 کمک مستقیم 

منطقه  ایزوله  کارکنان 
 موقت 

 ماسک طبی
 دستکش

 گان
 حفاظ چشم

کمک به انتقال مسافران به یک 
 بهداشتی درمانی  مرکز

  CW Hن ،کارکنا

 ماسک طبی 
 گان

 دستکش مقاوم و محکم
 وجود صورت در) چشم حفاظ
 (خطر

 یا شیمیایی( آلی مواد پاشیدن
 

 کارکنان خدماتی نظافت فضای ایزوله 

 ماسک طبی 
 گان

 دستکش 
 چشم حفاظ

انتقال بیماران مشکوک به کوید 
یه مراکز بهداشتی درمانی  19

 مرجع

HCW  امبوالنس یا
 خودرو انتقال 

 رعایت فاصله حداقل یک متر
PPE  الزم نیست 

شامل فقط رانندگی برای   بیمار با 
و کابین راننده جدا از  19کووید 
 بیمار 

 راننده

 ماسک طبی 
 گان

 دستکش 
 چشم حفاظ

کمک برای حمل بار به بیمار 
  19مشکوک به بیماری  کووید 

عدم تماس مستقیم با بیمار  ماسک طبی
اما   19مشکوک به بیماری کووید 

 کابین راننده و بیمار جدا نیست 
در صورت تحمل  ماسک طبی
 توسط بیمار

 

انتقال به مرکز بهداشتی درمانی 
  مرجع

بیمار دارای عالئم 
 19کووید بیماری 
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 ماسک طبی 
 گان

 دستکش مقاوم و محکم
 وجود صورت در) چشم حفاظ
 خطر

 و شیمیایی( آلی مواد  پاشیدن
 چکمه یا کفش بسته 

 

نظافت بعد  و بین انتقال بیمار 
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a. از استفاده بر عالوه PPE انجام همیشه باید تنفسی بهداشت  و دستمکرر  بهداشت ، مناسب 
 از قبل و جمع آوری شود  مناسب زباله ظرف یک در استفاده از باید بعد PPE رعایت شود 

  .شود انجام دست بهداشت باید PPE از استفاده از بعد و استفاده
b.  بیمار اتاق وارد باید کنندگان بازدید اگر .شود محدود کنندگان بازدید تعداد باید COVID-19 شوند ، 

 قبل دست بهداشت رعایت بهداشت و PPEدر مورد پوشیدن و جداکردن   کاملی اطالعات باید
 های مراقبت کارمند یک توسط باید این مواردو  ارائه شود   PPEبرداشتن  از بعد و گذاشتن از

 شود. نظارت بهداشتی
c. و حرارتی تصویربرداری های دوربین ، لمس بدون های دماسنج از استفاده شامل  دسته این 

 متر 1 حداقل مکانی فاصله حفظ است ضمن محدود سؤال و مشاهده
d. پوشیدن و جدا کردن  نحوه و دست بهداشت زمینه در باید سریع واکنش تیم اعضای همهPPE  

 .ببینند آموزش خود ، آلودگی از جلوگیری برای
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  قدمهم
گزارش كشور چين   )، استان هوباي،Wuhan( در شهر ووهانميالدي، خوشه اي از موارد عفونت شديد تنفسي  ٢٠١٩ماه دسامبر  ٣١

ي و غذاهاي حضور يا كار در بازار عمده فروش ماه تاريخچهبرخي از بيماران در ابتدا بر اساس مشاهدات اينگونه به نظر مي رسيد كه شد. 

 جا به طور كاملتعطيل شد و اقدامات سالمت محيط و گندزدايي در آن ٢٠٢٠در روز اول ژانويه بالفاصله . بازار مذكور دارنددريايي را 

پس از رد تشخيص آنفلوانزا فصلي، آنفلوانزا پرندگان، آدنوويروس، كوروناويروس سارس، كوروناويروس چند روز بعد به انجام رسيد. 

بيمار بستري اعالم  ٥٩نفر از  ١٥ويروسي به عنوان عامل بيماري در  ٢٠٢٠ژانويه  ٩در ساير عوامل بيماريزاي ديگر مشخص شد،  مرس و

 قرار Sarbecovirus زيرگونه در و دارد سارس با ژنتيكي قرابت %٧٠شد كه باعث نگراني زيادي شد: يك كوروناويروس جديد كه 

   .دارد

 ٢٠٢٠ژانويه  ١١در  نام گذاري موقت نموده اند تا اطالعات بيشتر به دست بيايد. nCoV-2019را به اختصار در حال حاضر اين ويروس 

، ژاپن، كره جنوبي تايلندهاي ديگر مانند رد مثبت نيز از كشورااولين مورد فوت ناشي از اين ويروس در چين گزارش گرديد و گزارش مو

 شدن پر ، بزرگ گيري همه اين حاصلپيچيده تر نمود.  را نيز شرايط د به فرد به كادر درمانيو انتقال فر ٢٠٢٠ ژانويه ٢٠آمريكا تا و 

 نيروي كمبود بيمارستان، كاركنان ابتال فردي، حفاظت وسايل شديد كمبود ، درماني هاي تيم مفرط خستگي ، بيمارستاني هاي تخت

 ارائه و گيري همه اين صحيح مديريت براي. بود جهان هاي كشور خيبر و چين مختلف هاي شهر در نگراني و بيماري گسترش و انساني

 كاركنان تمامي و باشد داشته وجود باليني خدمات مديريت جهت ها بيمارستان در كافي آمادگي است ضروري ، موثر و ايمن خدمات

ونتي توصيه شده براي اين بيماري در حال بسياري از اقدامات تشخيصي و كنترل عفبديهي است . ورزند اهتمام نامه شيوه اين رعايت به

  . و لذا اجراي آنرا تسهيل مي نمايد است MERSمشابه با دستورالعمل كوروناويروس تا حدودي حاضر 

اين بيماري جديد يك بيماري قابل انتقال از حيوان به انسان محسوب مي شود اما هنوز راه هاي انتقال، مخازن حيواني، راه هاي پيشگيري، 

وجود  nCoVواكسن و درمان مناسب براي همچنين هنوز رات دقيق باليني آن مشخص نشده است و نياز به مطالعات بيشتر دارد. تظاه

و تماس از بيماران تب دار و بيماران داراي عالئم تنفسي نقش بسيار مهمي  پرسش از شرح حال سفرداشتن ظن باليني باال و ندارد و لذا 

  رل اين بيماري دارد. در برنامه پيشگيري و كنت

  

  

تعريف  روز رسانيبه دي ماه است و در آن عالوه بر  نسخه) به روز رساني ٢اين نسخه (نسخه شماره 
مديريت بيمارستاني و خدمات ، مباحث مرتبط با در نظام مراقبت بيماري هاي واگير مورد مشكوك

مواد و تجهيزات زمايشگاهي، تشخيص آباليني، به ويژه موضوع ترياژ و اقدامات بخش اورژانس، 
سالمت محيط و كار نيز گنجانده شده است و بدينوسيله دستورالعملي جامع تر از نسخه ضدعفوني، 

  پيشين جهت بهره برداري آماده شده است.
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  مراقبت
  اهداف مراقبت

مبني بر انتقال فرد به فرد  تعيين موارد قطعي كوروناويروس جديد (اعم از تك گير يا خوشه اي)، و شناسايي هر گونه شواهدي -١

 تشديد شده يا پايدار

 تعيين عوامل خطر و نواحي جغرافيايي پرخطر عفونت كوروناويروس جديد -٢

  در صورت وجود شرايط ذيل، ضروري است بررسي هاي باليني و اپيدميولوژيكي بيشتري جهت دستيابي اهداف ذيل انجام پذيرد:

 ه كمون، طيف عالئم و نشانه ها، چگونگي سير باليني بيماريتعيين مشخصات باليني بيماري، مانند دور -١

مشخصات اپيدميولوژي كوروناويروس جديد، مانند تعيين راه هاي انتقال و تماس هايي كه پرخطر محسوب شده و انتقال تعيين  -٢

 دهنده بيماري هستند، عوامل خطر ابتال، ميزان حمله ثانويه بيماري.

  مراقبت  تعريف موارد بيماري براي نظام
  )پذيرد انجام آن درمورد بيشتري هاي بررسي و شده گيري نمونه بايد كه است موردي مشكوك مورد( مورد مشكوك 

 و باشد، مي بيمارستان در بستري نيازمند نفس تنگي و سرفه تب، دليل به كه) SARI دار تب تنفسي شديد بيماري( پنوموني به مبتال فرد

 :باشد دارا را ذيل مشخصات از يكي حداقل كه. نيست متصور وي بيماري عالئم توجيه يبرا  ١ديگري بيماريزاي عامل

 بيماري عالئم شروع از قبل روز ١٤ عرض در چين، كشور به سفر سابقه -الف

 بيمار ينيبال وضعيت انتظاري غيرقابل و معمول غير شكل به و بوده نامناسب باليني پاسخ پنوموني، براي مناسب هاي درمان رغم علي -ب

 ). دانشگاه پوينت فوكال تاييد با و بيمار مليت و سفر سابقه به توجه بدون( شود تر وخيم و حادتر

 داشته را ذيل هاي تماس انواع از يكي باليني عالئم شروع از قبل روز ١٤ عرض در كه ،)باشد كه شدتي هر با( تنفسي عالئم داراي بيمار

 :باشد

 nCoV-٢٠١٩ بيماري عالمتدار و قطعي مورد با)  Physical ContactClose(   ٢نزديك تماس -الف

 )قطعي /محتمل( nCoV-٢٠١٩ از ناشي SARI به مبتال بيمار از مستقيم مراقبت -ب

 باشند هوشيار بايد ايمني نقص با افراد در بيماري غيرمعمول و غيرتنفسي تظاهرات مورد در پزشكان:  تبصره

  

                                                           
 مشخصات اساس بر پنومونی زای بيماری عوامل شايعترين شامل و شوند می انجام کشوری های دستورالعمل اساس بر زا بيماری عوامل بررسی ١

 ،MERS کوروناويروس ،RSV پرندگان، آنفلوانزای فصلی، آنفلوانزای مانند باشد، می...)  تماس، و سفر سابقه شغل، فصل،( اپيدميولوژيک و بالينی
  .B تيپ آنفلوانزا هموفيلوس پنوموفيال، لژيونال پنومونيه، استرپتوکوک

   :شود می تعريف چنين نزديک ستما ٢
 از ديگری عضو با تماس ،nCoV قطعی يا محتمل بيمار به بيمارستانی کادر بالينی خدمت مستقيم ارائه شامل بيمار، با بيمارستانی تماس -
  باشد شده nCoV-٢٠١٩ به مبتال خود که درمانی تيم

  (مشترک ی بسته فضای در nCoV به مبتال بيمار با شغلی استم هر يا) nCoV به مبتال فرد با بودن همکالس يا بودن همکار -
  مشترک نقليه وسيله يک در nCoV به مبتال فرد با بودن همسفر -

 را بالينی عالئم شروع) بعدی بيماران سلسله کشف جهت(از بعد و) احتمالی منابع کشف( قبل روز ١٤ بايد اپيدميولوژيک ارتباطات بررسی برای
  .نمود بررسی
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  كنترل عفونت
  nCoVنت در ارائه خدمات باليني به بيماران مشكوك اصول كنترل عفو

  و محدود سازي گسترش بيماري در مراكز درماني بدين شرح است: ياستراتژي هاي كنترل عفونت جهت پيشگير

 ظن باليني باال، تشخيص زودهنگام و كنترل عفونت در منبع احتمالي -١

 به كار گيري احتياطات استاندارد براي همه بيماران -٢
، و هوا برد در صورت اقدامات ايجاد كننده ذرات تماسي، قطره ايري از اقدامات احتياطي بيشتر (بهره گي -٣

 آئروسول) در موارد مشكوك 

 )administrativeاقدامات كنترل عفونتي مديريتي ( -٤

 )environmental( و محيطي) engineering(اقدامات كنترل عفونتي مهندسي  -٥

   زودهنگام تشخيص باال و باليني ظن

شامل ظن باليني باال و تشخيض اوليه به موقع، و قراردادن بيماران مشكوك در فضاي امن جدا از ساير بيماران مي  ترياژ عفوني

مي باشد. براي تسهيل شناسايي به  nCoV) بخش مهمي از برخورد باليني و جداسازي بيماران مشكوك به source controlباشد (

  :اني بايد به اين موضوعات توجه نمايندمراكز درمهنگام موارد مشكوك، 

 درخواست از كادر درماني براي داشتن ظن باليني باال -

 استفاده از پرسشنامه هاي غربالگري -

استفاده از پوستر ها و عالئم هشدار دهنده براي بيماران داراي عالمت، جهت استفاده از ماسك (ترويج  -
همچنين هدايت نمودن بيمار به سمت يادآوري سابقه بهداشت تنفسي) و رعايت موازين كنترل عفونت، و 

 سفر و تماس هاي خود به كادر درماني

 )IPCپياده سازي سريع موازين پيشگيري و كنترل عفونت (
موازين كنترل عفونت بخش اساسي و جزء ذاتي ارائه خدمات درماني به بيماران است و از بدو ورود بيمار به بيمارستان بايد مد نظر قرار 

يرد. احتياطات استاندارد بايد هميشه و براي همه بيماران و در تمام نقاط ارائه خدمات سالمت در بيمارستان مورد تاكيد و توجه باشد. گ

شامل بهداشت دست، استفاده از وسايل حفاظت فردي در صورت لزوم (بر مبناي ارزيابي خطر)، جهت پيشگيري  احتياطات استاندارد

مخاط و پوست آسيب ديده بيماران، بهداشت سطوح و پسماندها، تزريق ايمن، آداب تنفسي، تميز كردن و از تماس با ترشحات، 

  ضدعفوني ابزار طبي و بهداشت منسوجات و ملحفه مورد استفاده بيمار مي باشد. 
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  nCoV-2019موازين كنترل عفونت در برخورد با بيمار مشكوك به  جدول

  در زمان ترياژ

يك ماسك طبي داده شود و بيمار به فضايي جداگانه  nCoV-2019به  به بيمار مشكوك
هدايت شود (ترجيحا اتاق ايزوله با در بسته) و بين بيمار با ساير بيماران حداقل يك متر 
فاصله وجود داشته باشد. به بيمار تاكيد شود كه هنگام سرفه يا عطسه از دستمال استفاده 

ه يا عطسه نمايد. در صورت آلوده شدن دست با ترشحات نمايد يا در بخش بااليي آرنج سرف
  تنفسي، بايد دست ها را سريعاً بشويد.

  احتياطات قطره اي

هركدام از كادر ارائه دهنده خدمت، در صورتي كه در فاصله يك تا دو متر از بيمار ارائه خدمت داده مي 

قرار داده شود (يا اگر امكان اختصاص يك  دهد، بايد از ماسك طبي استفاده نمايد. بيمار در اتاق انفرادي

در يك اتاق مشترك قرار  nCoV-2019اتاق به اين بيماران نبود، به ناچار با ساير بيماران مشكوك به 

گيرند و بين ايشان فاصله گذاري (حداقل يك متر) جهت پيشگيري از انتقال بيماري رعايت شود). در 

هستند كه داراي عالئم تنفسي (سرفه، عطسه) مي باشد بايد كادر  صورتي كه در حال ارائه خدمت به بيماري

درماني از عينك يا محافظ صورت استفاده نمايند. در صورتي كه بيمار از اتاق خارج مي شود حتما از 

ماسك طبي استفاده نمايد اما تا جايي كه امكان دارد و ضرورت باليني ندارد سعي شود بيمار از اتاق بيرون 

  د.  برده نشو

  احتياطات تماسي

براي پيشگيري از تماس مستقيم و غير مستقيم با ترشحات عفوني بايد احتياطات قطره اي و تماسي رعايت 

شود (به عنوان مثال پرهيز از تماس با ماسك اكسيژن بيماران). در هنگام ورود به اتاق بيماران مشكوك به 

nCoV پيش بند پالستيكي استفاده نمود. در صورت  بايد از ماسك، دستكش، عينك و گان ضد آب يا

امكان از وسايل معاينه و طبي يكبار مصرف و انحصاري براي بيمار استفاده شود و در صورتي كه ضرورت 

شود كه وسيله مورد نظر براي ساير بيماران نيز استفاده شود بايد تميز و ضدعفوني شود. كادر درمان بايد از 

دست آلوده به ويژه با دستكش آلوده خودداري نمايند. از آلوده نمودن سطوحي  لمس چشم و بيني و دهان با

كه در تماس مستقيم با بيمار نيستند مانند كليد برق، دستگيره اتاق و ... خودداري شود. اتاق بايد تهويه 

جاد شود. مناسب داشته باشد. از جابجايي و خروج بيمار از اتاق بايد خودداري نمود مگر ضرورت باليني اي

  بهداشت دست بايد مورد تاكيد باشد. 

  احتياطات هوابرد

) PPEكادر درماني كه اقدامات توليد كننده آئروسول براي بيمار انجام مي دهند بايد از وسايل محافظ  (

با سايز  N95مناسب استفاده نمايند (مانند دستكش، گان با آستين بلند، محافظ چشم و صورت، ماسك 

). ترجيحا از اتاق جداگانه انفرادي براي انجام اقدامات توليد كننده Fit testصورت و  مناسب اندازه

بار در ساعت باشد يا در صورتي كه  ١٢آئروسل استفاده شود و تهويه اتاق به صورت فشار منفي و تهويه 

ات توليد كننده آئروسل ليتر در ثانيه به ازاء هر بيمار باشد. در زمان انجام اقدام ١٦٠تهويه طبيعي باشد بايد 

بايد افراد غير ضروري در اتاق حضور نداشته باشند. بيماران اينتوبه شده نيز بايد در اتاق جداگانه با فشار 

ليتر در ثانيه به  ١٦٠بار در ساعت بستري باشند يا در صورتي كه تهويه طبيعي باشد بايد  ١٢منفي و تهويه 

  ازاء هر بيمار هواي اتاق تعويض شود.
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 به كار گيري احتياطات استاندارد براي همه بيماران

تاندارد شامل بهداشت تنفسي و دست، پيشگيري از آسيب با سوزن و اشيا نوك تيز، مديريت ايمن پسماندها، سالمت و تميز احتياطات اس

ر اساس ارزيابي خطر باليني كه توسط ) بPPE٣نگه داشتن محيط و استريل سازي وسايل و ملحفه بيمار، استفاده از وسايل حفاظت فردي (

  كادر درماني.

  از احتياطات تنفسي ذيل اطمينان حاصل شود:

 مي تواند ماسك را تحمل نمايد، يك عدد ماسك طبي به بيمار داده شود. nCoVدر صورتي كه بيمار مشكوك به  -

 تين لباس)دهان و بيني در زمان عطسه و سرفه پوشانده شود (توسط دستمال يا بخش بااليي آس -

 رعايت شستشو و بهداشت دست، بعد از تماس دست ها با ترشحات تنفسي -

: استفاده از وسايل حفاظت فردي، در زمان ضرورت و به روش صحيح، در كنار رعايت بهداشت )PPEاستفاده از وسايل حفاظت فردي (

وسايل حفاظت فردي مناسب، در سايز مناسب،  زماني است كه PPEدست، نقش مهمي در جلوگيري از گسترش بيماري دارد. اثربخشي 

با كيفيت مناسب، در دسترس كادر بهداشتي درماني باشد و كاركنان براي استفاده صحيح از آنها آموزش كافي ديده و تمرين كرده 

  باشند، و از ساير رفتارهاي بهداشتي ديگر نيز در محيط كار تبعيت نمايند. 

رزيابي گردد. تميز نگه داشتن سطوح با آب و ط كار، از نظر صحت و هميشگي بودن فرايند بايد اتميز بودن و گندزدايي سطوح و محي

مواد شوينده و گندزدايي با مواد گندزداي بيمارستاني مورد تاييد از اقدامات مهم احتياطات استاندارد است. موازين بهداشتي در رختشوي 

بيمارستاني بايد طبق دستورالعمل هاي ابالغ شده انجام  پسماندهايوزيع غذا، مديريت )، ظروف مورد استفاده در تهيه و تlaundryخانه (

  گيرند. 

  اقدامات احتياطي بيشتر (تماسي، قطره اي)
  ):nCoVاحتياطات تماسي و قطره اي در تماس با مورد مشكوك كوروناويروس جديد ( -الف

با بيمار و كادر بهداشتي درماني بيمارستان،  كنند گاننواده، مالقات عالوه بر احتياطات استاندارد، همه افراد اعم از اعضاي خا -

 ) بايد احتياطات تماسي و قطره اي را رعايت نمايند. nCoVبراي تماس با بيمار مشكوك به كوروناويروس جديد (

رند بايد هواي اتاق بيمار در يك اتاق انفرادي با تهويه مناسب بستري شود. اتاق هاي بخش هاي عمومي كه تهويه طبيعي دا -

 ليتر در هر ثانيه به ازاء هر بيمار تهويه شود.  ١٦٠

را در يك اتاق در كنار هم با رعايت احتياطات  nCoVزماني كه اتاق انفرادي در دسترس نيست، مي توان بيماران مشكوك به  -

 كو هورت بستري نمود. استاندارد به صورت 

 له داشته باشد. تخت هاي بيماران حداقل يك متر از هم فاص -

مراقبت مي نمايند ، از مراقبت ساير بيماران معاف شوند تا از انتقال عفونت از  nCoVاگر امكان دارد كادر درماني كه از بيمار  -

 بيمار مشكوك به ساير بيماران (در صورت خطاي احتمالي ناخواسته در كنترل عفونت) جلوگيري شود. 

 از ماسك طبي استفاده شود. -
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 چشم و صورت استفاده شود (عينك، محافظ صورت و ...) از محافظ -

 از گان آستين بلند غيراستريل تميز و ضدآب استفاده شود (ضرورتي بر استريل بودن گان نيست و تميز بودن كفايت مي نمايد). -

 از دستكش استفاده شود. -

حصاري براي خود بيمار باشد. در صورتي كه خون، استتوسكوپ، ...) ان فشاروسايلي كه براي بيمار استفاده مي شود (دستگاه  -

 .شود )%٧٠استفاده شود، بايد تميز و ضدعفوني (الكل اتيل وسيله اي براي بيماران ديگر نيز الزم است 

 در صورت احتمال آلودگي دست ها، از لمس چشم، بيني و دهان خودداري شود.  -

انواع پرتابل دستگاه راديولوژي شته باشد. در صورت امكان از بيمار نبايد از اتاق بستري خارج شود، مگر ضرورت باليني دا -

)X-Ray يا ساير ابزار تشخيصي استفاده شود. بيمار قبل از خروج از اتاق بايد از ماسك طبي استفاده نمايد. براي جابجايي هاي (

زمان و مسير خروج بيمار تا يند. ضروري باليني تشخيصي، بايد با واحد مقصد هماهنگ نمود تا آمادگي هاي الزم را فراهم نما

مقصد بايد به گونه اي هماهنگ شود تا خطري براي ساير بيماران، كادر بيمارستان و مالقات كننده هاي حاضر در بيمارستان 

 ايجاد نشود. 

ب، ) مناسPPEخارج از اتاق است، بايد از وسايل حفاظت فردي (در  nCoVبيمار مشكوك به  همراهكادر بيمارستاني كه  -

 همانگونه كه ذكر شد، استفاده نمايد و بهداشت دست را به دقت رعايت نمايد. 

 .سطوحي كه بيمار لمس مي نمايد بايد تميز و گندزدايي شودبطور روتين و هميشگي،  -

تعداد مالقات كنندگان وارد مي شوند، بايد تالش كرد  nCoVضمن ثبت اسامي افرادي كه به اتاق بستري بيمار مشكوك به  -

 و كاركناني كه وارد اتاق مي شوند به حداقل ممكن تقليل يابد. 

  ):Airborneاقدامات توليد كننده آئروسول و احتياطات هوابرد ( -ب

احيا قلبي ريوي، تهويه دستي كمكي قبل از برخي اقدامات تشخيصي درماني  (مانند تعبيه لوله تراشه، خروج لوله تراشه، برونكوسكوپي، 

مي توانند منجر  ))Non-Invasive Ventilationتهويه كمكي غيرتهاجمي (، تراكئوتومي، )Manual Ventilation( انتوباسيون

  به ايجاد آئروسول شوند و خطر انتقال هوابرد كوروناويروس ها را به دنبال دارند. 

  رد ذيل توجه نمايند:كاركناني كه در زمان انجام اقدامات توليد كننده آئروسول در اتاق حضور دارند بايد به موا

اروپا) با سايز مناسب صورت خود استفاده نمايند و حتما بعد از پوشيدن  FFP2(معادل  NIOSHمورد تاييد  N95از ماسك  -

شدن  fitريش هاي بلند بدليل ممانعت در ) مطمئن شوند. seal-check(يا  fit testاز عدم نشت هوا با انجام مانور ماسك 

 ي ماسك را كاهش دهد.ماسك، مي تواند كاراي

 )پوشيدن عينك يا محافظ صورتمحافظت از چشم ها ( -

 گان و دستكش بلند تميز (غيراستريل) پوشيده شوند. -

تماس با حجم فراواني از ترشحات بدن اگر گان مقاوم در برابر مايعات (ضدآب) نيست، در زمان انجام اقداماتي كه امكان  -

 گان استفاده شود.بر روي از يك آپرون ضدآب  وجود دارد،

ليتر در ثانيه به ازاء هر  ١٦٠ شود (به عنوان مثال تهويه طبيعي با اقدام توليد كننده آئروسول در يك اتاق با تهويه كافي انجام -

 و جهت جريان هوا بايد تحت كنترل باشد. بار در ساعت) ١٢هواي اتاق حداقلبيمار يا فشار منفي با تعويض 

 بايد به حداقل ممكن برسد. ق، تعداد افراد حاضر در اتا -
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  اقدامات كنترل عفونتي مديريتي 
 فراهم  شياز پ ديكنترل عفونت با نيمواز تيرعا يساخت و ابزار الزم برا ريمفهوم است كه ز نيبه ا يتيريها و اقدامات مد استيس

 جامان nCoV ماريب يبرا ينيو مراقبت بالكه خدمات  يباشند، كسان دهيمورد آموزش الزم را داين در  يمارستانيشده باشد و كادر ب

،  يقطع صيتشخ يبرا يصيتشخ شگاهيبه آزما يباشند، دسترس دهيآموزش د يمارستانيكادر ب ايدهند اعم از افراد خانواده  يم

ارائه دهندگان  ( پوستر ياد آوردر محل ارائه خدمت در معرض ديدفراهم باشد ينيبال هيباال و شك اول ينيظن بال يبرا ادآوري التيتسه

 يدر فضا ژهيبه ودر تمامي فضاهاي كه بيماران و همراهان دريافت كننده خدمت حضور دارند  تي، از ازدحام جمعخدمت باشد)

در نظر گرفته  روسيعالمتدار مشكوك كوروناو مارانيب يمناسب جداگانه برا يو بستر انتظار يشده باشد، فضا يرياورژانس جلوگ

 CASE( ترجيحاً روش تقسيم كار مابين كادر پرستاري؛روش موردي :مناسب باشد مارانيبه تعداد ب يدردرمانشده باشد و نسبت كا

METHOD در دسترس قرار داشته  يمناسب به تعداد كاف لي، وسا) باشد، تهيه برنامه شيفت نيروهاي جايگزين در شرايط اضطراري

حاد  يماريمارستان وجود داشته باشد، نظام مراقبت بير تمام بخش ها و نقاط بكنترل عفونت د ياجرا يو ابزار الزم برا استيباشد، س

 مارستانيدر ب يتنفس يماريمراجعه به پزشك و ثبت و گزارش در صورت ابتال به ب تيوجود داشته باشد و اهم يمارستانيكادر ب يتنفس

 سميو تحت نظر باشد و مكان هشد دهيدستورالعمل ها سنجكادر درمان از  تيتبع زانيمشخص شده باشد،م يمارستانيكاركنان ب انيدر م

  .و رفع چالش ها موجود باشد طيارتقا شرا يبرا ييها

 اقدامات كنترل عفونتي  مهندسي و محيطي

  تهويه محيطي مناسب و مطلوب تمامي بخش ها و واحد هاي درماني و تميزي و پاكسازي مطلوب محيطي از عوامل كليدي

  ش انتقال عوامل پاتوژن بيماري است. و زير ساختي در كاه

  متر از يكديگر در خصوص بستري بيمار مشكوك عفونت  از الزامات  ١جداسازي تخت هاي بستري حداقل   به ميزان

  است. 

  روري است؟ض ٢٠١٩اسي و قطره اي براي بيمار مشكوك كوروناويروس جديد تا چه زماني رعايت احتياطات تم
مام زمان ها بايد رعايت شود. احتياطات اضافه بر آن (تماسي و قطره اي) تا زماني كه بيمار بدون عالمت نشده احتياطات استاندارد در ت

طول  است بايد ادامه يابد. اطالعات بيشتر در مورد راه هاي انتقال بيماري بايد در هفته ها و ماه هاي آينده به دست برسد تا بتوان در مورد

  ت بيشتري نظر داد. دوره احتياطات اضافه با دق

  مواد مصرفي (شستشو، ضدعفوني و گندزدايي)
  نكات مهم در مورد مواد مصرفي (شستشو، ضدعفوني و گندزدايي) در اجراي موازين كنترل عفونت به شرح ذيل است:

 الكل ي پايه بر دست كننده عفوني ضد هاي فرآورده از استفاده يا و صابون و آب با ها دست شستشوي ميشود پيشنهاد .١

 سايت وب در مندرجIRC كد داراي ي رسيده ثبت به محصوالت يا و *Who توسط شده پيشنهاد هاي فرموالسيون(

 توسط شده ابالغ (پروتكل گانه يازده اصول اساس بر) عفونت كنترل ي حوزه تجهيزات و مواد لينك، دارو و غذا سازمان

 پذيرد.  صورت درمان امر در دخيل پرسنل و افراد ي ليهك و بيماران توسط استفاده براي ) دارو و غذا سازمان
 و كننده مرطوب بعنوان (يك و چهل و پنج صدم) درصد ٤٥/١ گليسرول، درصد ٨٠ اتانول پايه بر ضدعفوني دست 

 در كه است صورت بدين ساخت فرمول .ميباشد ها باكتري اسپور حذف جهت درصد هزارم١٢٥ هيدروژن اكسيد پر

 ميلي ٥/١٤ و درصد ٣ هيدروژن پراكسيد ليتر ميلي ٧/٤١،درصد ٩٦ اتانول ليتر ميلي ٣/٨٣٣ ليتري ١  مدرج فالسك يك
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 آرامي به فالسك محتويات و رسانده ليتر ١ حجم به شده سرد جوشيده آب يا مقطر آب با را درصد ٩٨ گليسرول ليتر

  .گردد مخلوط

  بعنوان (يك و چهل و پنج صدم) درصد ٤٥/١ لگليسرو، درصد ٧٥  الكل ايزوپروپيل پايه بر ضدعفوني دست 

 صورت بدين ساخت فرمول .ميباشد ها باكتري اسپور حذف جهت هزارم درصد١٢٥ هيدروژن اكسيد پر و كننده مرطوب

(چهل و يك  ٧/٤١،درصد ٨/٩٩ خلوص با الكل ايزوپروپيل ليتر ميلي ٥/٧٥١ ليتري ١  مدرج فالسك يك در كه است

 جوشيده آب يا مقطر آب با را درصد ٩٨ گليسرول ليتر ميلي ٥/١٤ و درصد ٣ هيدروژن راكسيدپ ليتر هفت دهم) ميلي

 .گردد مخلوط آرامي به فالسك محتويات و رسانده ليتر ١ حجم به شده سرد

 بيمار هاي دست با مكرر و مداوم تماس داراي سطوح و تنفسي ترشحات بوسيله بيماران اطراف محيط شدن آلوده به توجه با .٢

 از استفاده ،ميشوند نگهداري آنجا در بيماران كه هايي مكان ساير و ها آمبوالنس، ها اوژانس ،بهداشتي و درماني مراكز در

 سديم** هيپوكلريت يا و الكل،آب ي پايه بر)Intermediate Level (متوسط سطح هاي كننده عفوني ضد

 .ميگردد توصيه دارو و غذا سازمان در رسيده ثبت به محصوالت مبناي بر  )ppm ٥٠٠حدود ( درصد١
 )%٥ چيدرصد(بل ٢٥/٥ ميسد تيپوكلريحجم ه كيحجم آب + ٩٩**

 با بيمار همزمان درگيري موارد استثناي نميگردد (به توصيه  )High level(باال سطح هاي كننده عفوني ضد از استفاده .٣

  بيوتروريسم). هاي آلودگي با شده مشاهده موارد در همچنين و) ديفيسيل كلستريديوم جمله از( ها باكتري اسپور
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  و تشخيص آزمايشگاهي كوروناويروس جديدتهيه و حمل و نقل نمونه 
ولي متمايز از آنها است  MERS-CoVو  SARS-CoVيك بتاكروناويروس نوظهور هم خانواده با  Wuhanعامل اتيولوژيك پنوموني 

 به متعلق nCoV-2019 ديجد كورونا ويروسناسايي هرچه بيشتر آن در جريان است. و هم اكنون تحقيقات ويروس شناسي براي ش

ي روسهايو  ديجد كورونا ويروس بر عالوه  جنس نيا در .است سكورونا ويرو بتا جنس و نهيريكروناو خانواده ريز ده،يريكروناو خانواده

SARS،MERS  ،OC-43 ،HKU-1  آزمايشگاهي كوروناويروس جديد آزمايش  در حال حاضر تنها روش تشخيص .دارد قرار هم

) است. براي انجام اين آزمايش هنوز كيت تجاري معتبري وجود ندارد. بنابراين فقط مراكز آزمايشگاهي RT-PCRتشخيص مولكولي (

  ميكنند. محدودي در جهان قابليت انجام اين آزمايش را دارند. اين مراكز از پروتكلهاي پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت پيروي

نفلوانزا (دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران) و آزمايشگاه پاسخ سريع انستيتو پاستور ايران آدر ايران آزمايشگاه ملي 

آزمايشگاههاي مرجع انجام آزمايش كورونا ويروس جديد مي باشند. نيازسنجي در مورد لزوم انجام آزمايش تشخيصي كوروناويروس 

در همه يا تعدادي از آزمايشگاههاي شبكه آزمايشگاهي انفلوانزاي كشور و يا در ساير آزمايشگاههاي دولتي و  )nCoV-2019جديد (

خصوصي و همچنين تصميم گيري در اين مورد بر عهده مركز مديريت بيماريهاي واگير است. آزمايشگاههايي كه كيفيت و عملكرد 

  د مجاز به انجام  آزمايش تشخيصي كورونا ويروس جديد نمي باشند.  آنها به تائيد آزمايشگاه مرجع سالمت نرسيده باش

  

  يا رد نمونه باليني: معيارهاي قبول براي تشخيص كوروناويروس جديد و مورد نيازباليني نمونه يا نمونه هاي 

مل هاي ابالغي و توسط تسريع در نمونه گيري و انجام آزمايش بر روي نمونه مناسب داراي اولويت بوده و بايد مطابق دستورالع

 خون افراد آموزش ديده و مطلع انجام شود. نمونه گيري و انجام آزمايش براي تشخيص عوامل بيماريزاي محتمل، مثل گرفتن نمونه

نبايد به دليل  )بيوتيك صورت گيرد آنتي تجويز از قبل كه ترجيحاً نبايد(پنوموني  يا سپسيس عامل هاي باكتري انجام كشت براي

   .متوقف شده و يا به تعويق بيافتد تراپي آنتي بيوتيك شروع ك بودن به پنوموني ناشي از كوروناويروس جديد و يامشكو

ضمناً از آنجا كه تحقيقات جامع براي تشخيص قطعي كوروناويروس جديد و نقش عفونتهاي مخلوط احتمالي هنوز تكميل نشده 

ير نمونه هاي باليني و يا نمونه هاي متعدد و به مقدار كافي براي انجام است، ممكن است در روند تشخيص آزمايشگاهي به سا

  آزمايشهاي مختلف نياز باشد. 

 و است شده مشاهده هم  MERS-CoVوSARS-CoV هاي ناشي از  بيماري در ويروسي هاي عفونت ساير با همزمان عفونت

 هاي عفونت ساير تشخيص باشد. براي صادق موضوع اين نيز جديد كوروناويروسي مورد عفونت در كه دارد وجود احتمال اين

 RSV آنفلوانزا، تواند مي نظر مورد همزمان هاي عفونت ساير .نمود استفاده ميشود تحتاني و فوقاني تنفسي هاي نمونه از نيز تنفسي

 كوروناويروس ساير اني،انس متاپنوموويروس )،EVD68عنوان مثال (به آنتروويروس آدنوويروس، رينوويروس، پاراآنفلوانزا، ،

 لژيونال مانند ها پاتوژن ساير توان مي تنفسي تحتاني نمونه تهيه ) باشد. با  HKU1 ،OC43 ،NL63 ، 229Eانساني( خفيف هاي

  .نمود بررسي نيز را پنوموفيال
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سواب  ملفوقاني شا نمونه هاي اصلي براي انجام آزمايش تشخيص مولكولي كوروناويروس جديد، نمونه مجاري تنفسي

 الواژ اندوتراكئال و آسپيره خلط/ خلط القايي، شامل تحتاني تنفسي مجاري نمونه و اوروفارنژيال سواب يا نازوفارنژيال

  است. تر راحت تحتاني نمونه تهيه بيمار بودن انتوبه صورت برونكوآلوئوالر است. در

اوروفارنژيال و قرار دادن هر دو در يك لوله  ازوفارنژيال وتوجه: براي افزايش احتمال شناسايي ويروس گرفتن همزمان دو سواب ن

  ) توصيه ميشود. VTM مخصوص انتقال ( حاوي محيط

داكرون، نايلون يا پلي استر (سواب پنبه اي توصيه نميشود)  استريل سواب از بايد فوقاني دستگاه تنفسي نمونه بخش تهيه براي توجه: 

  نشود. گيري نمونه كوچك زبان و ها از لوزه گيري نمونه در شود نمود. سعي استفاده VTM مخصوص محيط و

  حداقل اطالعاتي كه بايد بر روي برچسب نمونه باليني درج شود به شرح زير است:

 نام و نام خانوادگي بيمار .١

 كد ملي / شماره پاسپورت بيمار .٢

 نام بيمارستان يا مركز ارسال كننده .٣
 تاريخ نمونه گيري .٤

 نوع نمونه باليني .٥

 م آزمايش تشخيصي درخواستينا .٦
  

جديد گرفته شود به همراه شرايط  كوروناويروس به در جدول زير نمونه هاي باليني كه ممكن است از بيماران عالمتدار مشكوك

انتقال و مدت زمان و شرايط نگهداري تا پيش از انجام آزمايش درج شده است: ممكن است بعضي از اين نمونه ها در روند تشخيصي 

  د نياز بوده و انجام آزمايش بر روي آنها بر حسب مورد درخواست شود:مور

  

 جديد گرفته شود كوروناويروس به نمونه هاي باليني كه ممكن است از بيماران عالمتدار مشكوك

 وسيله نمونه برداري نوع نمونه
شرايط انتقال به 

 آزمايشگاه

شرايط نگهداري تا زمان 

 انجام آزمايش
 توضيحات

  و ازوفارنژيالن سواب

 اوروفارنژيال سواب

سوابهاي داكرون يا پلي 

  استر

 

4 °C 
≤5 days: 4 °C 

 
>5 days: -70 °C 

  نازوفارنژيالبايد سوابهاي 

، هر دو، در اوروفارنژيال و

يك لوله قرار داده شوند تا 

تعداد ويروس افزايش پيدا 

 كند.

   4 °Cظرف استريل   برونكوآلوئوالر الواژ
≤48 hours: 4 °C 

 
>48 hours: –70 °C 

اگرچه نمونه رقيق ميشود 

اما همچنان ارزش 

 تشخيصي دارد.
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اندوتراكئال،  آسپيره 

يا  نازوفارنژيال آسپيره

  شستشوي بيني

   4 °Cظرف استريل
≤48 hours: 4 °C 

 
>48 hours: –70 °C 

 

   4 °Cظرف استريل  خلط
≤48 hours: 4 °C 

 
>48 hours: –70 °C 

مربوط به از اينكه نمونه 

قسمت تحتاني دستگاه 

تنفسي ميشود اطمينان 

  حاصل شود.

بيوپسي يا اتوپسي بافتي 

  شامل بافت ريه

ظرف استريل حاوي سرم 

  فيزيولوژي
4 °C 

≤24 hours: 4 °C 
 

>24 hours: –70 °C 
 

  سرم

(دو نمونه سرم كه اولي 

مربوط به مرحله حاد 

بيماري و دومي مربوط 

به دوره نقاهت، و در 

 ٤الي  ٢رت امكان، صو

هفته بعد از دوره حاد 

  باشد)

ل لوله جمع آوري خون با 

  جدا كننده سرم

ميلي  ٥الي  ٣(براي بالغين 

  ليتر خون كامل گرفته شود) 

4 °C 
≤5 days: 4 °C 

 
>5 days: –70 °C 

(در صورتيكه آزمايش 

سرولوژي وجود داشته 

  باشد)

 دو نمونه گرفته شود:

  اريفاز حاد: هفته اول بيم

هفته بعد  ٣-٢فاز نقاهت: 

 از نمونه اول

  خون كامل

  
 C° 4  لوله جمع آوري خون تام

≤5 days: 4 °C 
 

>5 days: –70 °C 

به منظور انجام آزمايش 

ژن تشخيص آنتي 

(درصورتيكه وجود داشته 

باشد) خصوصاً در هفته 

 اول بيماري.

 
 ادرار

  

 ظرف جمع آوري ادرار

  
4 °C 

≤5 days: 4 °C 
 

>5 days: –70 °C 
 

توجه: بخش خاكستري در اين جدول مربوط به نمونه هايي است كه بطور روتين مورد آزمايش قرار نمي گيرند و نبايد بدون 

  درخواست آزمايشگاه مرجع يا مركز مديريت بيمارياي واگير گرفته و ارسال شوند. 

محيط انتقال ويروس ( براي انتقال نمونه باليني جهت انجام آزمايشهاي تشخيص ويروسي ازVirus Transport Medium, 

VTM كه حاوي مكملهاي ضد قارچ و ضد باكتري است استفاده شود. براي كشت قارچ و باكتري، سواب بصورت خشك و يا در (

 مقدار بسيار كمي آب استريل منتقل شود. از انجماد و ذوب مكرر نمونه باليني اجتناب شود.

  

  محسوب ميشوند: "غيرقابل قبول"رايط زير باشند براي انجام آزمايش نمونه هايي كه فاقد ش  
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 نمونه هاي نامتناسب با آزمايش درخواست شده. .١

 نمونه هاي فاقد برچسب شناسايي. .٢

 نمونه هايي كه اطالعات مندرج در برچسب آنها ناقص يا اشتباه باشد. .٣

 نمونه هاي فاقد پرسشنامه تكميل شده. .٤

 ي برچسب آنها با اطالعات ارسالي در فرمها و پرسشنامه هاي مربوطه مغايرت داشته باشد. نمونه هايي كه اطالعات رو .٥

 نمونه هايي كه مقدار آنها براي انجام آزمايش كافي نبوده، ظروف آنها شكسته شده و يا نشت كرده باشند. .٦

 ايي به آزمايشگاه ارسال شده باشند.نمونه هايي كه بوسيله بسته بندي غيراستاندارد و يا بدون رعايت الزامات زماني و دم .٧

 
  گيرينمونهدر هنگام الزامات ايمني زيستي رعايت:  

كليه نمونه هايي كه براي انجام آزمايشهاي تشخيصي گرفته ميشوند بالقوه عفوني محسوب ميشوند و كاركنان مسئول نمونه گيري، 

لهاي پيشگيري و كنترل عفونت و همچنين نقل و انتقال نمونه هاي بسته بندي و نقل و انتقال نمونه هاي باليني بايد از دستورالعم

 و تهيه"خطرناك (مواد عفوني) مطلع بوده و به منظور كاهش ريسك تماس با عوامل بيماري زا از آنها تابعيت نمايند (به بخش 

  د).در اين دستورالعمل مراجعه نمائي "جديد كوروناويروس به مشكوك بيماران از نمونه نقل و حمل

. )دستكش بلند، گان آستين طبي، ماسك چشم، محافظ (نمايد ) استفادهPPEفردي مناسب ( حفاظت وسايل از بايد نمونه بردار

بايد توجه داشت كه هنگام اجراي روشهايي كه در جريان آن آئروسل توليد ميشود (مثل آسپيراسيون يا ساكشن باز نمونه هاي 

 تهيه روشي با نمونه و برونكوسكوپي) مالحظات و توصيه هاي اضافي بايد رعايت شوند. اگردستگاه تنفسي، لوله گذاري، احياء 

 .شود مناسب استفاده N95 ماسك از بايد دارد، وجود آئروسل توليد احتمال كه شود مي

  

 بسته بندي و ارسال نمونه : 

  .عفوني خطرناك انجام شود هاي نمونه حمل خصوصاليه و با استفاده از وسايل م بسته بندي سه بايد مطابق ضوابط نمونه انتقال

كاركناني كه مسئول حمل و نقل نمونه هاي باليني هستند بايد براي روشهاي نقل و انتقال ايمن و ثبت و گزارش موارد نشت يا 

تانداردهاي ظرف) آموزش ديده و تمرين كرده باشند و بطور كامل قوانين، ضوابط و اس ريختگي احتمالي نمونه(ناشي از شكستن

ملي و بين المللي (در صورت حمل و نقل ارسال نمونه به خارج از كشور) را رعايت كنند. هرگز نبايد از رانندگان وسايل نقليه 

عمومي و پيكهاي موتور سوار كه براي ارسال نمونه هاي پرخطر آموزش نديده اند به منظور نقل و انتقال نمونه هاي عفوني خطرناك 

  استفاده كرد. 

جابجايي و حمل مواد در هر جا كه ميسر باشد بايد با دست انجام شود و نبايد از سيستمهاي مبتني بر سيستمهاي پنوماتيك يا مشابه 

  آن استفاده شود. 

رعايت الزامات برچسب گذاري نمونه ها و بسته ها ضروري بوده و آزمايشگاه بايد هرچه سريعتر از انتقال نمونه ها به مقصد خود 

  ع شود.   مطل
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مراجعه  "١٣٩٥آذر -دستورالعمل روش استاندارد انتقال نمونه هاي عفوني"براي اطالع از روش استاندارد بسته بندي ميتوان به   

  نمود.

  

 پرسشنامه همراه نمونه و اطالعات مورد نياز آزمايشگاه فرم يا:  

  ح نتايج ممكن است به اطالعات زير نياز داشته باشد:آزمايشگاه براي انجام آزمايش تشخيصي، آزمايشهاي تكميلي و تفسير صحي

اطالعات بيمار: نام كامل، تاريخ تولد، جنسيت، نشاني اقامت دائمي، شناسه عددي منحصربفرد، نام بيمارستان، نشاني  .١

ه بيمارستان، نام بخش يا اتاق بستري، نام و اطالعات تماس پزشك معالج، نام و اطالعات تماس گيرنده گزارش نتيج

 آزمايش. 

 آزمايش درخواستي  .٢

تظاهرات باليني و سوابق مرتبط بيمار (شامل گزارش ساير نتايج آزمايشگاهي، واكسيناسيون، درمانهاي ضد ميكروبي  .٣

  يك، عوامل خطر)دريافت شده، اطالعات اپيدميولو

  .عمل شود MERSوروناويروس همانند كهاي واگير  مركز مديريت بيماريهمراه نمونه بيماران حداقل اطالعات درخواستي 

  

  آن:و نحوه تفسير كوروناويروس جديد نتايج آزمايش تشخيصي 

تشخيص ابتال به بيماري تنفسي ناشي از كوروناويروس جديد از طريق مثبت شدن نتيجه آزمايش تشخيص مولكولي بر روي يكي از 

    ملي انفلوانزا و يا انستيتو پاستور ايران) است.   نمونه هاي تنفسي اصلي در يكي از آزمايشگاههاي مرجع كشور (آزمايشگاه 

در حال حاضر، تا دسترسي به آزمايش تشخيصي اختصاصي، آزمايش تشخيص مولكولي براي تشخيص كروناويروس جديد شامل 

روي  است. آزمايش تائيدي فقط در صورت مثبت شدن نتيجه آزمايش غربالگري يك نمونه بر "تائيدي"و  "غربالگري"دو مرحله 

  همان نمونه انجام ميشود و بجز در موارد استثنايي نيازي به تكرار نمونه گيري نيست. 

آزمايشگاههاي مرجع انجام دهنده آزمايش كروناويروس جديد، در صورتيكه نمونه مناسب دريافت نمايند و نيازي به تكرار آزمايش 

ساعت پس از دريافت نمودن آن گزارش ميكنند. اين زمان  ٤٨ش را يا نمونه گيري مجدد وجود نداشته باشد، نتايج حاصل از آزماي

  ممكن است با افزايش تعداد نمونه هاي ارسالي از سطح كشور تغيير نمايد.

كرد. در صورت  را رد بيماري توان نمي منفي فوقاني نمونه بخش يك با صرفا كوروناويروس، به مشكوك تنفسي شديد بيمار در

  تكرار نمود. تنفسي تحتاني دستگاه يا بخش فوقاني مجدد نمونه با بايد آزمايش را ظن قوي

    

 مشخص زمان تا تنفسي دستگاه تحتاني و هاي فوقاني نمونه بايدnCoV-2019 شده مشكوك به  بستري بيمار مورد توجه: در

 سر پشت گيري نمونه دو شدن فيمن تا بايد دارد بهبود باليني نظر از كه بيماري در .شوند تكرار از بدن، ويروس پاكسازي شدن

  باشد. مي باليني بهبود تا روز 4 تا 3 هر گيري نمونه فاصله .شود تكرار ها نمونه گيري اين ،)هم از ساعت 24 فاصله به( هم
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 حوه گزارشدهي نتايج آزمايشگاهين: 

ري نتايج را منحصراً از طريق آزمايشگاههاي مرجع كه خدمات تشخيص مولكولي كروناويروس جديد را انجام ميدهند گزارش فو

ساعت پس از گزارش  ٢٤تلفن به مركز مديريت بيماريهاي واگير اعالم مينمايد. گزارش مكتوب نتايج آزمايشگاهي حداكثر ظرف 

  تلفني، از طريق مكاتبه رسمي اعالم ميشود. 

  

 اري ناشي از كروناويروس جديد خدمت ارائه سطح ايمني زيستي در آزمايشگاههاي پزشكي كه به بيماران مشكوك و يا مبتال به بيم

 ميكنند:

مي باشد با  ٢سطح ايمني زيستي آزمايشگاههايي كه اقدام به ارائه خدمات تشخيصي كروناويروس جديد مينمايند همان سطح  .١

ينت ايمني اين تفاوت كه اكيداً توصيه ميشود ضمن پيشگيري از توليد ائروسل در روند انجام آزمايش، در همه مراحل از كاب

 استفاده نمايند. N95و وسايل حفاظت فردي مناسب شامل ماسك  ٢كالس 

در آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي درماني كه بيماران مشكوك و يا مبتال به به بيماري ناشي از كروناويروس جديد به آنها  .٢

ي ارائه خدمات درماني و مراقبتي مورد مراجعه ميكنند و يا بطور موقت و يا دائم در آنها بستري ميشوند و ممكن است برا

درخواست انجام آزمايش قرار بگيرند رعايت الزامات عمومي ايمني زيستي با تاكيد بر استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي 

ك در اين دستورالعمل، خصوصاً استفاده از ماس "گيرينمونهدر هنگام الزامات ايمني زيستي "متناسب كافي است. رعايت مفاد 

N95.در مواردي كه در مراحلي از اجراي نمونه گيري يا انجام آزمايش آئروسل توليد ميشود، الزامي است ، 

 ارسالي هاي نمونه و دهد انجام را الزم احتياطات تا باشد مطلعnCoV-2019 به  بيمار بودن مشكوك از بايد نيز آزمايشگاه .٣

 .نمايند يآور جمع ها نمونه ساير از مجزا محل در بيماران را

هرگونه تغيير در سطح ايمني زيستي آزمايشگاه و يا اصالحات مرتبط با الزامات از طريق آزمايشگاه مرجع سالمت به اطالع  .٤

 آزمايشگاههاي پزشكي خواهد رسيد. 

اين دستورالعمل و با رعايت  "عفونت كنترل"دفع پسماند عفوني و امحاء آن در آزمايشگاه پزشكي، مطابق بخش  .٥

 لعملهاي ابالغي كافي ميباشد.دستورا

در آب رقيق شده باشد  ٥٠به  ١كروناويروس جديد در محلول سفيد كننده خانگي (هيپوكلريت سديم) كه به نسبت  .٦

)1000ppm2019 ) غيرفعال ميشود. براي بيخطر كردن نمونه هاي باليني مشكوك به وجود-nCoV  به  ١اين رقت نبايد از

 شده هيپوكلريت سديم بايد بصورت روزانه تهيه شود.بيشتر باشد. محلول رقيق  ١٠

 درصد ميتوان براي آلودگي زدايي سطوح حساس به هيپوكلريت سديم استفاده نمود. ٧٠از اتانول يا ايزوپروپانول  .٧

ت درجه سانتيگراد) براي بيخطر كردن آن كفاي ١٢١پوند بر اينچ مربع ( دماي  ١٥دقيقه در فشار  ٣٠اتوكالو كردن به مدت  .٨

 ميكند.
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منابع زير راهنماي خوبي براي اطالع از سطح ايمني زيستي آزمايشگاه و اقدامات پيشگيرانه متناسب با كروناويروس جديد 

 است:

1. WHO biosafety guidelines for handling of SARS specimens 
https://www.who.int/csr/sars/biosafety2003_04_25/en 
 

2. Laboratory biorisk management for laboratories handling human specimens suspected or 
confirmed to contain novel coronavirus 2012 Interim recommendations 
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecommendati
ons_NovelCoronavirus2012_31Oct12.pdf?ua=1 
 

3. Pathogen Safety Data Sheets: Infectious Substances – Severe acute respiratory syndrome 
(SARS) associated coronavirus 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-
biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/severe-acute-respiratory-
syndrome-sars-associated-coronavirus.html 

 
 

  موارد عدم انطباق:  و بيني نشده شرايط پيشثبت و گزارش 

كليه شرايط پيش بيني نشده در صورت فوريت بايد به منظور تعيين تكليف، از طريق تلفن، به اطالع مركز مديريت بيماريهاي  .١

 واگير رسانده شود.

آن برخورد ميشود و يا در مراكز ارسال كليه موارد عدم انطباق مراحل مختلف اجرايي اعم از مواردي كه در آزمايشگاه با  .٢

كننده نمونه مشاهده ميشود بايد ثبت و گزارش شوند. اين موارد ممكن است به نمونه گيري و ارسال نمونه (مثل نمونه اشتباه، 

نمونه درخواست نا متناسب يا اشتباه، خطا يا تناقض در اطالعات برچسب يا پرسشنامه همراه، حجم كم نمونه، ظروف يا وسايل 

برداري نامتناسب، عدم رعايت ضوابط بسته بندي، عدم رعايت شرايط زماني و دمايي انتقال، عدم رعايت ساير موارد 

دستورالعمل نقل و انتقال، شكستن ظرف نمونه و ريختگي، عدم انتقال مجزاي فرمها و مستندات از نمونه هاي باليني ارسالي) 

نتايج آزمايشگاهي با هم و يا با سوابق بيمار) و به مرحله پس از انجام آزمايش( مثل  يا به مراحل انجام آزمايش (مثل تناقض

  خطا در گزارش نتايج آزمايشگاهي، خطا در انجام آزمايش درخواستي، تاخير در گزارش نتايج آزمايشگاهي) مرتبط باشد. 

ه ارسال كننده به منظور انجام اقدام اصالحي وظيفه آزمايشگاه مرجع در ثبت و گزارش موارد عدم انطباق و انعكاس موضوع ب .٢

 و پيشگيرانه:

آزمايشگاه مرجع كه خدمات تشخيص مولكولي كروناويروس جديد را انجام ميدهند موارد عدم انطباق مربوط به نمونه  .٢,١

يشگيرانه ساعت از دريافت نمونه همراه با روش اصالحي و پ ٦هاي ارسالي را كه مانع از انجام آزمايش ميشود به فاصله 

 ازطريق تلفن به مركز ارسال كننده نمونه اعالم مينمايد.

آزمايشگاه مرجع كه خدمات تشخيص مولكولي كروناويروس جديد را انجام ميدهند، ضمن ثبت كليه موارد عدم انطباق  .٢,٢

سب و انجام مشاهده شده، گزارش تجميعي هفتگي موارد و فركانس تكرار آنها را براي ريشه يابي ، طراحي مداخله منا
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اقدامات پيشگيرانه و اصالحي از طريق اتوماسيون اداري به مركز مديريت بيماريهاي واگير و آزمايشگاه مرجع سالمت 

 اعالم ميكند. 

 وظيفه مركز ارسال كننده نمونه باليني در ثبت و گزارش موارد عدم انطباق: .٣

ساعت  ٤٨وناويروس جديد كليه موارد تاخير بيش از مركز ارسال كننده نمونه باليني براي انجام تشخيص مولكولي كر .٣,١

در ارسال گزارش نتيجه آزمايش را از طريق تلفن به آزمايشگاه مرجع كه خدمات تشخيص مولكولي كروناويروس 

 جديد اعالم مينمايد.

رد و فركانس مركز ارسال كننده نمونه باليني ضمن ثبت كليه موارد عدم انطباق مشاهده شده، گزارش تجميعي هفتگي موا .٣,٢

تكرار آنها را براي ريشه يابي، طراحي مداخله مناسب و انجام اقدامات پيشگيرانه و اصالحي از طريق اتوماسيون اداري 

  به مركز مديريت بيماريهاي واگير و آزمايشگاه مرجع سالمت اعالم ميكند.   

كساني كه نمونه گيري مي نمايند و در حمل ي فرض شوند و تهيه مي شود، بايد عفون nCoVتمام نمونه هايي كه از بيماران مشكوك به 

  و نقل آن نقش دارند بايد احتياطات استاندارد را به دقت رعايت نمايند. 

(محافظ چشم، ماسك طبي، گان  ) مناسب استفاده نمايدPPEكسي كه نمونه را تهيه مي كند بايد از وسايل حفاظت فردي ( -

مناسب  N95بايد از ماسك ا روشي تهيه مي شود كه احتمال توليد آئروسول وجود دارد، اگر نمونه ب .آستين بلند، دستكش)

 استفاده شود. 

و اقدامات الزم در شرايط تمام افرادي كه در حمل و نقل نمونه نقش دارند بايد در مورد احتياطات الزم در زمان حمل و نقل  -

 و تمرين كافي نموده باشد. اضطراري (شكستن ظرف و ريختن احتمالي نمونه) آموزش ديده

بايد در ظروف سه اليه مخصوص حمل نمونه هاي عفوني خطرناك انجام  MERSحمل و نقل نمونه همانند كوروناويروس  -

 شود. 

 مطلع باشد تا احتياطات الزم را انجام دهد.  nCoVمشكوك بودن بيمار به آزمايشگاه نيز بايد از  -

  همراه پر شود.نام بيمار و مشخصات كامل بر روي فرم  -
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  و مداخالت مرتبط nCoV-2019 حالت هاي باليني بيماران
در اغلب بيماران به شكل يك بيماري تنفسي بدون عارضه تظاهر مي يابد و در برخي بيماران مي تواند به ٢٠١٩كورونا ويروس جديد 

يك و در موارد معدودي منجر به فوت بيمار شكل عوارض ريوي ( پنوموني خفيف ، پنوموني شديد، نارسايي حاد تنفسي) ، شوك سپت

گردد . اغلب بيماران فوت شده از گروه سالمندان و يا بيماران مبتال به نقص ايمني بوده اند . در جدول ذيل حاالت مختلف باليني و 

  مداخالت ضروري و كليدي در هر يك به صورت خالصه يادآوري گرديده است . 

  ت ضروري مرتبطمداخال  توصيف حالت  حاالت باليني

بيماري بدون 
 عارضه

  توجه شود كه بيمار داراي عفونت حاد تنفسي

فوقاني بدون عارضه (بدون نشانه هاي شوك، 

سپسيس، دهيدراتاسيون و تنگي نفس)، ممكن 

است گاهي بدون تب، سرفه، گلودرد، احتقان 

بيني، بي حالي، سردرد يا درد عضالني باشد. 

نقص ايمني ممكن سالمندان و بيماران داراي 

است با عالئم غير اختصاصي آتيپيك مراجعه 

  نمايند.

  تعيين تكليف، ترخيص بيمار  

  آموزش بيمار و خانواده در ارتباط با نحوه

  مراقبت و الگوي پيگيري مجدد

  ثبت مشخصات بيمار در فرم تجميعي و اطالع

به رابط كنترل عفونت بيمارستاني در شيفت 

بيماريهاي شبكه جهت هماهنگي با كارشناس 

  بهداشت

  پنوموني خفيف

  بالغين مبتال به پنوموني كه نشانه هاي پنوموني

 شديد را ندارد. 

  كودك مبتال به پنوموني غير شديد كه داراي سرفه

يا دشواري خفيف تنفس به همراه تنفس سريع 

  باشد (بدون نشانه هاي پنوموني شديد)

 ٢دقيقه)،  تنفس در ٦٠ماه (بيشتر از ٢تنفس سريع: زير 

تنفس در دقيقه)، يكسالگي تا  ٥٠ماه (بيشتر از  ١١ماه تا 

  تنفس در دقيقه)  ٤٠سالگي (بيشتر از  ٥

  بستري در بخش هاي بيمارستان با رعايت

ايزوالسيون و احتياطات قطره اي و تماسي (در 

 دصورت موارد ايجاد آئروسل، احتياطات هوا بر

 رعايت شود)

 اكتريال و آنفلوانزا (در درمان هاي دارويي آنتي ب

 فصل مرتبط) مطابق دستورالعمل حاضر

  ويزيت روزانه بيماران و پوشش خدمات مشاوره

هاي اورژانس مورد نياز و ارزيابي از نظر 

 پيشرفت بيماري يا پاسخ به درمان

  بررسي اطرافيان بيمار از نظر احتمال وجود

  پنوموني توسط تيم معاونت بهداشت

  پنوموني شديد

 نان و بالغين: تب يا نشانه هاي باليني مطرح جوا

كننده عفونت تنفسي، به همراه يكي از نشانه ي: 

بار در دقيقه، ديسترس  ٣٠سرعت تنفس بيشتر از 

در هواي  %٩٠كمتر از  SpO2تنفسي شديد، يا 

  اتاق

  مشاوره هاي پزشكي تخصصي جهت ارزيابي

 ICUانديكاسيون هاي بستري در 

  بستري در بخش هاي بيمارستان(ترجيحاً در اتاق

ايزوله فشار منفي) با رعايت ايزوالسيون و 
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  كودك داراي سرفه يا دشواري تنفس به همراه

 ،%٩٠كمتر از  SpO2يكي از : سيانوز مركزي يا 

ديسترس شديد تنفسي (نفس نفس زدن يا 

تورفتگي شديد قفسه صدري هنگام تنفسي)، نشانه 

هاي دال بر پنوموني به همراه عالئم خطر عمومي 

مانند ناتواني در شير خوردن يا نوشيدن، بي حالي 

شديد يا كاهش سطح هوشياري، يا تشنج. ساير 

نشانه هاي پنوموني كه ممكن است وجود داشته 

مل تو رفتگي قفسه صدري در هنگام باشد شا

تنفس  ٦٠ماه (بيشتر از ٢تنفس، تنفس سريع {زير 

تنفس در  ٥٠ماه (بيشتر از  ١١ماه تا  ٢در دقيقه)، 

تنفس  ٤٠سالگي (بيشتر از  ٥دقيقه)، يكسالگي تا 

در دقيقه)}. تشخيص پنوموني شديد باليني است و 

انجام راديولوژي جهت رد كردن عوارض كمك 

  است. كننده 

احتياطات قطره اي و تماسي (در صورت موارد 

 ايجاد آئروسل، احتياطات هوابرد رعايت شود)

  عملكرد ارگانهاي حياتي ارزيابي پاراكلينيكي از

 بيمار(كبد ،كليه ، ريه و ...)

  تهيه و ارسال نمونه هاي باليني جهت تعيين عامل

 بيماريزا

  درمان هاي دارويي آنتي باكتريال و آنفلوانزا (در

 فصل مرتبط) مطابق دستورالعمل حاضر

  ترخيص از بيمارستان در صورت رفع عاليم

 ٢٤صله باليني و دو نمونه تنفسي منفي به فا

 ساعت

  در صورت نياز به اعزام بين بيمارستاني به داليل

عدم وجود تسهيالت تشخيصي و درماني صرفا 

  )EOCبا هماهنگي ستاد هدايت بيماران (

سندرم نارسايي 
حاد تنفسي 

)ARDS(  

شروع: شروع جديد يا بدتر شدن نشانه هاي تنفسي 

  مزمن در عرض يك هفته از شروع اولين عالئم بيماري

صوير برداري (راديوگرافي، سي تي اسكن، ت

اولتراسوند قفسه صدري): كدورت دوطرفه، كه توسط 

افيوژن، كالپس ريوي يا لوبار، يا ندول هاي ريوي بطور 

  كامل قابل توجيه نباشد.

منشا ادم ريوي: نارسايي تنفسي كه بطور كامل با 

) قابل overloadنارسايي قلبي يا اضافه حجم مايع (

اشد. نياز به ارزيابي بيشتر (مانند توجيه نب

اكوكارديوگرافي) دارد تا علل هيدروستاتيك ادم 

  ريوي رد شوند.

  سطح اكسيژن بدن (بالغين): 

 ARDS  :2خفيفFiO/2PaO  ٢٠٠بيشتر از 

mmHg  ٣٠٠و كمتر يا مساوي mmHg  در)

بزرگتر يا CPAPيا  PEEPحالت غير ونتيالسيون، 

 )O2cmH ٥مساوي 

  بستري در بخشICU  بيمارستان ترجيحاً فشار

 منفي 

  الزام در رعايت احتياطات هوابرد در

اينتوباسيون، اكستيوباسيون بيمار و پروسيجرهاي 

 توليد كننده آئروسل

  ارزيابي مستمر پاراكلينيكي از مانيتورينگ و

 عملكرد ارگانهاي حياتي بيمار

  تهيه و ارسال نمونه هاي باليني جهت تعيين عامل

 بيماريزا

  در صورت منفي شدن نمونه اول الزم است

 بصورت هفتگي تكرار نمونه صورت گيرد

  ترخيص از بيمارستان در صورت رفع عاليم

 ٢٤باليني و دو نمونه تنفسي منفي به فاصله 

 ساعت
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 ARDS  :2متوسطFiO/2PaO  ١٠٠بيشتر از 

mmHg  ٢٠٠و كمتر يا مساوي mmHg  در)

بزرگتر يا   PEEPحالت غير ونتيالسيون، يا 

 )O2cmH ٥مساوي 

 ARDS  :2متوسطFiO/2PaO  كمتر يا مساوي

١٠٠  mmHg در حالت غير ونتيالسيون، يا)

 PEEP  ٥بزرگتر يا مساوي O2cmH( 

  2وقتيPaO  ،2در دسترس نباشدFiO/2SpO 

است  ARDSمطرح كننده  ٣١٥يا مساوي  كمتر

  (شامل بيماران غير ونتيله)

سطح اكسيژن بدن (كودكان)؛ با توجه به 

OI)oxygenation index و (OSI 

)2oxygenation index using SpO:(  

 Bilevel NIV  ياCPAP  ٥بزرگتر يا مساوي 

O2cmH  در حال استفاده از ماسكfull face :

2FiO/2PaO ٣٠٠ي كمتر يا مساو mmHg  يا

 2FiO/2SpO ٢٦٤كمتر يا مساوي 

 ARDS  :(تحت ونتيالسيون تهاجمي) خفيفOI 

بزرگتر يا  OSI، يا ٨و كمتر از  ٤بزرگتر يا مساوي 

 ونيم٧و كمتر از  ٥مساوي 

 ARDS  :(تحت ونتيالسيون تهاجمي) متوسطOI 

بزرگتر  OSI، يا ١٦و كمتر از  ٨بزرگتر يا مساوي 

  ٣/١٢تر از ونيم و كم٧يا مساوي 

 ARDS  :(تحت ونتيالسيون تهاجمي) شديدOI 

بزرگتر يا مساوي  OSI، يا ١٦بزرگتر يا مساوي 

٣/١٢   

  

 

  

 

371



24 
 

 فرايند ارائه خدمات باليني 
بخش اورژانس بعنوان پيش ورودي فعال و شبانه روزي بيمارستان است كه در عمل پرمخاطره ترين و مهمترين بخش بيمارستان در  ارايه 

پذيرش و دسته بندي  خدمات فوريتي و حيات بخش مي باشد. اولين و اصلي ترين بخش بيمارستان كه در موارد حوادث و باليا وظيفه

 مراجعين انبوه در بازه زماني محدود را بعهده دارد و در مواقع اپيدمي ها و بيماريهاي نوپديد و بازپديد عملياتي ترين خدمات اورژانسي

نيروي  حاكميتي را ارايه مي نمايد. تامين تجهيزات و ذخيره سازي متناسب با هر طغيان و مراجعين انبوه در بخش اورژانس و تامين

  است.  شمتخصص ويژه و چابك درماني با نگاه همزمان بهداشتي و اپيدميولوژي بسيار حياتي و اثر بخ

 بندي دسته و غربالگري آن اصلي عملكرد و باشد، مي اورژانس بخش به ورود بدو در بيمار براي دسترس قابل فضاي اولين ترياژ واحد

 . است نياز مورد درماني خدمات سطح و نوع همچنين و بيماري وضعيت اساس بر بيماران
  ترياژ

 پرستاران ترين باتجربه واحد ترياژ بايد از در شاغل گيرند. پرستاران مي قرار اوليه ارزيابي مورد ترياژ پرستار توسط بيماران اين فضا در

) در فرم Isolationداسازي بيماران (اطالعات بيماران در فرم ترياژ ثبت مي گردد و در صورت نياز به ج .شوند انتخاب اورژانس بخش

  ترياژ مشخص مي گردد. 

بيماران مشكوك شناسايي سريع و جداسازي با توجه به اينكه اولين برخورد بيمار با اورژانس، واحد ترياژ بيمارستان مي باشد ، لذا 

nCoV-2019   .حائز اهميت است  

  وضوع كليدي ذيل پرداخته شود:براي انجام ترياژ عفوني سريع و ايمن، ضروري است به سه م

  احتياطات استاندارد .١

  ارزيابي خطر باليني .٢

  اخذ شرح حال مرتبط با سفر به مناطق گرفتار همه گيري(پرخطر) .٣

پرستار ترياژ ضمن رويكرد سندروميك در ارزيابي خطر بيمار، موارد مشكوك را به واحدهاي اختصاصي انتظار، معاينه يا ايزوله ارجاع 

صورت  رنگ خاكستريبا اتاق ايزوله ترجيحاً   گذاري و نشان دار كردن مسير انتقال بيماران مشكوك از واحد ترياژ بهنمايد. عالمت 

  گيرد.

 ( واحد ترياژ             اتاق انتظار          اتاق ايزوله )

  

  انتظار
ه قسمتي از آن به بيماران با عالئم تنفسي اختصاص )شامل فضاي انتظار قبل از اتاق معاينه  است كWaiting Areaفضاي پس از ترياژ ( 

 متر از ساير مراجعين).  ٢تا  ١مي يابد (با فاصله 

  ) يك ماسك ساده طبي در اختيار بيماران با عاليم تنفسي در واحد ترياژ قرار ميگيرد. Drop letبراي جلوگيري از انتشار ترشحات (

مجزا با دسترسي آسان به پزشك اورژانس باشد . اتاق انتظار بايد واجد تهويه مناسب با ترجيح آن است كه اتاق انتظار بيماران تنفسي 

  بار در ساعت يا داراي تهويه طبيعي باشد.١٢حداقل 
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  معاينه
اتاق معاينه هستند بر حسب نياز يك اتاق به ويزيت بيماران با عاليم تنفسي اختصاص  ٢در بيمارستان هايي كه اورژانسهاي آنها واجد 

ابد. لذا ارزيابي پزشكي بيماران در اتاق معاينه اختصاصي بيماران تنفسي و يا اتاق ايزوله اورژانس صورت مي گيرد. اتاق ايزوله ي

اورژانس بصورت موقت و صرفا جهت معاينه پزشكي بيماران مشكوك استفاده مي گردد لذا الزم است كه فضاي ايزوله در بيمارستان 

  جانمايي و فعال گردد. 

  شاوره پزشكيم
در راستاي مديريت منابع و رعايت دقيق انديكاسيون هاي بستري، توصيه مي شود در صورت شك باليني، درخواست مشاوره  اورژانسي 

دقيقه پس از  ٣٠جهت ويزيت متخصص عفوني و در صورت عدم دسترسي به متخصص عفوني، توسط متخصص داخلي، حداكثر تا 

مشكوك براساس تشخيص پزشك مقيم اورژانس و يا مشاور مربوطه به اتاق هاي ايزوله يا تك  درخواست انجام گردد. بيماران

  تختخواب بخش هاي بستري بيمارستان منتقل گردند. 

توصيه مي شود كه دانشگاهها تمهيدات حضور متخصص مقيم عفوني را در مدت اعالم زمان آماده باش، در ساعات مراجعه حداكثري 

 ستانهاي ريفرال و واجد بخش هاي بستري مربوطه فراهم نمايند. بيماران  به بيمار

  nCoVريوي بيماران مشكوك به -احيا قلبي
، بالفاصله توسط پزشك مقيم اورژانس ESIترياژ باشند طبق روند ترياژ  I ,IIبدحال، كه سطح  nCoV-2019براي بيماران مشكوك به  

 nCoV-2019ريوي بيماران مشكوك به _همه اقدامات مربوط به احيا قلبي .گيرند و دراتاق ايزوله تحت اقدامات حيات بخش قرار مي

لذا الزم است در اتاق ايزوله دسترسي به تجهيزات احيا  ) انجام مي گيرد.Air borne(هوابرددر اتاق ايزوله و با رعايت احتياطات 

اساژ قلبي در خصوص بيماران مشكوك به كورونا ويروس، در ريوي (كيف احيا) فراهم گردد. اقدامات احيا، شامل انتوباسيون و م_قلبي

اتاق ايزوله و حسب شرايط در اتاق احياء صورت مي گيرد و الزم است پرسنل درماني حاضر در اين عمليات از احتياطات هوابرد تبعيت 

  نمايند. 

  تعيين تكليف بيماران اورژانس
و درماني ضروري و همچنين مشاوره هاي پزشكي ساير رشته هاي تخصصي پس از ويزيت پزشك اورژانس و انجام اقدامات تشخيصي 

صورت مي گيرد. بيماران بدون عارضه با آموزش هاي الزم و دستور انتقال (در صورت لزوم) بيماران در چند دسته تعيين تكليف و 

و ثبت مستندات مرتبط و اخذ آدرس پيگيري بهداشتي درماني پس از تكميل فرم هاي اختصاصي بيماران مشكوك به كورونا ويروس 

تماس و تلفن از بخش اورژانس ترخيص مي شوند. بيماران با تشخيص پنوموني ضمن انجام مشاوره اورژانسي متخصص عفوني مقيم/ 

و آنكال بستري در بخش مربوطه با شرايط جداسازي فيزيكي با احتياطات تماسي/قطره اي صورت مي گيرد. بيماران با پنوموني شديد 

بدحال كه كانديد بستري بخش هاي ويژه مي باشند پس از انجام مشاوره با متخصص عفوني مقيم/ آنكال يا متخصص داخلي و هماهنگي 

بيمارستان بستري مي گردند. در صورت نبود تخت ويژه و پس از هماهنگي هاي الزم با كارشناس مسئول  ICU، در ICUبا پزشك مسئول 

  به بيمارستان آماده داراي ظرفيت خالي اعزام مي گردد. EOCت درمان بيماران دانشگاه كنترل عفونت و ستاد هداي
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  درمان
  درمان هاي دارويي

  براي درمان پنوموني هاي ويروسي ياARDS  بطور روتين كورتون تجويز نشود، مگر دليل قاطع علمي ديگري دال بر نياز به كورتون

 موجود باشد.

 ناسب (درمان آنتي بيوتيكي تجربي مEmpiric براي  پوشش تمام عوامل بيماري زاي احتمالي (SARI  تجويز شود. در بيماراني كه

 در فاز سپسيس هستند در عرض يكساعت بعد از آغاز ارزيابي بيمار، هرچه سريعتر درمان آنتي بيوتيكي مناسب شروع شود.

 هيه شود (ترجيحا قبل از تجويز آنتي بيوتيك). نبايد شروع نمونه خون براي كشت باكتري هاي احتمالي ايجاد سپسيس يا پنوموني ت

 آنتي بيوتيك تراپي را صرفا به دليل تهيه نمونه خون به تاخير انداخت. 

   مديريت مايعات بيمارانSARI .تا وقتي وارد فاز شوك نشده اند بايد به صورت محافظه كارانه انجام شود 

 
 درمان حمايتي زودهنگام و پايش بيمار

  و دچار ديسترس تنفسي، هايپوكسمي يا شوك بالفاصله شروع شود SARIسيژن درماني مكمل براي بيماران اك

در  %٩٥تا  ٩٢يا  (در بالغين غيرباردار) %٩٠بزرگتر يا مساوي  2SpOليتر در دقيقه) آغاز شود تا به سطح هدف  ٥اكسيژن درماني (توجه: 

كودكان داراي نشانه خطرناكي مانند انسداد راه هوايي است اما  %٩٠باالتر يا مساوي  2SpOدر كودكان نيز سطح هدف بيماران باردار. 

 2SpOشوك، كما يا تشنج، بايد در حين احيا اكسيژن مكمل نيز دريافت نمايند تا سيانوز مركزي، يا فقدان تنفس، ديسترس تنفسي شديد، 

پالس اكسيمتر، امكانات تجويز اكسيژن، مراقبت مي شود بايد اتاق داراي  SARIدر هر مكاني كه از بيماران گردد.  %٩٤باالتر يا مساوي 

در زمان تماس با ماسك اكسيژن بيماران مشكوك باشد.  )ماسك ساده صورت، ماسك داراي رزرو بگ(نازال كانوال،  و ماسك اكسيزن

  احتياطات تماسي بايد حتما رعايت شوند.  NcOv-2019به 

  تا وقتي وارد فاز شوك نشده اند بايد به صورت محافظه كارانه انجام شود. SARI بيمارانمديريت مايعات   

زيرا مايع درماني اگرسيو مي تواند در اكسيژناسيون بيمار اختالل  بايد مايع درماني با احتياط انجام شود SARIتوجه: در زمان درمان بيماران 

 محدود است.انيكي به ويژه در زماني كه دسترسي به تهويه مك ايجاد نمايد،

تجويز  SARIاحتمالي بيماري زاي ) براي  پوشش تمام عوامل Empiricدرمان آنتي بيوتيكي تجربي مناسب ( 
در بيماراني كه در فاز سپسيس هستند در عرض يكساعت بعد از آغاز ارزيابي بيمار، هرچه سريعتر درمان آنتي شود. 

  بيوتيكي مناسب شروع شود.

يك بيماري ويروسي است اما در صورتي كه ارزيابي ها نشان دهنده فاز سپسيس در بيمار هستند بايد هرچه  nCoVي توجه: هرچند بيمار

(پنوموني ي بر اساس تشخيص باليتي اوليه درمان آنتي بيوتيكزودتر در عرض يكساعت ابتدايي، آنتي بيوتيك براي بيمار آغاز شود. 

حساسيت آنتي مطالعات ، شرايط اپيدميولوژيك منطقه اي، داده هاي )يا سپسيسراكز درماني، اكتسابي از جامعه، پنوموني اكتسابي در م

مي تواند شامل اوسلتامي وير (در صورتي هاي محتمل، و دستورالعمل هاي كشوري مرتبط. درمان آنتي بيوتيكي تجربي بيوتيكي باكتري 

ويروس آنفلوانزا حيواني محتمل جامعه باشد، يا سابقه سفر يا برخورد با  كه شرايط اپيدميولوژيك نشان دهنده گردش ويروس آنفلوانزا در
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نيز گردد. بر اساس داده هاي ميكروب شناسي كه متعاقبا به دست خواهند رسيد يا قضاوت هاي باليني روزهاي بعدي بستري مي  )باشد

  تواند تعديل شده  و تغيير يابند.

  براي درمان پنوموني هاي ويروسي ياARDS (مگر در طرح هاي تحقيقاتي)  كورتون تجويز نشودطور روتين ب
  مگر دليل محكم ديگري دال بر نياز به كورتون موجود باشد.

كورتون نه تنها سودي براي بيمار ندارد بلكه نشان مي دهد كه تجويز  SARSتوجه: مطالعات مروري اقدامات درماني در دوره پاندمي 

در مورد آنفلوانزا نيز آواسكوالر، ديابت، سايكوز و تاخير در پاكسازي ويروس از بدن ايجاد مي نمايد. پيامدهاي نامطلوبي مانند نكروز 

ت هاي ثانويه باكتريال منجر شود هرچند شواهد متقني دال بر چنين است و كورتون تراپي بيماران مي تواند به بيشتر شدن شانس عفون

هم وضعيت مشابهي وجود دارد و هرچند  MERSدر مورد ماران آنفلوانزا وجود ندارد. افزايش شانس مرگ ناشي از كورتون تراپي در بي

شواهد نشان دهنده افزايش شانس مرگ به دنبال كورتون تراپي در اين بيماران نيست اما زمان پاكسازي ويروس از بدن را به تاخير مي 

  نبايد تجويز شود (به قسمت سپسيس مراجعه شود) د نداردلذا در صورتي كه انديكاسيون قطعي براي تجويز كورتون وجو اندازد.

به دقت از نظر بروز نشانه هاي بدتر شدن وضعيت باليني پايش شوند (نارسايي تنفسي سريعا پيش رونده،  SARIبيماران مبتال به   

  و در اين صورت سريعا درمان هاي حمايتي ويژه (در بخش مراقبت هاي ويژه) انجام شوند. )سپسيس

را بروز  nCoV-2019، اصل اجتناب ناپذير در بيماراني است كه تظاهرات شديد بيماري وجه: درمان حمايتي ايمن، به هنگام و موثرت

  مي دهند. 

  ر جهت تعيين پيش آگهي و مديريت باليني در شرايط وخيم بالينيتوجه به بيماري هاي زمينه اي بيما  

بايد مشخص نمود كدام درمان هاي بيماري زمينه اي مزمن بايد همچنان ادامه ،  SARIيماران توجه: در حين ارائه درمان هاي حمايتي ب

گذاشت وضعيت باليني و پيش آگهي را با بيمار و خانواده وي در ميان بايد يابند و كدام درمان هاي مزمن قبلي الزم است موقتا قطع شوند. 

  . ني باليني احترام قائل شدو براي ارزش ها و انتخاب هاي بيمار در شرايط بحرا

   تهيه نمونه جهت تشخيص آزمايشگاهي

هاي احتمالي ايجاد سپسيس يا پنوموني تهيه شود (ترجيحا قبل از تجويز آنتي بيوتيك). نبايد شروع آنتي بيوتيك نمونه خون براي كشت باكتري 

  تراپي را صرفا به دليل تهيه نمونه خون به تاخير انداخت. 

 راه تنفسي فوقاني و تحتاني بايد براي انجام  اخذ نمونه ازRT-PCR  تهيه شود. نمونه راه تنفسي فوقاني شامل سواب نازوفارنژيال

يا سواب اوروفارنژيال است و نمونه راه تنفسي تحتاني شامل خلط القايي، آسپيره اندوتراكئال، الواژ برونكوآلوئوالر است. در 

تحتاني راحت تر است. براي تهيه نمونه فوقاني از احتياطات تماسي و قطره اي استفاده شود صورت انتوبه بودن بيمار تهيه نمونه 

  و ...) مد نظر قرار گيرد.  N95و براي تهيه نمونه تحتاني حتما احتياطات تماسي و هوابرد (

  تمام نمونه هايي كه از بيماران مشكوك بهnCoV  نمونه گيري مي نمايند و تهيه مي شود، بايد عفوني فرض شوند و كساني كه

  در حمل و نقل آن نقش دارند بايد احتياطات استاندارد را به دقت رعايت نمايند. 
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 ) كسي كه نمونه را تهيه مي كند بايد از وسايل حفاظت فرديPPE مناسب استفاده نمايد (محافظ چشم، ماسك طبي، گان (

مناسب  N95احتمال توليد آئروسل وجود دارد، بايد از ماسك آستين بلند، دستكش). اگر نمونه با روشي تهيه مي شود كه 

 استفاده شود. 

  تمام افرادي كه در انتقال نمونه نقش دارند بايد در مورد احتياطات الزم در زمان انتقال و اقدامات الزم در شرايط اضطراري

 (شكستن ظرف و ريختن احتمالي نمونه) آموزش ديده و تمرين كافي نموده باشد.

 قال نمونه همانند كوروناويروس بايد در ظروف سه اليه مخصوص حمل نمونه هاي عفوني خطرناك انجام شود. انت 

  آزمايشگاه نيز بايد از مشكوك بودن بيمار بهnCoV  مطلع باشد تا احتياطات الزم را انجام دهد و نمونه هاي ارسالي بيماران را

 .در محل مجزا از ساير نمونه ها جمع آوري نمايند

 .نام بيمار و مشخصات كامل بر روي فرم پيوست نمونه تكميل شود  

نمود (در حال حاضر تا اطالع ثانوي نمونه سرم از روش هاي سرولوژي استفاده وجود ندارد مي توان  RT-PCRاگر امكان انجام 

و روش تهيه آن مشابه با روش اخذ  گرددبيمار شديد بستري در بميارستان، براي بخش آربوويروس شناسي انستيتو پاستور ايران ارسال 

  )مي باشدمشكوك به كريمه كنگو سرم از بيماران 

سعي شود در نمونه استفاده نمود.  VTMبراي تهيه نمونه فوقاني بايد از سواب استريل داكرون (و نه پنبه اي) و محيط مخصوص  توجه:

د تنفسي مشكوك به كوروناويروس، صرفا با يك نمونه فوقاني منفي گيري از لوزه ها و زبان كوچك نمونه گيري نشود. در بيمار شدي

  نمونه تحتاني تهيه نمود. با نمونه مجدد فوقاني يا نمي توان بيماري را رد كرد و بايد 

و اين احتمال وجود دارد كه : عفونت همزمان با ساير عفونت هاي ويروسي در بيماري هاي سارس و مرس هم مشاهده شده است توجه

ي نيز از نمونه هاي تنفسي براي تشخيص ساير عفونت هاي تنفسمورد عفونت كوروناويروسي جديد نيز اين موضوع صادق باشد.  در

، پاراآنفلوانزا، رينوويروس، RSVفوقاني و تحتاني مي شود استفاده نمود. ساير عفونت هاي همزمان مورد نظر مي تواند آنفلوانزا، 

، HKU1 ،OC43)، متاپنوموويروس انساني، ساير كوروناويروس هاي خفيف انساني (EVD68نوان مثال انتروويروس (به عآدنوويروس، 

NL63 ،229E(  .باشد. با تهيه نمونه تنفسي تحتاني مي توان ساير پاتوژن ها مانند لژيونال پنوموفيال را نيز بررسي نمود  

ي و تحتاني دستگاه تنفسي تا زمان مشخص شدن پاكسازي بايد نمونه هاي فوقان nCoV-2019در مورد بيمار بستري شده ي  

ساعت  ٢٤(به فاصله  در بيماري كه از نظر باليني بهبود دارد بايد تا منفي شدن دو نمونه گيري پشت سر همويروس از بدن، تكرار شوند. 

  مي باشد.  تا بهبود باليني روز  ٤تا  ٣، اين نمونه گيري ها تكرار شود. فاصله نمونه گيري هر از هم)

  ARDSمديريت نارسايي تنفسي هايپوكسميك و سندرم 

  در بيماري شديد تنفسي كه به اكسيژن تراپي استاندارد پاسخ باليني نشان نمي دهد، به نارسايي تنفسي هيپوكسميك فكر شود.

 ،)FiO2=0.6-0.95در دقيقه با  ليتر ١٥تا  ١٠(حداقل  توجه: برخي بيماران حتي علي رغم دريافت اكسيژن با ماسك داراي رزرو بگ

 mismatchشانت يا  معموال در اثر ARDSنارسايي تنفسي هايپوكسميك  در دچار هيپوكسمي و سختي تنفسي باشند. باز ممكن است 

  پرفيوژن داخل ريوي رخ مي دهد و معموال به تهويه مصنوعي نياز دارد. ،تهويه
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  اكسيژن نازال با جريان باال)HFNO ر تهاجمي (تهويه غي) ياNIV در استفاده شوند. ) بايد فقط در نارسايي تنفسي هايپوكسميك

دچار شكست درماني شود و لذا در مورد كوروناويروس جديد  NIVكوروناويروس مرس ممكن است كه بيمار علي رغم درمان با 

وخيم شدن وضعيت باليني و هرگونه بيمار به دقت پايش شود و تحت نظر باشد  HFNOيا  NIVنيز توصيه مي شود كه پس از شروع 

   در سير درماني رصد شود.

ليتر در  ١٥مدار اطفال مي تواند تا  تاحدود يك مي توان به بيمار اكسيژن رساند. FiO2ليتر در دقيقه با  ٦٠به ميزان  HFNOبا  توجه:

ستفاده كنند تا ميزان كافي اكسيژن دريافت دقيقه را فراهم نمايد و گاهي ممكن است براي يك كودك الزم شود كه از مدار بالغين ا

نارسايي ، ناپايداري هموديناميك، )تشديد بيماري انسدادي ريوي، ادم ريوي كارديوژنيكنمايد. بيماراني كه دچار هايپركاپنه باشند (

در بيماران مبتال  HFNOهرچند شواهد نشان مي دهد كه  دريافت نمايند HFNOچندارگان، و وضعيت ذهني غيرطبيعي نبايد بطور كلي 

دريافت مي نمايند بايد در محلي درمان  HFNOباشد. بيماراني كه  به هايپركاپنه خفيف تا متوسط  (كه در حال بدتر شدن هم نيست)موثر

و عدم  ال عمومينشانه هاي بدتر شدن ح اولين اينتوباسيون اورژانسي در آنجا حضور داشته باشد تا در صورت بروزشوند كه فرد آشنا به 

  انجام دهد. بتواند سريعا اينتوباسيون  بهبود با درمان كوتاه مدت (در عرض يكساعت از درمان)
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  مديريت شوك سپتيك

ي باشد يا مشكوك به عفونت باشد و براي نگه  داشتن متوسط فشار خون شرياني سپتيك شوك زماني است كه وجود عفونت در بدن بيمار قطع

نياز به وازوپرسور وجود داشته باشد (در فقدان هيپووولمي). در كودكان در  mmol/L ٢و الكتات باالتر يا مساوي  mmHg ٦٥بزگتر يا مساوي 

نحراف معيار، و كمتر از صدك پنجم باشد و ) يا دو حالت از حاالت ذيل وجود ا ٢صورتي كه هيپوتانسيون داشته باشد (فشار سيستوليك با بيش از 

 ٧٠ضربه در دقيقه براي شيرخواران و ضربان قلب كمتر از  ١٦٠و باالتر از  ٩٠داشته باشد: تغيير سطح هوشياري، تاكي كاري يا برادي كاري (كمتر از 

ثانيه، گرمي ناشي از وازوديالتاسيون با نبض اطراف آن، تنفس سريع،  ٢ي مويرگي بيش از باردر دقيقه در كودكان)، زمان پرشدگ ١٥٠يا باالتر از 

  پشتي يا پورپورا، افزايش الكتات، كم شدن برون ده ادراري، هايپرترمي يا هيپوترمي، آنگاه بايد به شوك سپتيك نيز فكر كرد.

  )IMVكاهش روزهاي تهويه مصنوعي تهاجمي (

 استفاده از پروتكل هايweaning  از جمله ارزيابي روزانه امكان تنفس خودبخودي

 بيمار

 اوب يا مداوم، با هدف تيتر نهايي مشخص (آرام به حداقل رساندن آرام بخشي متن

بخش ماليم انتخاب گردد مگر كنترانديكاسيون داشته باشد)، وقفه هاي روزانه در 

  تزريق داروي آرام بخش مداوم

  كاهش بروز موارد پنوموني ناشي از ونتيالتور

  ترجيح دارددر بالغين و جوانان، لوله گذاري از راه دهان بر لوله گذاري از راها بيني 

  درجه باالتر برود) ٤٥تا  ٣٠بيمار در حالت نيمه نشسته قرار داده شود (سر تخت 

  از سيستم ساكشن بسته استفاده شود، به شكل دوره اي درناژ رسوبات درون لوله انجام

 شود

  براي هر بيمار از يك دستگاه و مدار تهويه جديد استفاده شود و تا زماني كه آلوده

 ديده است نبايد تعويض شودنشده و آسيب ن

  اگرتغييردهنده رطوبت وگرم كننده در اثر آلودگي خوب كار نمي كنديا هر

  روز، آنرا بايد تعويض نمود٧تا٥

  كاهش بروز ترومبوآمبولي وريدي

  در بالغين يا جوانان از پروفيالكسي دارويي استفاده نمائيد (هپارين با وزن دارويي كم

واحد زيرجلدي دوبار در روز) درصورتي كه  ٥٠٠٠(ترجيحا)، يا هپارين 

كنترانديكاسيوني وجود نداشته باشد. در صورتي كه كنترانديكاسيوني وجود داشته 

  باشد از پروفيالكسي مكانيكال (وسيله پنوماتيك فشاري متناوب) استفاده شود

  كاهش بروز عفونت خون ناشي از كاتتر

 كاتتر به صورت استريل، و هم به  از چك ليست استفاده شود هم در زمان تعبيه

صورت روزانه براي در قالب يادآور خروج كاتتر (در صورتي كه ضرورتي براي 

  نگهداشتن كاتتر وجود ندارد)

  هر دو ساعت بيمار چرخانده شود   كاهش بروز زخم فشاري

كاهش بروز خونريزي گوارشي و زخم هاي ناشي 
  از استرس

 ساعت از بستري) ٤٨تا  ٢٤د (در عرض تغذيه روده اي زودهنگام آغاز شو 

 يا مهاركننده هاي پمپ پروتون در بيماراني كه  ٢-تجويز بلوكرهاي گينده هيستامين

در خطرخونريزي گوارشي هستند. عوامل خطر خونريزي احتمالي گوارشي عبارتند 

ساعت، اختالالت انعقادي، دياليز، بيماري هاي  ٤٨از تهويه مكانيكي طوالني تر از 

  دي، بيماري هاي زمينه اي همزمان متعدد، و امتياز بدتر در نارسايي ارگان كب

  ICUكاهش بروز ضعف ناشي از بستري در 
  هر چه زودتر در صورتي كه ايمني بيمار در درمان به خطر نيافتد سعي شود تحرك

  فعال براي بيمار انجام شود
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ساعت اول داده شود. براي  ٣اليك هيپوتونيك در عرض سرم كريست ml/Kg ٣٠براي احيا بالغين در صورت وجود شوك، حداقل 

  تريق گردد. ml/Kg ٦٠تا  ٤٠به عنوان دوز سريع بولوس تجويز نمود و در عرض يكساعت اول  ml/kg ٢٠كودكان مي توان 

  نكنيداز سرم كريستالوئيد هايپوتونيك، نشاسته يا ژالتين براي احيا استفاده .  

  روس و تحقيقات بالينيدرمان هاي اختصاصي ضد كوروناوي

  ندارددر حال حاضر تحقيق باليني تصادفي مناسبي براي انتخاب درمان ضدويروس اختصاصي براي اين كوروناويروس جديد وجود.  

پايش "درمان هاي بدون تاييديه تنها در قالب تحقيقات داراي مجوز حقوقي و پايش باليني شديد سختگيرانه و بر اساس چهارچوب 

  انجام شود "ضطراري از مداخالت بدون تاييديهاستفاده ا

  موضوعات ويژه زنان باردار

(يا موارد قطعي داراي عفونت تاييد شده) بايد مطابق درمان هاي ساير  ٢٠١٩زنان باردار مشكوك به ابتال به كوروناويروس جديد 

  مد نظر باشد افراد تحت درمان حمايتي قرار گيرند و تطبيق درمان با فيزيولوژي بارداري نيز

استفاده از درمان هاي تحقيقي خارج از مطالعات تحقيقاتي بايد صرفا بر اساس سنجش سود و زيان درمان و بي خطر بودن براي 

  جنين و مفيد بودن بالقوه براي سالمت مادر، انجام شوند (با كسب مشوره از متخصص زنان و كميته اخالق دانشگاه)

مان اضطراري تصميم دشواري استو به عوامل متعددي بستگي دارد، سن بارداري، شرايط مادر، و پايدار تصميم به ختم بارداري و زاي

بودن جنين. ضروري است در صورت امكان مشاوره با متخصص زنان، نوزادان، و بيهوشي و مراقبت هاي ويژه قبل از اين تصميم انجام 

  شود (بسته به شرايط مادر)
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 كز درمانيانتقال بين مرا

از سطوح درماني اول، فرودگاه ها و پايانه هاي مرزي  EMSتوسط  EOCكه با هماهنگي  nCoV-2019بيماران مشكوك به  -١

به نزديكترين بيمارستان تعيين شده واجد متخصص مقيم بخش اورژانس/عفوني ارجاع شده اند، بدون توقف در واحد ترياژ به اتاق ايزوله 

زيابي كامل باليني تعيين تكليف بيمار اورژانس منتقل شوند تا از تردد و تاخير غير ضروري در بخش اورژانس پيشگيري گردد. پس از ار

 جهت ترخيص، بستري در بيمارستان و يا ارجاع به سطح باالتر درماني صورت مي گيرد.

با توجه به محدوديت تخت هاي ايزوله و ويژه در مراكز ريفرال، هرگونه اعزام با رعايت انديكاسيون بستري و تاييد متخصص مقيم/  -٢

 يت بيماران دانشگاه صورت گيرد.عفوني و با هماهنگي ستاد هدا

در صورت وجود هرگونه ابهام در زمينه لزوم اعزام و تعيين سطح بيمارستان، پزشك معالج با مشاركت اجرايي سوپروايزر بيمارستان  -٣

 مبداء با مشاوره فوكال پوينت تخصصي عفوني دانشگاه/دانشكده مربوطه اقدام گردد.

 nCoV-2019درماني مطابق پروتكل مراقبت از بيماران حاد تنفسي –مارستانها و مراكز بهداشتي در موارد مراجعه مستقيم بيمار به بي -٤

جهت اطمينان از ثبت مشخصات  EOC، اطالع رساني به  nCoV-2019، طي فعال شدن زنجيره اطالع و مديريت بيماران مشكوك به 

 بيمار در ليست جامع كشوري انجام گردد.

در بيمارستانها بايد به اطالع مسئول كنترل عفونت بيمارستان  nCoV-2019ليست بيماران مشكوك به نتيجه نهايي تعيين تكليف  -٥

  برسد تا هماهنگي هاي الزم با واحدهاي ذيربط دانشگاهي و ستادي صورت پذيرد.
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  هم افزايي اقدامات بهداشتي و درماني 
و اهميت اقدامات بهداشتي و درماني جهت محدود سازي  nCoV-2019ماري با توجه به اهميت شناخت به موقع موارد مشكوك به بي -

احتمال گسترش بيماري، استفاده از كليه امكانات و ظرفيتهاي بهداشتي درماني و تالش جهت هم افزايي ضروري است . موارد مشكوك 

و يا به مراكز خدمات جامع سالمت شبانه  ممكن است با اورژانس پيش بيمارستاني تماس بگيرند يا به بيمارستانها nCoV-2019به 

روزي مراجعه نمايند. بنابراين، ايجاد شبكه هماهنگ با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها ضروري است. جهت كنترل بهينه موارد، الزم است 

دانشگاه و  تاييد معاونت با توجه به امكانات موجود و پس از توافق بين مسئول شبكه و رييس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي 

 هاي درمان و بهداشتي دانشگاه هم افزايي در موارد ذيل صورت پذيرد: 

  در صورت مراجعه بيمار نيازمند بستري در بيمارستان به مراكز خدمات جامع سالمت پزشك مركز با واحدEOC  دانشگاه

م ، آمبوالنس ويژه جهت انتقال بيمار به بيمارستان تماس گرفته و پس از تاييد پزشك مشاور تلفني و وجود انديكاسيون اعزا

 اعزام گردد.

  از مراكز خدمات جامع سالمت شبانه روزي جهت  تشخيص اوليه موارد غير بدحال استفاده شود. بدين منظور در صورت اعزام

مشاور تلفني) بيمار  و عدم وجود عاليم نياز به بستري (با تاييد پزشك nCoV-2019براي بيمار مشكوك به  ١١٥آمبوالنس 

درماني  به مراكز خدمات جامع سالمت شبانه روزي ارجاع سرپايي  ،جهت ويزيت، درمان سرپايي و آموزشهاي الزم بهداشتي 

گردد. ستاد هدايت موظف است اطالعات مربوط به بيمار شامل مشخصات فردي، تلفن و آدرس را جهت پيگيري به مراكز 

 ي اطالع دهد.خدمات جامع سالمت شبانه روز

  طي دوره هشدار، دفترچه راهنماي تعامل مي بايست در مراكز خدمات جامع سالمت شبانه روزي ، مركز ارتباطات اورژانس و

 دفتر پرستاري بيمارستان هدف، موجود و در دسترس باشد. اين دفترچه محتوي موارد زير مي باشد:

ماره تلفن ثابت  پاسخگوي بيست و چهار ساعته و ليست ليست مراكز خدمات جامع سالمت شبانه روزي، آدرس و ش .١

 دانشگاه/دانشكده EOCدر  كشيكها و شماره همراه پزشكان اين مراكز

دانشگاه/دانشكده و شماره تلفن همراه  EOCليست كشيك مسوولين ستاد هدايت، پزشك مشاور تلفني مدير جانشين و   .٢

 . ساعته آنها ٢٤ايشان و شماره تلفن ثابت پاسخگوي 

ليست كشيك سوپروايزر هاي بيمارستانها، آدرس و شماره تلفن ثابت پاسخگوي بيست و چهار ساعته و ليست آنكال   .٣

 عفوني و شماره تلفن همراه ايشان.
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  از مراكز خدمات جامع سالمت شبانه روزي جهت  تشخيص اوليه موارد غير بدحال استفاده شود. بدين منظور در صورت اعزام

مشاور تلفني) بيمار  و عدم وجود عاليم نياز به بستري (با تاييد پزشك nCoV-2019براي بيمار مشكوك به  ١١٥آمبوالنس 

درماني  به مراكز خدمات جامع سالمت شبانه روزي ارجاع سرپايي  ،جهت ويزيت، درمان سرپايي و آموزشهاي الزم بهداشتي 

گردد. ستاد هدايت موظف است اطالعات مربوط به بيمار شامل مشخصات فردي، تلفن و آدرس را جهت پيگيري به مراكز 
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 دانشگاه/دانشكده EOCدر  كشيكها و شماره همراه پزشكان اين مراكز

دانشگاه/دانشكده و شماره تلفن همراه  EOCليست كشيك مسوولين ستاد هدايت، پزشك مشاور تلفني مدير جانشين و   .٢

 . ساعته آنها ٢٤ايشان و شماره تلفن ثابت پاسخگوي 

ليست كشيك سوپروايزر هاي بيمارستانها، آدرس و شماره تلفن ثابت پاسخگوي بيست و چهار ساعته و ليست آنكال   .٣

 عفوني و شماره تلفن همراه ايشان.
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 آموزش بيماران و همراهان 
شوك، سپسيس، دهيدراتاسيون  توجه شود كه بيمار داراي عفونت حاد تنفسي فوقاني بدون عارضه و  با عاليم خفيف (بدون نشانه هاي

و تنگي نفس)، ممكن است گاهي بدون تب، سرفه، گلودرد، احتقان بيني، بي حالي، سردرد يا درد عضالني باشد. سالمندان و بيماران 

اي زمينه داراي نقص ايمني ممكن است با عالئم غير اختصاصي آتيپيك مراجعه نمايند. اين بيماران  داراي عاليم خفيف و بدون بيماري ه

اي مزمن  (گروه پر خطر نظير بيماران مبتال به بيماري هاي قلبي ريوي، نارسايي كليوي و بيماران مبتال به نقص ايمني) در معرض خطر 

 ، بيماران مبتال به عالئم خفيف يا بدون عالمت كه از نظر سطح آگاهي قابل اطمينانبعد از ارزيابي خطر بهداشتي و باليني . كمتري هستند

   مي توانند با رعايت تمامي جوانب احتياط در منزل تحت مراقبت و درمان قرار گيرند. و آموزش پذير مي باشند

 يا نفس تنگي انند(م دهنده هشدار عالئم بدون )درد گلو ، آبريزش بيني ، ضعف ، سرفه ،  خفيف تب(   خفيف عاليم داراي بيماران

 وضعيت در تغيير بدون و  اسهال يا  و استفراغ ، تهوع مانند گوارشي عالئم ،) خونريزي يا خلط يعني( ترشح  افزايش ، تنفس در مشكل

 ايمنينقص  شرايط يا و كليوي نارسايي ، قلب يا ريه  هاي بيماري مانند( مزمن شرايط وجود بدون و )حالي بي ،  گيجي يعني( رواني

 مراقبت اصول همان  كه گيرند قرار مراقبت مورد خانه محيط در  مي تواند  ) دهد مي قرار بيماري به ابتال خطر معرض در  را فرد كه بدن

 بيمار  براي خانه  در ايمني اطمينان  و  دارد دقيق باليني قضاوت به نياز تصميم اين. گردد اعمال بايستي بيماران اين مورد در خانه محيط در

  .گيرد انجام بايد

 وضعيت بايد بهداشتي هاي مراقبت پرسنل. دباش ارتباط در كامل بهبودي تا بيماروضعيت  كنترل براي بايد يك مراقب سالمت آگاه

 مثال عنوان به( روزمره صورت به حضوري مراجعه با امكان، صورت در و  تلفني تماس طريق از عالئم پيشرفت نظر از را بيمار بهداشتي

نيز مشمول نمونه گيري در چين بوده اند  Hubaiتان روز قبل در اس ١٤موارد سرپايي كه در نمايند.  بررسي) روزانه

   اطالع ثانويه مي باشند. اين دستورالعمل تا

 افراد از مراقبت نحوه عفونت، كنترل و  پيشگيري هاي روش  فردي، بهداشت زمينه در بايد خانواده اعضاي و بيماران اين بر عالوه 

 بايد خانواده و بيمار. نمايند دريافت را الزم هاي آموزش خانواده اعضاي ساير به عفونت انتقال و پيشگيري نحوه و عفونت، به مشكوك

  :نمايند عمل زير هاي توصيه به بايستيبراي مراقبت باليني در منزل   گيرند قرار مستمر حمايت و آموزش تحت

 دهيد قرار مناسب تهويه با و جداگانه اتاق يك در را بيمار  

 به عنوان مثال ( است خوبي وضعيت در سالمتي نظر از كه نفر يك آل ايده طور به ديگر، افراد با بيمار تماس و ارتباط محدوديت

 .شود داده اختصاص بيمار از مراقبت براي )ترجيحا از گروه هاي پرخطر مانند سالمندان  نباشد

 بيمار بايد بهداشت  ،اشتراك فضاي روزانه در شرايط ناچاري از از تردد به اتاق بستري بيمار خودداري نمايند و بايد خانواده اعضاي

 )جداگانه تخت يك در  خوابيدن مثالً ( دكن حفظ را متر ١ حداقل فاصلهاز ساير افراد خانوار  تنفسي را رعايت نموده و

o شير ناچيز نقش و مادر شير با تغذيه مزاياي به توجه با. شود گرفته نظر در شيرده مادر يك براي است ممكن استثنا يك 

 كودك به شدن نزديك هنگام مادر. دهد ادامه شيردهي به تواند مي مادر ، تنفسي دستگاه هاي ويروس انتقال در ادرم

 بايد همچنين وي. دهد انجام را دست بهداشت دقيق  رعايت  كودك، با تماس از قبل و  نمايد استفاده  ماسك از بايد

 .نمايد رعايت را  عملدستورال اين در شده داده شرح بهداشتي اقدامات ساير

  عنوان به( مشترك فضاهاي كه كنيد حاصل اطمينان. برسانيد حداقل به را مشترك فضاي و باشد محدود را بيمارتردد و جابجايي 

 .داريد نگه باز را ها پنجره مثال عنوان به(  گردند مي تهويه خوبي به) حمام ، آشپزخانه مثال
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 طور بهو دقت كند كه  نمايد استفاده معمولي ماسك از بايد  قراردارد اتاق يك در بيمار فرد با كه زماني بيمار از كننده مراقبت فرد 

 ترشحات با فرد مراقبت كننده، ماسك اگر. شود دستكاري يا شود لمس نبايد ماسك ،استفاده حين در. بپوشاند را صورت مناسب

 آوري جمع مناسب طور به بهداشتي شرايط با ، استفادهپايان  از بعد كماس. شود تعويض فوراً بايد گردد، آلوده بيمارتنفسي و سرفه 

  .گيرد انجام ماسك برداشتن از بعد  دست بهداشت و گردد دفع و

 تهيه از بعد و قبل تواند مي نيز دست بهداشت. دهيد انجاماطراف آنها  محيط يا بيمار افراد با تماس دنبال به فورا را دست داشتبه 

 الكل از توان مي. شود انجام رسند مي نظر به كثيف دستها كه زمان هر و توالت از استفاده از بعد ، غذا خوردن از بعد و قبل ،غذا

 از استفاده براي توصيه از قبل.  داد انجام با دقت و صحيح بايد آب و صابون از استفاده با را دست بهداشت. كرد استفاده يزن %٧٠

 آتش از ناشي خطرات و احتراق مانند. (گردد اعالم بايد ايمني به مربوط  الزم توجهات نگي،خا ضدعفوني در كاربرد براي الكل

 سوزي)

  در كاغذي حوله  اگر. گردد خشك دستها استفاده شود. بايد مصرف يكبار كاغذي هاي حولهاز  صابون، و آب از استفاده هنگام 

 .كنيد جايگزين را آنها شدن خيس بعد از ما حتماا كنيد استفاده اختصاصي اي پارچه هاي حوله از نيست دسترس

 در بيني و دهان پوشاندن  بصورت تنفسي بهداشت. شود انجام بيمار افراد خصوص در ويژه به اوقات همه در بايد تنفسي بهداشت 

 بهداشت آن نبالد به كه شود مي انجام  امثالهم و اي پارچه هاي ماسك ،طبي هاي ماسك از استفاده با ، عطسه يا سرفه هنگام

 .گردد رعايت بايد نيز  دست

 روش به يا و گردد دفع و آوري جمع مناسب روش به استفاده از بعد بيني و دهان پوشاندن براي  گرفته قرار استفاده مورد وادم 

 شود) شسته آب و شوينده مواد يا معمولي صابون از استفاده با ها دستمال مثال، عنوان به(  شود شسته مناسب

 براي مصرف يكبار دستكش از. كنيد خودداري مدفوع و تنفس يا دهان ترشحات خصوص به ، بدن مايعات با مستقيم تماس زا 

 بهداشت. كنيد استفاده پسماند و ادرار مدفوع، جابجايي  هنگام تنفس، يا دهان بهداشت براي ماسك و دست بهداشت  از مراقبت

 .دهيد انجام دستكش برداشتن از بعدحتي  و قبل را دست

 با دفع از قبل بيمار از مراقبت  فرايند انجام حين در يا بيمار توسط  شده توليد  پسماندهاي ساير و ها ماسك ،  ها حوله ، ها دستكش  

 .گردند آوري جمع بيمار اتاق در دربدار ظرف يك در بايد خانگي  پسماندهاي ساير

 ظروف غذايي مشترك، سيگار مشترك (به منظور اجتناب از آلودگي با  رعايت بهداشت فردي ضروريست و بايستي استفاده از

  ترشحات دهاني فرد بيمار)، حوله و يا ملحفه هاي مشترك خودداري شود. 

  .شستشوي ظروف غذايي بيمار با آب و مايع ظرفشوئي توصيه مي شود  

 ) گند زدايي شود.  ) %١به طور روزانه سطوح مورد تماس بيمار با محلول ضد عفوني وايتكس رقيق  

 ) گند زدايي شود. %١توالت و روشويي مورد استفاده بيمار روزانه با محلول ضد عفوني وايتكس رقيق  (  

  درجه شسته شود.  ٩٠تا  ٦٠البسه ، حوله و ملحفه هاي مورد استفاده بيمار با استفاده از ماشين لباسشويي در آب  

     نده ، از تكاندن البسه و ملحفه هاي بيمار خودداري شود. به دليل احتمال ايجاد ذرات ريز آلوده كن 

    توصيه به پيگيري درمان  و مراجعه مجدد بيمار در صورت بروز عالئم هشدار 

  به بالفاصله ، كرد تجربه را دشوار تنفس و درد گلو ، سرفه ، تب جمله از تنفسي حاد عفونت عالئم  خانواده اعضاي از يكي اگر 

    كند. دنبال را بهداشت هاي توصيه و شود مي داده اطالع منطقه دانشگاه و ستانشهر بهداشت تيم
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  تماس معرض در افراد مديريت
 عالئم، هرگونه بروز صورت در. باشند داشته نظارت خود سالمت بر  تماس زمان از روز ١٤  مدت تا گرددمي  توصيهتماس يافتگان 

 اطالع پزشكي هاي فوريت به خود احتمالي تماس از روز آخرين از اسهال، يا نفس يتنگ يا سرفه مانند تنفسي عالئم ، تب خصوص به

 مراقبين. در تماس باشند نموده و با آنهاليست  را تماس يافتگانمراقب سالمت تيم بهداشت،  بايد ،نظر تحت  زمان مدت طول در .دهند

   پيگيري نمايند. مراجعه با امكان صورت در آل دهاي حالت در و تلفن طريق از را افراد  سالمتي وضعيت بايد بهداشتي

 بايد از دستورالعمل اورژانس پيش بيمارستاني تبعيت گردد.عالمتدار، حتما ت انتقال بيماران جه  

o جابجا  آمبوالنس باترجيحا بيمار . گردد خودداري درماني، مراكز  به مراجعه جهت عمومي نقل و حمل وسايل از

 صورت در و كنيد حمل شخصي نقليه وسيله باعدم امكان انتقال با آمبوالنس ، بيماار را  در صورت اضطرار و يا شود

  .نگهداريد باز را نقليه وسيله هاي پنجره امكان

 هنگام در  نيز و  نشسته و ايستاده  حالت در  نموده رعايت را دست بهداشت و تنفسي بهداشت  همواره كه شود مي توصيه بيمار به 

 داشته فاصله)  متر ١ حداقل(  ديگر افراد از ممكن حد تا درماني بهداشتي مركز  در همچنين و بهداشتي هاي مراقبت ركزم  به  انتقال

  . باشند

 سفيدكننده رقيق محلول حاوي خانگي معمولي گندزداي ماده  با بايد  بيماران بدن مايعات يا تنفسي ترشحات با  شده آلوده سطوح 

موازين كنترل عفونت و احتياطات استاندارد به ويژه و  .شود گندزدايي و تميز) آب قسمت ٩٩  با كننده سفيد قسمت ١(

  .شستشوي دست و بهداشت تنفسي رعايت شوند (با آموزش افراد تماس يافته، توسط مراقب سالمت)
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  توصيه هاي مركز سالمت محيط و كار
اقدام به تدوين دستورالعملي در اين خصوص براي حفظ بهداشت محيط  مركز سالمت محيط و كار در راستاي وظايف كمكي خود

 بيمارستانها و ساير اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي نموده كه توجه به آن مي تواند در جلوگيري از ابتال به اين بيماري

، رعايت بهداشت فردي بعد از توالت و حضور ده مانند هندراباقدامات كنترلي سابسيار مفيد به فايده باشد.همچنين توجه به اين موارد و 

  در اماكن عمومي و ... در جلوگيري از ابتال به اين بيماري موثر خواهد بود.

  توصيه ها برا ي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي

توسط  آن صحيح اجراي به نسبتنظارت متصدي  و محل در بيماريهاي تنفسي با مقابله محيطي كنترل نصب راهنماي -١

 كاركنان

  محل در كافي تعداد به بيماريهاي تنفسي انتقال از پيشگيري آموزشي تابلوهاي نصب -٢

 هاي سرويس محل در كافي تعداد به بيماريهاي تنفسي انتقال از پيشگيري براي ها دست شستن دستورعمل نصب -٣
 بهداشتي 

  محل در الزم و كافي مقدار به نظافت اتتجهيز و امكانات گندزدا، شوينده، مواد وجود -٤
  بهداشتي هاي سرويس در مناسب تهويه سيستم و استفاده از هواكش  -٥

 بيماريهاي تنفسي به مشكوك و بيمار پرسنل فعاليت ادامه از ممانعت  -٦
 نظافت هنگام در كار لباس و دستكش، چكمه ماسك، و استفاده از نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل استفاده از  -٧
 كف مانند سطوح ساير و مستمر صورت به بهداشتي هاي سرويس و ها پله نرده در، هاي دستگيره گندزدايي نظافت و   -٨

  روزانه ...و تئاتر آمفي هاي راهروها، سالن ها، اتاق

جمله  از ديگر هاي مكان وسايل از بهداشتي هاي سرويس گندزدايي و نظافت وسائل ها، دستمال سطل، جداسازي -٩

  ... و آبخوري
 محكم پالستيكي هاي كيسه در نظافت مصرف بار يك وسايل همچنين و شده استفاده هاي كاغذي دستمال جمع آوري  -١٠

  شيفت همان نظافت مسئول توسط كاري نوبت هر آخر ودفع آنها در پدالي دردار سطل هاي و
  سنلپر و مقيم فرد هر براي بهداشتي استفاده مورد لوازم كليه مجزا بودن  -١١
 نمازخانه در شخصي سجاده و مهر نماز، چادر از استفاده  -١٢
  بهداشتي هاي مستمر سرويس  گندزدايي و ، نظافت شستشو -١٣
  مرتب طور به شيفت هر از بعد بهداشتي ي ها سرويس سطوح تمام گندزدائي و شستشو نظافت،  -١٤
  بهداشتي هاي سرويس محل در ئيدستشو مايع با همراه ظرف حداقل يا و مايع صابون كشي لوله سيستم وجود  -١٥
  جانبي هاي محل يا و آشپزخانه هاي قسمت مستمر كليه گندردايي و شستشو  -١٦
  آشپزخانه وساير پرسنل پرسنل آموزشهاي الزم به  -١٧
 و ساير پرسنل آشپزخانه به پرسنل ويروس انتقال از پيشگيري براي را ها دست شستن نحوه آموزش،  -١٨
 يكبار مصرف هاي بندي بسته در پذيرايي سالن و آشپزخانه يا آبدارخانه، بوفه، در خوردن آب و سماق فلفل، نمك، سرو  -١٩

  آنها حاوي گندزدايي مناسب ظروف اينصورت غير در و يا 
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 خودروها گندزدايي دستورالعمل

  شامل:فردي  بهداشت مسايل رعايت .١

 و كردن سرفه يا عطسه هنگام دستمال كاغذي از استفاده يا و بهداشتي مسايل دليل به يكديگر با دادن دست از پرهيز 
 .صابون و آب با ها دست مرتب شستن

 شود مي توصيه آب به نياز بدون الكل پايه با هاي شوينده از استفاده. (Hands Rub) 

 .ومقصد مبداء در خودرو هاي پنجره امكان صورت در و درها گذاشتن باز و هواكش از استفاده .٢

 :خودروها گندزدايي و نظافت زمان .٣
 كاري شيفت هر پايان در -١-٣
 شيفت ميانه در  -٢-٣

 گندزدايي دستورالعمل .٤
 نقل حمل و وسايل فرمان و صندليها پشتي ها، دستگيره عمودي، و افقي هاي ميله : شامل مشترك تماس داراي سطوح نظافت

 .انجام مي گيرد زدايي گند يديگر تميز دستمال كمك با و %1 ژاول آب توسط سپس و شوينده مواد كمك با عمومي
 هواكش و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده سرنشين از خالي بايد خودرو نظافت، و زدايي گند هنگام -١-٤ 

 .باشد روشن نيز هوا بهتر جهت تهويه
 .گيرد انجام زداگند و شوينده بين اختالطي هيچگونه نبايد و بوده يكديگر از جدا گندزدايي و نظافت مرحله دو  -٢-٤
 ميابد) كاهش ساعت 24 گذشت از پس محلول (كارايي شود استفاده و تهيه روزانه بايد گندزدا محلول -٣-٤
 .گردد تهيه معمولي يا سرد آب با بايد گندزدا  -٤-٤
 در مقاوم و مناسب كار لباس و ، دستكش ، ماسك از بايد نظافت هنگام خودرودر نظافت مسئول افراد /فرد  -٥-٤

 .نمايند استفاده ژاول آب برابر خوردگي
 انتشار  تا كرد استفاده گندزدائي محل در هوا مناسب جريان از كلره پايه گندزداي تركيبات با كار حين در است الزم 

.نگردد افراد مسموميت باعث بسته فضاي در كلر تركيبات
 و گاز  براي مناسب كارتريج با و صورت تمام سيتنف هاي ماسك از است الزم اسيدي و كلر تركيبات با كار حين در 

.شود استفاده اسيدي بخارهاي
 شود استفاده اسيدي خوردگي برابر در مقاوم لباس و دستكش از است الزم شيميائي مواد كاربرد حين در. 

 اين تهيه براي .شود مي گرفته نظر درصد در 1 سديم هيپوكلريت]بر پايه آب، الكل و يا [ گندزدائي براي مناسب ماده 
 آب واحد 5 به را (%5 غلظت با تجارتي سفيدكننده ماده ) ژاول آب واحد يك است الزم  گندزدا مواد از غلظت

 مي محيا ترتيب اين به كه محلولي شود مي يادآور .نمود اضافه پالستيكي ترجيحا و دار درب در ظرفي معمولي و سرد
عمليات  براي بودن استفاده قابل و ماندگاري زمان حداكثر و شده نگهداري اي بسته درب ظرف در الزم است شود

 تازه مصرف شده، درست گندزداي ماده كارآمدي افزايش جهت به .است شده گرفته نظر در ساعت 24 گندزدائي
.باشد مي اولويت در آن كردن
  نيمه در نظافت( بار هر از پس و شود بيني پيش مجزا دستمال 2 است الزم خودروها در سطوح نظافت براي -٦-٤

 .گردند آماده استفاده بعدي نوبت براي تا شوند گندزدائي و شسته حتماً ها دستمال ) آن انتهاي و شيفت
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 شوينده مواد به آغشته و مرطوب دستمال با سطوح ابتدا بيماريزا، عامل از سطوح بارآلودگي كاهش و زدودن جهت  
.گردد مي نظافت

 دراين  .شود مي انجام سطوح براي شده، خيس و مرطوب شده تهيه گندزدا محلول توسط كه دستمالي توسط گندزدائي 
 اضافي زدودن محلول و فشردن از پس شده ور غوطه است گندزدا محلول محتوي كه ظرفي يا سطل در دستمال قسمت

.شود مي كشيده دارد وجود انها براي مشترك تماس كه سطوحي كليه روي بر
 گندزدا مواد به ) ... و فرمان و صندلي پشتي ها، دستگيره ها، ميله ( سطوح شدن آغشته از ناشي رطوبت است الزم  

)مهمآيد( بعمل ممانعت ديگر  دستمال يا و وسايل با سطوح كردن خشك از و شده خشك بخودي خود بصورت

 شود مي بيني پيش سطوح روي بر گندزدا مواد اثربخشي براي ماندگاري اي دقيقه 10 حدود مدت. 

 برسد پايان به مقابل نقطه يا طرف در و آغاز نقطه يك از را نظافت است الزم. 

 هاي  سرويس نظافت و شستشو براي كه وسايلي از بايد شود مي استفاده خودروها نظافت براي كه وسايلي و ها دستمال 
.نگردد استفاده مشتركاً شرايطي هيچ در و بوده جدا رود مي بكار بهداشتي

 بيني پيش خودرو مبدا و مقصد در مربوطه حفاظتي وسايل و لباس گندزدا، و شوينده مواد نگهداري محل  -٧-٤
 و شده

 .باشند مي خطوط در ها فعاليت اين با مرتبط نيازهاي تامين به موظف مربوطه روساي
 موارد حداقل بر مشتمل يهاول هاي كمك جعبه شيميائي، مواد نگهداري محل انتهاي و ابتدا محل در است الزم -٤-٨
 محل و پوست كننده عفوني ضد ماده شيشه يك شوي، چشم ماده مصرف، يكبار دستكش جفت يك :باشد ذيل

 جراحت،
 گاز عدد چهار آب، با شستشو به نياز بدون الكي پايه با صابون يا مايع صابون ترجيحاً و صابون نظير شوينده ماده

 استريل،
 .زخم چسب عدد ده و كافي مقدار به پنبه قيچي، عدد يك تگي،سوخ پماد يك باند، رول يك

 :شود گرفته نظر در ذيل نكات ها، سامانه در شاغل پرسنل سالمت از مراقبت و حفظ براي  .٥
 38 مانند تب باالي نقل و حمل هاي سامانه پرسنل در فصلي هاي سرماخوردگي شبيه عالئم هرگونه بروز صورت در 

 مراكز به و خودداري نموده كار ادامه از بالفاصله نفس تنگي و تنفسي عاليم ساير و درد وگل و سرفه سلسيوس، درجه
.نمايد الزم مراجعه هاي مراقبت و درمان دوره طي جهت مربوطه دستگاه معتمد پزشك/درماني بهداشتي

 مربوطه  دستگاه معتمد پزشك/درماني بهداشتي مركز تائيد و سالمت گواهي ارائه با فقط الذكر فوق افراد بكار شروع 
 و فراهم شده ضمن كار از غيبت مدت طول در كارفرما با الزم هاي هماهنگي است الزم .بود خواهد پذير امكان

 طبق بيمار فرد مزاياي كامل و حقوق بايست مي شرايط اين در. شود بيني پيش درمان دوره انتهاي تا وي براي جايگزيني
.گردد حفظ خدمت ترك زمان در فرد شغلي امنيت و پرداخت سازماني مقررات

 ازاء حداقل به است موظف كارفرما ، كورونا ويروس به افراد اين ابتال از پيشگيري و شاغلين سالمت حفظ جهت به 
قرار دهد. N 95از نوع  ماسك ت دوهرشيف

 و مبداء  محل در خود سير برگشت و رفت هر در هستند بيمار با مستمر تماس در كه خودروها رانندگان است الزم 
.نمايند گفت، پيش عملالدستور با مطابق دست شستشوي به اقدام مقصد
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 و پوشش شيشه خودروها كليه كورونا ويروس آلودگي بار كاهش و محيطي عوامل از مراقبت و ويژه شرايط شدن برطرف تا -٦
 .شوند خودروها در آلودگي سطوح كاهش باعث كار اين با و نموده باز را خود هاي پنجره پرده

 محل سامانه در كورونا ويروس شيوع با مقابله جهت در الزم تمهيدات بكارگيري براي آموزشي و اي توصيه تابلوهاي نصب  -٧
 .است ضروري نقل و حمل هاي

 گيرندگان خدمات و مسافرين كليه و شود بيني پيش پدالي دار درب هاي سطل نقل و حمل هاي سامانه كليه در است مالز -٨ 
 .باشند مي ها محل اين در شده مصرف كاغذي هاي دستمال امحاء به موظف ها مكان اين در

 پالستيكي  هاي كيسه در زباله مخازن تخليه بوده، مربوطه بخش در نظافت موظف افراد توسط زباله مخازن اين تخليه 
.گردد گندزدائي انجام و نظافت گفت پيش مقررات طبق وسايل و گرفته صورت شيفت هر آخر در محكم

 تابعه بوده سازمان روساي عهده بر نقل و حمل هاي سامانه محيطي مراقبت و كنترل هاي فعاليت و مراحل انجام صحت 
 و رفع بحران تا دستورالعمل اين در شده ارائه مراحل كليه كورونا ويروس بيماري شيوع خطر و ويژه شرايط جهت به و

باشد. مي االجرا الزم خدماتي و اجرائي هاي دستگاه كليه براي عادي شرايط استقرار
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  چك ليستها
  مركز سالمت محيط و كار -بهداشت عاونتم                                                 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  كورونا ويروسچك ليست بازرسي از بيمارستان براي مقابله با 
  تاريخ بازرسي:                     نام دانشگاه:        نام بيمارستان :             نام شهرستان: 

  خير  بلي  عنوان فعاليت  رديف
      ر محل وجود دارد و مدير به اجراي صحيح آن نظارت مي كند؟د كورونا ويروسآيا راهنماي كنترل محيطي مقابله با   ١

      به تعداد كافي در محل نصب شده است؟ كورونا ويروسآموزشي پيشگيري از انتقال تابلوهاي آيا   ٢

      ؟ به تعداد كافي در محل سرويس هاي بهداشتي نصب شده است كورونا ويروسآيا دستورعمل شستن دست ها براي پيشگيري از انتقال   ٣

      براي كاركنان بيمارستان برگزار شده است؟ كورونا ويروسآيا جلسات آموزشي پيشگيري از انتقال   ٤

      آيا مواد شوينده، گندزدا، امكانات و تجهيزات نظافت به مقدار كافي و الزم تهيه شده و در محل وجود دارد؟  ٥

      استفاده مي شود؟در سرويس هاي بهداشتي  از هواكش و سيستم تهويه مناسبآيا   ٦

      ، با توجه به نوع فعاليت و فضاي فيزيكي، در محيط  بيمارستان استفاده مي شود؟از هواكش و سيستم تهويه مناسبآيا   ٧

      ممانعت مي شود؟ كورونا ويروسآيا از ادامه فعاليت پرسنل بيمار و مشكوك به   ٨

مي استفاده  و لباس كار، چكمه دستكش ،در هنگام نظافت از ماسكشود و اين افراد  استفاده مي مسئول نظافتاز پرسنل مخصوص به عنوان  آيا  ٩

  ؟دايننم

    

      محيط بيمارستان رعايت مي شود؟ گندزدايينحوه نظافت و آيا دستورالعمل   ١٠

راهروها، سالن هاي آمفي تئاتر و...  آيا دستگيره هاي در، نرده پله ها و سرويس هاي بهداشتي به صورت مستمر و ساير سطوح مانند كف اتاق ها،  ١١

  روزانه نظافت و گندزدايي مي شود؟

    

سرويس هاي بهداشتي از وسايلي كه براي مكان هاي ديگر از جمله آبخوري و اتاق ها استفاده  گندزداييوسائل نظافت و  ،دستمال ها ،سطلآيا   ١٢

  است؟مجزا  مي شود

    

همچنين وسايل يك بار مصرف نظافت در كيسه هاي پالستيكي محكم و سطل هاي دردار پدالي در آخر  آيا دستمال كاغذي هاي استفاده شده و  ١٣

  هر نوبت كاري توسط مسئول نظافت همان شيفت جمع آوري مي شود؟

    

      آيا كليه لوازم مورد استفاده بهداشتي براي هر فرد مقيم و پرسنل مجزا است؟  ١٤

      مهر و سجاده شخصي استفاده مي شود؟  آيا در نمازخانه از چادر نماز،  ١٥

      استفاده مي كنند؟ N95آيا افرادي كه در تماس مستقيم با بيمار هستند از ماسك   ١٦

      آيا سرويس هاي بهداشتي بطور مستمر شستشو و نظافت و گندزدايي مي شوند؟  ١٧

      فت، شستشو و گندزدائي مي شود؟آيا تمام سطوح سرويس ها ي بهداشتي بعد از هر شيفت به طور مرتب نظا  ١٨

      آيا سيستم لوله كشي صابون مايع و يا حداقل ظرف همراه با مايع دستشوئي در محل سرويس هاي بهداشتي وجود دارد؟  ١٩

      ايا كليه قسمت هاي آبدار خانه ها و يا محل هاي جانبي مستمر شستشو و گندردايي مي شوند؟   ٢٠

      يا آشپزخانه آموزش الزم را ديده اند؟آيا پرسنل آبدارخانه و   ٢١

      آيا پرسنل آبدارخانه و يا آشپزخانه، نحوه شستن دست ها را براي پيشگيري از انتقال ويروس مي دانند؟  ٢٢

 ويا  گيردمي ام در بسته بندي هاي يكبار مصرف انجدر بوفه،  آبدارخانه، يا آشپزخانه و سالن پذيرايي  ، سماق و آب خوردنلسرو نمك، فلفآيا   ٢٣

   ؟شودمي گند زدايي  مناسبدر غير اينصورت ظروف حاوي آنها به روش 

    

      استفاده مي كنند؟دستكش غير استريل يك بار مصرف، گان و عينك محافظ از  كاركناني كه  نمونه هاي باليني تهيه  يا جمع آوري مي كنند،آيا   ٢٤

  م خانوادگي  مدير مركزنام و نا  نام و نام خانوادگي  بازرس بهداشت

 امضاء  امضاء
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  مركز سالمت محيط و كار -معاونت بهداشت    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  كورونا ويروسچك ليست بازرسي از خودروي حمل بيمار براي مقابله با 
  تاريخ بازرسي:                                                 نوع خودرو:

  خير  بلي  اليتعنوان فع  رديف
      آيا بهداشت فردي توسط راننده و ساير افراد انتقال دهنده بيمار به داخل خودرو رعايت مي شود؟  ١

      آيا كليه لوازم مورد استفاده بهداشتي براي هر فرد مقيم و پرسنل مجزا است؟  ٢

      آيا گندزدايي خودرو طبق دستور عمل انجام مي شود؟  ٣

      براي كاركنان خودرو (آمبوالنس) برگزار شده است؟ كورونا ويروسشگيري از انتقال آيا جلسات آموزشي پي  ٤

      ؟آيا مواد شوينده، گندزدا، امكانات و تجهيزات نظافت خودرو به مقدار كافي و الزم وجود دارد  ٥

      ؟در خودرو و پايانه استفاده مي شود از هواكش و سيستم تهويه مناسبآيا   ٦

      اي اوليه با لوازم مناسب و قابل دسترس در محل وجود دارد؟آيا جعبه كمك ه  ٧

      ممانعت مي شود؟ كورونا ويروسآيا از ادامه فعاليت پرسنل بيمار و مشكوك به   ٨

و ، چكمه دستكش ،در هنگام نظافت از ماسكاستفاده مي شود و اين افراد  مسئول نظافتاز پرسنل مخصوص به عنوان  آيا  ٩

  ؟دايننممي استفاده  لباس كار

    

      استفاده مي كنند؟ N95آيا افرادي كه در تماس مستقيم با بيمار هستند از ماسك   ١٠
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 كار و محيط سالمت مركز -بهداشت معاونت        پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 كورونا ويروس با مقابله براي ازفرودگاه بازرسي ستلي چك

  :بازرسي تاريخ           :فرودگاه نام
 رديف عنوان فعاليت بله خير

 صحيح به اجراي فرودگاه مرزي پايگاه مسئول و دارد وجود محل در كورونا ويروس با مقابله محيطي كنترل راهنماي آيا  

 كند؟ مي نظارت آن

١  

  ٢ است؟  شده نصب محل در كافي تعداد به كورونا ويروس انتقال از گيريپيش آموزشي تابلوهاي آيا  

 هاي بهداشتي سرويس محل در كافي تعداد به كورونا ويروس انتقال از پيشگيري براي ها دست شستن دستورعمل آيا   

 است؟  شده نصب

٣  

  ٤ است؟  شده اربرگز فرودگاه كاركنان براي كورونا ويروس انتقال از پيشگيري آموزشي جلسات آيا   

  ٥ دارد؟  وجود محل در و شده تهيه الزم و كافي مقدار به نظافت تجهيزات و امكانات گندزدا، شوينده، مواد آيا   

  ٦ شود؟  مي استفاده بهداشتي هاي سرويس در مناسب تهويه سيستم و هواكش از آيا  

  ٧ شود؟  مي استفاده محيط در فيزيكي، فضاي و فعاليت نوع به توجه با مناسب، تهويه سيستم و هواكش از آيا  

  ٨ شود؟  مي ممانعت كورونا ويروس به مشكوك و بيمار پرسنل فعاليت ادامه از آيا   

 چكمه ماسك، دستكش، از نظافت هنگام در افراد اين و شود مي استفاده نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از آيا  

 نمايند؟ مي استفاده كار لباس و

٩  

  ١٠ شود؟  مي رعايت فرودگاه محيط گندزدايي و نظافت نحوه دستورالعمل آيا   

 ها، راهروها، اتاق كف مانند سطوح ساير و مستمر صورت به بهداشتي هاي سرويس و ها پله نرده در، هاي دستگيره آيا   

 شود؟  مي گندزدايي و نظافت روزانه ...و انتظار هاي سالن

١١  

 از جمله ديگر هاي مكان براي كه وسايلي از بهداشتي هاي سرويس گندزدايي و نظافت وسائل ها، دستمال سطل، آيا  

 است؟  مجزا شود مي استفاده ها اتاق و آبخوري

١٢  

 سطل و پالستيكي محكم هاي كيسه در نظافت مصرف بار يك وسايل همچنين و شده استفاده هاي كاغذي دستمال آيا  

 مي شود؟ آوري جمع شيفت همان نظافت مسئول توسط كاري نوبت هر آخر در پدالي دردار هاي

١٣  

  ١٤ است؟  مجزا پرسنل و مقيم فرد هر براي بهداشتي استفاده مورد لوازم كليه آيا  

  ١٥ شود؟  مي استفاده شخصي سجاده و مهر نماز، چادر از نمازخانه در آيا  

  ١٦   كنند؟ مي استفاده N 95ماسك  زا هستند بيمار با مستقيم تماس در كه افرادي آيا  

  ١٧ شوند؟  مي گندزدايي و نظافت شستشو، مستمر بطور بهداشتي هاي سرويس آيا  

  ١٨ دارد؟  وجود محل در دسترس قابل و مناسب لوازم با اوليه هاي كمك جعبه آيا  

  ١٩ دارد؟  بهداشتي وجود هاي سرويس حلم در دستشوئي مايع با همراه ظرف حداقل يا و مايع صابون كشي لوله سيستم آيا  
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 روش تهيه محلول هاي كلر براي گندزدايي محيط - ١ضميمه 
  استفاده از مايع سفيد كننده  ١مثال 

  است كلر موجود در مايع سفيد كننده با غلظت هاي مختلف موجود 

 با استفاده از فرمول زير مي توان غلظت مورد نظر را تهيه نمود :

�
درصد كلر موجود در مايع سفيد كننده

درصد كلر مورد نظر
� − 1 = از مايع سفيد كننده  ∗  كل آب مورد نياز براي هر قسمت 

  

  * *در صد ٥/٣مثال: روش تهيه محلول كلر نيم  در صد از ما يع سفيد كننده 

�
3.5%
0.5%

� − 1 =  6 قسمت آب براي   يك قسمت محلول سفيد كننده 

  

 در صد بدست آيد ٠,٥قسمت آب اضافه شود تا محلول كلر  ٦ر صد به  ٥/٣بنابر اين بايد يك قسمت سفيد كننده 

  *واحد قسمت مي تواند اونس ، ليتر يا گالن باشد يا هر ظرفي كه براي اندازه گيري استفاده مي شود

حصوالت فرانسه موجود است مقدار كلر فعال معموال بصورت در جه كلروم بيان مي شود يك درجه ** در كشورهايي كه م

  در صد كلر فعال است. ٠,٣كلروم برابر با 

  استفاده از پودر سفيد كننده ٢مثال 

ل زير استفاده مي اگر از پودر سفيد كننده استفاده مي شود محاسبه مقدار سفيد كننده براي مخلوط كردن با هر ليتر آب از فرمو

  شود :

�
درصد كلر مورد نظر

درصد كلر پودر سفيد كننده
� ∗ 1000 =   مقدار مورد نياز پودر كلر به گرم براي هر ليتر آب

  كلر فعال : %٣٥در صد از پودر هيپوكلر يت كلسيم محتوي  ٠,٥مثال: براي ساختن محلول كلر 

��.�%
��%

� ∗ 1000 = 0.0143 ∗ 1000 = 14.3   
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  در صد بدست آيد ٠,٥گرم پودر هيپوكلريت كلسيم در هر ليتر آب حل شود  تا محلول كلر  ١٤,٣ايد بنابر اين  ب

  وقتي پودر سفيد كننده استفاده مي شود محلول كلر حاصل احتماال كدر (شيري رنگ ) مي شود  

  فرمول تهيه محلول رقيق شده  از يك محلول غليظ -٣مثال 

  

�  = O2H()   (TP)كل قسمت   
درصد غليظ

درصد رقيق
� − 1      

  درصد : ٥در صد از محلول غليظ  ٠,١مثال  تهيه محلول رقيق 

٥٠-١=٤٩ = � �% 
�.�%

� − 1 ) =O2H(   )TPكل قسمت   ( 

  

  قسمت آب جوشيده (اگر الزم است آب فيلتر شده ) ٤٩يك قسمت محلول غليظ و اضافه كردن آن به 
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ت اجتماعي، آمادگي و پاسخ به هنگام ارتباطات و اطالع رساني خطر، مشارك

  (nCoV-2019)در برابر كورونا ويروس جديد 
 (nCoV-2019)اطالع رساني خطر و مشاركت اجتماعي براي آمادگي و پاسخ اوليه به كورونا ويروس جديد شناسايي شده  چك ليست

ارتباطات و اطالع رساني خطر، مشاركت ( RCCE در ووهان چين (ارايه شده توسط سازمان جهاني بهداشت) براي بكارگيري استراتژي

مي باشد به نحوي كه منجر به حفاظت از سالمت عمومي گردد. در اين بخش به اهداف و  nCoV) موثر در پاسخ زودهنگام به اجتماعي

وارد مثبت اين بيماري مي باشند يا داراي م nCoVرا براي كشورهايي كه در حال آمادگي براي پاسخ به موارد  RCCEاقدامات پيشنهادي 

  مي باشند نيز اشاره ميشود. 

در صورت دستيابي به اطالعات جديد در مورد وضعيت اين بيماري در چين، مركز مديريت بيماري هاي واگير اين پيشنهادات را بروز 

  رساني خواهد كرد. 

  به عنوان بخشي از پاسخ ملي به فوريت هاي بهداشتي لحاظ گردد؟ RCCEچرا بايد  

ر فوريت بهداشتي عمومي همراه با چالش هاي ارتباطاتي و درس آموخته هاي جديدي است. اين چالش ها مي تواند منجر به از دست ه

در آمادگي  RCCEرفتن اعتماد، نيكنامي، فشار اقتصادي يا در بدترين شرايط منجر به مرگ افراد گردند. به داليل ذيل بايد از وجود نقش 

  ي بهداشتي اطمينان داشت:و پاسخ به فوريت ها

، برقراري ارتباط و اطالع رساني پيش دستانه در يكي از مهمترين مداخالت بهداشتي عمومي در پاسخ به هر نوع رخدادي

خصوص دانسته ها و نادانسته هاي مساله و ارايه اطالعات در مورد اقداماتي كه براي كسب اطالعات بيشتر و با هدف نجات جان افراد و 

  اثرات سوء آن رخداد در حال انجام مي باشد، است.كاهش 

RCCE  مي تواند از ايجاد اينفودميك ها (انتشار اطالعات اشتباه) پيشگيري نمايد، اعتماد سازي كند و احتمال تبعيت
ند پاسخ همچنين موجب كاهش و مديريت بهتر شايعه ها و اطالعات اشتباهي كه مي توان از توصيه هاي بهداشتي را افزايش دهد.

  به رخداد بهداشتي را تحت تاثير قرار داده و منجر به انتشار هرچه بيشتر بيماري شوند، مي گردد.

RCCE با جمعيت در معرض خطر و عموم مردم، مي تواند در كاهش سردرگمي و اطالعات اشتباه كمك  پيش دستانه و پيوسته

  نمايد.

  شان يا وابستگانشان روبرو هستند، اطالع داشته باشند. كه در مورد مخاطرات سالمتي كه خود مردم حق دارند

افرادي كه تحت تاثير رخداد بهداشتي بوده اند در مقايسه با متخصصين و مسئولين امر، برداشت متفاوتي از خطر 
ن، و آنچه كه مي خوب مي تواند اين خال را با شناسايي دانسته ها، احساسات و اقدامات مردم براي مقابله با طغيا RCCEيك  دارند.

خوب و موثر به انتقال مفاهيم علمي پيچيده به  RCCEبايست بدانند يا انجام دهند تا طغيان تحت كنترل دربيايد، پر كند. همچنين يك 

  مطالب قابل درك، در دسترس و قابل اعتماد توسط مردم و جوامع كمك مي كند.
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و مداخالت  درگير كردن جامعه در پاسخ استفاده مي كنداز استراتژي هاي مشاركت اجتماعي براي  موثر  RCCEيك 

مورد پذيرشي كه مي توانند جلوي گسترش هرچه بيشتر طغيان را بگيرند و همچنين موازين پيشگيرانه فردي و گروهي را نيز پيشنهاد مي 

  نمايد.

موارد، پيگيري تماس يافتگان، مراقبت  براي ساير كاركردهاي پاسخ به رخداد بهداشتي شامل نظام مراقبت، گزارش دهي RCCEوجود 

  و درمان بيماران، جلب حمايت هاي محلي و ملزومات پشتيباني و اجرايي ضرورت دارد.

  براي كشورهايي كه در فاز آمادگي براي طغيان احتمالي مي باشند RCCEچك ليست 

  اهداف
  آماده باشيد. ت موجوداطالعات نامعلوم و ابهامابراي برقراري ارتباط و اطالع رساني پيرامون 

 (افراد و منابع) را ارزيابي نماييد. ظرفيت ارتباطات ملي و فراملي 

  را شناسايي كرده و مشاركت بين آنها ايجاد نماييد.نهادهاي داراي نقش اصلي 

  فعال سازي برنامه برايRCCE .برنامه ريزي الزم را داشته باشيد 

  براي اجرايRCCE  و نيروي پشتيبان براي اين برنامه ها و فرايندها ايجاد نماييد. تربيت نمودهنيروي انساني در فوريت ها 

  گام هاي اجرايي

  سيستم هاي ارتباطات و اطالع رساني خطر

  مطمئن شويد كه در باالترين سطوح دولت، براي لحاظ كردنRCCE  به عنوان يكي از اقدامات آمادگي و پاسخ به فوريت ها

ن آمادگي الزم براي انتشار سريع، شفاف و قابل دسترس اطالعات مورد نياز براي حفظ سالمت وجود داشته و همچني توافق،

 عمومي وجود دارد.

  در صورت وجود برنامهRCCE  تطبيق دهيد. پاسخ به طغيان هاي تنفسي، آنرا براي 

  واها توافق نماييد. تا ، نظير نحوه پااليش و شفاف سازي پيام ها و محتفرايندهاي انتشار بهنگام اطالعاتدر خصوص

 شود. كوتاهجايي كه ممكن سعي شود اين فرايندها 

  اي مجزا در نظر بگيريد. (شامل نحوه  ارتقاي آن نيز باشد) بودجهبراي ارتباطات و اطالع رساني خطر 

  تيمRCCE .را تعيين نموده و نقش ها و مسئوليت ها مشخص نماييد 

  هماهنگي درون بخشي و شركا

 ايي نماييد. شامل سازمان ها، سياست گذاران و برنامه ريزان جامعه، كاركنان بهداشتي و درماني و غيره. به همراه شركا را شناس

اطالعات تماس آنها (در صورت وقوع طغيان پيشنهاد مي شود وزارت جهاد كشاورزي،  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 

فعال  RCCEتيم چند بخشي وقوع طغيان اين شركا بايد در قالب يك  سيستم بيمارستاني و ... را لحاظ نماييد) در صورت

 شوند.

  ظرفيت هاي ارتباطات تمام شركا را ارزيابي نموده، و مخاطبان هدف شركا و كانال هاي ارتباطي مورد استفاده توسط آن

 سازمان ها را نيز شناسايي نماييد. 
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 را با ايجاد  نقش و مسئوليت هاي مربوط به ارتباطات و اطالع رسانيSOP  تعيين و بر روي توافق الزم را داشته باشيد. (به عنوان

مثال تعيين كنيد چه سازماني و چه موضوعي را بايد ابتدا اطالع رساني نمايد، چه موضوعات و مخاطبين خاصي توسط هر 

 سازمان/شركا پوشش داده شود، و اينكه چگونه پيام ها هدايت خواهند شد)

  ارتباطات عمومي

  ليستي از سخنگوها در سطوح مختلف آماده كرده و تخصص هركدام را در مورد مخاطرات بهداشتي پيش بيني شده تعيين

 نماييد، و در صورت لزوم آنها را آموزش دهيد.

 .الگوهاي از پيش تعيين شده براي پيام ها ايجاد و آنها را تست كنيد 

 ان ايجاد و آنرا بروز رساني نماييد و ارتباطات رسانه اي را تقويت كنيد.رسانه هاي كليدي را تعيين كنيد: ليستي از خبرنگار 

  رسانه ها و ساير كانال هاي ارتباطي و همچنين تاثيرگذاران را شناسايي نموده و پتانسيل آنها را در دسترسي به مخاطبين هدف

مي باشند و آنها را مرتبا مورد استفاده قرار مي مورد ارزيابي قرار دهيد. از كانال هاي كه مورد اعتماد و ترجيح مخاطبان هدف 

 دهند استفاده نماييد.

  مشاركت جمعيت تحت تاثير در ارتباطات و اطالع رساني خطر

 .روش هاي شناسايي دغدغه ها، نگرش ها و اعتقادات مخاطبان كليدي تعيين نماييد 

 رفتار آنها گردآوري نماييد. (مثال به چه كسي اعتماد  مخاطبان هدف را شناسايي نماييد، اطالعات مورد نياز در مورد دانش و

دارند، محتمل ترين راه هاي دريافت اطالعاتشان كدام است، عادات روزانه شان كدان است و دغدغه هايشان چيست و سواالتي 

 از اين قبيل)

 كنان بهداشتي درماني، درمانگران تاثيرگذاران موجود در جامعه را شناسايي نماييد (مثال رهبران جامعه، رهبران مذهبي، كار

سنتي و ...) و شبكه هاي مورد توسط آنان (مثال گروه هاي زنان، داوطلبان سالمت جامعه، انجمن ها، بسيج اجتماعي براي طرح 

 ) را كه مي توان با هدف مشاركت اجتماعي تغيير دهيد، را تعيين كنيد.HIVهاي نظير فلج اطفال، ماالريا و 

  ت، مديريت برداشت ها و اطالعات اشتباهپاسخ به ابهاما

 /فوريت بهداشتي به دست آيد، ، ضمن اطمينان از توافق رهبران براي اطالع رساني، برقراري  قبل از اينكه تصوير كاملي از طغيان

 ارتباطات و اطالع رساني را آغاز نماييد.

  ايجاد نماييد و پرسش و پاسخ هاي پر تكرار را منتشر سيستمي براي پايش و در صورت نياز پاسخ به شايعات و اطالعات اشتباه

 نماييد.

  ظرفيت سازي

  براي افراديكه در برنامهRCCE  نقش آفريني مي كنند برنامه هاي آموزشي در خصوص دانسته ها و نادانسته هاي كورونا ويروس

بيان  RCCEي و شهرستاني را براي در نظر بگيريد. همچنين برنامه ها و فرايندهاي جاري شامل سطح استان (n-CoV)جديد 

 نماييد.
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در كشورهايي كه يك يا بيش از يك مورد قطعي شناسايي شده  nCoV-2019در خصوص  RCCEچك ليست پاسخ 

  از اين بيماري دارند

  اهداف 
 .منطبق كردن و بكار گيري گام هاي اجرايي از چك ليست آمادگي فوق در صورتيكه تا كنون تكميل نشده است 

 و حفظ اعتماد مردم از طريق ايجاد ارتباط دو طرفه و جلب مشاركت آنها به نحوي كه به طور منظم به سوء برداشت ها،  ايجاد

 اطالعات اشتباه، شايعات و پرسش هاي پر تكرار پاسخ داده شود.

 .تشويق مردم براي بكارگيري رفتارهاي حفاظتي 

  رساني كنيد.انتظارات را مديريت نموده و در مورد ابهامات اطالع 

 .هماهنگي و همكاري بين شركاي پاسخ به فوريت را تقويت كنيد 

  .برداشت هاي اوليه جمعيت هاي تحت تاثير و در معرض خطر، در خصوص خطر بهداشتي را مورد مطالعه قرار دهيد 

 .راهنما و دستورالعمل ها را ارايه كنيد 

  گام هاي اجرايي

  سيستم هاي ارتباطات و اطالع رساني خطر

  برنامه موجودRCCE  را با پاسخ منطبق نموده و برنامه و تيمRCCE .را فعال كنيد 

 .افراد سخنگو براي اين فوريت را تعيين و فعال كنيد 

 .براي اقدامات و محتواهاي ارتباطات و اطالع رساني جدول زماني تهيه كنيد 

  پاسخRCCE ار اطالعات و ايجاد سردرگمي در جمعيت تحت تاثير را با شناسايي فرايندهايي كه موجب ايجاد تاخير در انتش

 مي شوند، پايش نماييد.

  هماهنگي درون بخشي و شركا

 SOP  هاي مربوط به هماهنگيRCCE .با سازمان ها و شركاي درگير در پاسخ را فعال نماييد 

  بين اقداماتRCCE .در سطوح ملي، استاني و شهرستاني ارتباط برقرار نماييد 

  داخلي (براي هر سازمان مسئول پاسخ) و خارجي (عموم مردم) ارتباطات و اطالع رساني را تفويض نماييد. مسئوليت هاي 

 .در خصوص آماده سازي، يكنواختي و انتشار پيام ها هماهنگي الزم را انجام دهيد 

  ارتباطات و اطالع رساني عمومي

 ابي خطر و تحليل برداشت مخاطبين از خطر بروز رساني تهديد بهداشتي به صورت زودهنگام اعالن نماييد و بر اساس ارزي

 نماييد.

  به محض دريافت اطالعات جديد، عليرغم نا كامل بودن آن و عدم توجيه كامل ابهامات موجود، آنها را در اختيار عموم قرار

مردم اعالم نماييد (نظير هات  دهيد (با مد نظر قرار دادن مديريت ابهامات)، همچنين كانال هايي براي دريافت اطالعات بروز به

 الين، وبسايت و غيره)

  .از كانال هاي ارتباطي موثر كه عموما مخاطبان هدف از آنها استفاده مي كنند بهره گيري نماييد 

 .تاثيرگذارن مورد اعتماد مخاطبان را شناسايي و فعال كنيد 
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  مشاركت اجتماعي با جوامع تحت تاثير

  رسمي يك تحليل سريع از برداشت و درك از خطر انجام دهيد.بر اساس اطالعات رسمي و غير 

  ،مخاطبان را براي برقراري پاسخ ارتباطات و اطالع رساني طبقه بندي كنيد (مثال جمعيت تحت تاثير، كاركنان بهداشتي درماني

 رهبران سياسي، اهدا كنندگان و ...)

  ناسب با سطح سواد آنها ترجمه نماييد.محتواها و پيام ها را به زمان قابل فهم براي مخاطب و مت 

  برخورد با ابهامات، مديريت برداشت ها و اطالعات اشتباه

 .در مورد دانسته ها و نادانسته ها اطالع رساني نماييد و بگوييد تا چه حد هنوز ابهام وجود دارد 

 .مكانيسم هاي پايش، راستي آزمايي و پاسخ به شايعات را فعال كنيد 

 ه هاي اجتماعي، هات الين ها، بازخورد هاي كاركنان بهداشتي درماني از بيماران و دغدغه هاي جامعه را پايش رسانه ها و شبك

 به آنها پاسخ دهيد. RCCEنماييد و به طور مرتب بر اساس استراتژي 

  ظرفيت سازي

  براي راهنمايي بروز شده تمام نقش آفرينانRCCE .برنامه ريزي نماييد 

 موزش دهيد.نيروهاي ذخيره را آ 

 گوها را در تهيه راهنما مشاركت دهيد. مربيان اصلي، پرسنل پاسخ و سخن  
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  موضوعات اورژانس پيش بيمارستاني 
  تعاريف:

 :١١٥اورژانس  ويژهپايگاه 

 ويروس راكوروناو نحوه انتقال موارد مشكوك به درماني  –است كه پرسنل آن آموزش نحوه برخورد تشخيصي  پايگاهي 

ديده باشند و تجهيزات الزم جهت حفاظت شخصي حين ويزيت وانتقال اين بيماران  به آمبوالنس و بيمارستان در پايگاه به 

است كه آماده اعزام جهت موارد مشكوك بوده و براي مركز  تيم/ تيم هاييميزان كافي وجود داشته باشد. اين پايگاه شامل 

  ديسپچ تعريف شده باشد. 

  ه هاي بين المللي مي بايست واجد اين تيم/ تيم هاي عملياتي ويژه باشند.تبصره: فرودگا

  

 :پرسنل پايگاه ويژه 

نفر تكنسين فوريتهاي پزشكي با حداقل مدرك كارداني مرتبط مي باشد كه بايد آموزش كامل در خصوص  ٢شامل  

راه انتقال بيماري  شامل انتقال  ا بر اساسه ، احتياط(پيوست يك))Standard Precautionهاي استاندارد( احتياط

)، راه تماسي Airborne Precautionهوا (، انتقال از طريق )Precaution dropletاز راه قطرات تنفسي (

)contact Precaution)نحوه ويزيت، نحوه انتقال بيمار، نحوه استفاده وسايل حفاظت شخصي ،(PPE توجه به ،(

ح آن، تحويل بيمار به بيمارستان مقصد، نحوه گند زدايي آمبوالنس و اهميت رعايت بهداشت دست و تكنيك صحي

  را  ديده باشند. آن   تجهيزات

  

 :  جهيزات الزمت

و  ، محافظ صورتN95، ماسك جراحي، ماسك  التكس كشها بايد تجهيزات حفاظت فردي (دستاين تيم/ تيم 

ايت بهداشت دست، ملزومات گندزدايي محيط و )، ملزومات رعي، گان، آپرون ضد آب، روكفشعينك محافظ

و نحوه  )safety boxآمبوالنس، وسايل جمع آوري زباله هاي عفوني و جعبه هاي جمع آوري وسايل تيز و برنده (

  دفع  آنها را دارا باشند.
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    درماني مقصد: مركز

شتي درماني روستايي يا شهري مراكز سالمت جامع شبانه روزي (مركز بهدا: سرپاييمراكز درماني جهت بيماران  -

يمارستاني است كه طي برنامه ريزي قبلي جهت درمان سرپايي تعيين و به در شهرهاي كوچك)  و يا ب شبانه روزي

 ابالغ گرديده است.  مركز پايش مراقبتهاي درمانيمراكز ارتباطات پيش بيمارستاني دانشگاه و 

تعيين و به مراكز نامه ريزي قبلي جهت درمان بستري ست كه طي بر: بيمارستاني ابستريمراكز درماني جهت بيماران  -

  ابالغ گرديده است. مركز پايش مراقبتهاي درمانيارتباطات پيش بيمارستاني دانشگاه و 

 :مبوالنس آانديكاسيون اعزام بيمار با 

تا در دقيقه در بالغين)، يا فرورفتگي  ٢٤ه با تنگي نفس يا افزايش تعداد تنفس (بيش از سرفه، همرا+ بروز  عالئم تب 

عضله هاي بين دنده اي يا سوپراكالويكوالر، يا تنفس صدادار( استريدور) يا خلط خوني، قضاوت باليني تكنسين يا 

كشور چين طي روزهاي اخير  و يا تبعه كشور چين يا موردي كه از نظر پزشك مشاور تلفني (ديسپچ) حسب مورد

  منتهي به بيماري مستقيما يا از طريق كشور ثالث وارد كشور شده باشد.

  

  

 سناريوها بر اساسبرخورد پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني 

  ويروس جديد: بيمار با گزارش احتمال آلودگي به كورونا -الف

ا طبق گزارش واحدهاي بهداشتي درماني احتمال آلودگي وي در اين سناريو بيمار طي تماس تلفني مورد شك قرار گرفته و ي

  اجرا گردد. ١٠تا  ٤و بايد بندهاي  وجود دارد

  ويروس جديد: برخورد با بيمار بدون اطالع قبلي از احتمال آلودگي به كورونا-ب

  د.در اين سناريو احتمال آلودگي به كوروناويروس در زمان معاينه توسط تكنسين مورد شك قرار مي گير

به محل حضور بيمار يا مراجعه حضوري بيمار به پايگاه، با توجه به شرح حال و عالئم و  ١١٥در مراجعه آمبوالنس اورژانس 

. مطرح مي گردد  كوروناويروس) احتمال بيماري كوروناويروسوجود سابقه تماس (مطابق تعريف مورد مشكوك به ابتال به 

 در اين حالت:

ر صورت شك به كوروناويروس ، مراتب را فورا به ديسپچ اطالع داده  و بيمار را طبق دستور پرسنل آمبوالنس موظفند د -

  ديسپچ به بيمارستان منتقل نمايد يا طبق دستور ديسپچ  كد ويژه براي ارزيابي و مديريت درمان بيمار اعزام  گردد. 

  )١٠تا  ٤(بندهاي گردد. ساير اقدامات مانند بيماران با احتمال ابتال به كوروناويروس اقدام مي -
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  وظايف ديسپچ

  سرپرست مركز ديسچ:

تهيه ليست پايگاه/ پايگاههاي ويژه براي انتقال بيماران مشكوك به كوروناويروس : اين ليست بايد در مركز ديسپچ در  -

 اختيار پرسنل باشد.

  داده شود. EOCاطالع به واحد  -

  عزام و راهبري آمبوالنس) انجام شده باشد.و واحد ا ١١٥آموزش پرسنل ديسپچ(پرستار ترياژ تلفني  -

 فرم درخواست ثبت مورد مشكوك  دقت گردد. بودن تكميل -

  

  

 وظايف واحد ترياژ تلفني:

  

  توجهات مهم در زمان ترياژ تلفني يك بيمار تنفسي: 

  يل پرسيده شود:مي باشد ،  سواالت  ذ عالئم تنفسي، شكايت اصلي آنها   ١١٥از تمام كساني كه در تماس با اورژانس 

ساير كشورهايي كه ابتال به موارد مشكوك را گزارش نموده يا ساير مناطق آلوده در چين يا چين  سابقه مسافرت به   -

 روز قبل از شروع عالئم ١٤اند 

كه يك مورد بيمار تنفسي  يباشد كه در محل از كاركنان بهداشتي درماني پزشك، پرستار، خدمه و ساير پرسنل بخش -

 ) بدون توجه به مليت يا سابقه مسافرت آن بيمار(خدمت كرده و تردد داشته است.)بستري بوده است SARI(شديد 

باليني يكي از انواع تماس هاي  عالئمروز قبل از شروع  ١٤تنفسي با هر شدتي كه باشد كه در عرض  الئمبيمار داراي ع -

 .ذيل را داشته باشد

   nCoV با مورد قطعي و عالمتدار بيماري(Close Contact) تماس نزديك -الف

  .كار در بيمارستان يا مركز درماني در كشوري كه انتقال داخل بيمارستاني در آن كشور گزارش شده باشد -ب

 
  پرستار ترياژ تلفني در صورت تطبيق مورد تماس با بيمار مشكوك به كورنا ويروس:اقدامات 

راه در خصوص ارائه اقدامات حمايت كننده در صورت لزوم تا ارائه راهنمايي هاي الزم و كمك به هم -

  رسيدن آمبوالنس :

  (با مالحظه آلودگي هوا) .را باز نماينددرو پنجره باز جهت بهبود وضعيت تنفس  -

 .در صورت در دسترس بودن ، بيمار ماسك معمولي (جراجي ) به صورت داشته باشد -

  بيمار را آرام كنيد. -
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  .كه راحت تر است قرار دهيد بيمار را در هر وضعيتي -

  لباسهاي تنگ بيمار را شل كنيد.  -

  به بيمار بگوئيد تقال (فعاليت) نكند. -

   .در صورت امكان، داروهاي مصرفي بيمار را شناسايي كنيد -

در صورت داشتن اسپري و عدم آگاهي كامل از چگونگي استفاده از آن، طرز استفاده صحيح آن را آموزش  -

  .دهيد

به  توجهكند،  يمار نارسايي قلبي دارد ويا به همراه مشكل تنفسي درد سينه را نيز عنوان ميدر صورتيكه ب -

  .شود مشكالت قلبي

  .(با من) تماس بگيريد "در صورت بروز مشكل جديد، مجددا -

  

 ساير وظايف پرستار ترياژ تلفني:

 ثبت دقيق مشخصات بيمار و تماس گيرنده و تعداد احتمالي مبتاليان -

  وتكل ترياژ تلفني برخورد با بيمار تنفسي رعايت پر -

  اخذ آدرس و شماره تلفن مناسب جهت پيگيري -

 بيمار با تماس در كه كساني و خانواده در بيماري ارايه اطالعات الزم به تماس گيرنده جهت جلوگيري انتشار -

 .هستند

 به منظور پيگيري هاي بعدياطالع به سرپرست مركز ديسپچ (در مورد احتمال بيمار مشكوك  به كوروناويروس) -

  ( هشدار سريع)

  ثبت  نتايج سواالت پرسيده شده در ترياژ در فرم درخواست  اعزام  -

توصيه  به مشاوره تلفني با پزشك مركز ديسپچ در صورت مواجه با مورد مشكوك(طبق تعريف) ، ضمن توجه  -

 به موارد انديكاسيون اعزام در طي مدت تصميم گيري براي اعزام

 )فرايند هشدار سريع(  رساني به  سرپرست مركز ديسپچ اطالع -

در صورت عدم نياز به اعزام  آمبوالنس، مشاوره الزم جهت مراجعه سرپايي داده شود و مشخصات و آدرس و  -

 به مركز مديريت بيماريهاي دانشگاه جهت پيگيري بعدي داده شود. ارسال گردد تا  EOCبه   تلفن بيمار
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 راهبري آمبوالنس : واحد اعزام ووظايف 

  
كه داراي پرسنل آموزش ديده و تجهيزات حفاظت فردي (اعزام تعداد مناسب كد از پايگاه / پايگاه هاي ويژه  -

 مناسب هستند ) 

  بيمار با عالئم تنفسي و آلودگي به كوروناويروس اطالع به تكنسينهاي عمليات در مورد فوريت -

ماتي مانند حمايت و برقراري راه هوايي، موضوع از ابتداي مأموريت در صورت بدحال بودن بيمار و نياز به اقدا -

به اطالع كاركنان پايگاه رسانده شود تا هشدار الزم به منظور استفاده از وسايل حفاظت فردي به كاركنان رسيده 

 به جاي ماسك جراحي). N95 باشد( عالوه بر وسايل حفاظت فردي به خصوص داشتن ماسك

، اپراتور واحد اعزام و راهبري ١١٥انتقال به بيمارستان توسط تكنسين هاي اورژانس  در صورت تصميم به -

آمبوالنس موضوع را به مسئول ديسپچ و از طريق ايشان به واحد پذيرش/ ستاد هدايت (جهت مطلع كردن 

  بيمارستان مقصد) اطالع دهد. 

ايت تعريف شده باشد و فرايند ورود، تحويل و ستاد هد EOCمركز درماني مقصد بايد از قبل براي مركز ديسپچ ،  -

  بيمار مشكوك، محل خروج بيمار از آمبوالنس و واحد تحويل گيرنده بيمار به خوبي مشخص شده باشد.

 

 ورد/موارد مشكوك به كوروناويروسوظايف ستاد هدايت به محض آگاهي از م

را در جريان اعزام و وضعيت بيمار قرار ستاد هدايت موظف است  مركز درماني/ بيمارستان فوكال پوينت مقصد  -

دهد تا نسبت به اخذ تمهيدات الزم و تحويل سريع بيمار به منظور عدم سردرگمي تيم آمبوالنس و معطل شدن و 

  عبور و مرور زيادي در محيط بيمارستان اقدام كنند.

ر شرايط بروز چندين بيمار ستاد هدايت مي بايست  وضعيت بيمارستان/بيمارستانهاي مقصد را پايش نمايد تا د -

 مشكوك به آلودگي به كوروناويروس در تعيين محل اعزام بيمار، دقت الزم انجام پذيرد.

 در صورت نياز بيمارستان ها به جابجايي بيمار، مسوول هماهنگي بين بيمارستاني، ستاد هدايت مي باشد. -

  

  ) EOCوظايف مركز هدايت عمليات بحران (
ر اولين فرصت مشخصات كامل تماس گيرنده، آدرس، عالئم بيمار و نتيجه مشاوره با د  EOC كارشناس كشيك  -

پزشك مشاور  را ثبت و در صورت تطبيق با دستورالعمل به كارشناس كشيك مركز مديريت بيماريهاي واگير 

  اعالم نمايد.سطح باالتر EOCمعاونت بهداشتي  و 

است با هماهنگي سازمان اورژانس موظف  EOCدانشگاه، در صورت بروز همه گيري گسترده و خارج از توان  -

 افدامات الزم براي مديريت و انتقال اين بيماران را انجام دهد. كشور
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 فعال كردن ساير واحدهاي درون و برون سازماني طبق برنامه عملياتي مديريت بحران دانشگاه -

 كشور EOCارسال اطالعات اوليه وضعيت فرد مشكوك به صورت فوري به  -

  كشور EOCپيگيري و تعيين تكليف فرد مشكوك و ارسال اطالعات نهايي به  -
 

 وظايف واحد آموزش

موارد مشكوك به  آموزش كليه پرسنل مركز اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه در زمينه -

  بيماري و اصول اوليه در برخورد با بيمار مشكوك به كوروناويروس و نحوه انتقال بيمار

 موزش الزم و كامل جهت پايگاه/ پايگاههاي (تيم/تيمهاي) ويژه انتقال موارد مشكوك آ -

 آموزش پرسنل واحد ارتباطات  -

  EOCآموزش پرسنل  -

 
 وظايف واحد كنترل كيفيت

نظارت بر اجراي شيوه نامه ارسالي و  برنامه عملياتي محلي در مورد نحوه برخورد با بيمار مشكوك و نحوه انتقال  -

  بيماران 

 نظارت بر عملكرد كليه واحدها -

 تهيه گزارشات مميزي باليني از نظر صحت عملكرد كاركنان اورژانس پيش بيمارستاني و ارايه به رييس مركز  -

 نظارت و تهيه گزارش از وضعيت تعامل واحدهاي درگير در برنامه -

 
 ***توجهات مهم:

 .است منبع احتمالي ، تشخيص زودهنگام و كنترل عفونت درظن باليني باالنكته مهم  -

 .احتياطات تنفسي اطمينان حاصل شودكاربرد صحيح از عالوه بر احتياطات استاندارد، احتياطات تماسي حتما  -

تا  مي تواند ماسك را تحمل نمايد، يك عدد ماسك طبي به بيمار داده شود nCoV در صورتي كه بيمار مشكوك به  -

 )يي آستين لباسالدستمال يا بخش با( پوشاندن دهان و بيني توسط ه شود دهان و بيني در زمان عطسه و سرفه پوشاندوي 

 و .....) صورت محافظ عينك،(  شود استفاده صورت و چشم محافظ از -

 رعايت شستشو و بهداشت دست، بعد از تماس دست ها با ترشحات تنفسي  -

  ان دانشگاه هاهاي بهداشتي و درمتعامل و هم افزايي اورژانس پيش بيمارستاني  با معاونت

و اهميت اقدامات بهداشتي و درماني جهت محدود  با توجه به اهميت شناخت به موقع موارد مشكوك به بيماري كوروناويروس

. و تالش جهت هم افزايي ضروري است سازي احتمال گسترش بيماري، استفاده از كليه امكانات و ظرفيتهاي بهداشتي درماني
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ممكن است با اورژانس پيش بيمارستاني تماس بگيرند يا به بيمارستانها و يا مراكز سالمت  كوروناويروسموارد مشكوك به 

جامعه شبانه روزي مراجعه نمايند. بنابراين، ايجاد شبكه هماهنگ با بهره گيري از تمامي ظرفيتها ضروري است. جهت كنترل 

فقات محلي بين مسوول شبكه و رييس اورژانس دانشگاه و  بهينه موارد الزم است با توجه به امكانات محلي و پس از انجام توا

 تاييد معاونت هاي درمان و بهداشتي دانشگاه هم افزايي در موارد ذيل صورت پذيرد: 

دانشگاه تماس  EOCدر صورت مراجعه بيمار نيازمند بستري در بيمارستان به مراكز سالمت جامع، پزشك مركز با واحد  -

مشاور تلفني و وجود انديكاسيون اعزام ، آمبوالنس ويژه جهت انتقال بيمار به بيمارستان  گرفته و پس از تاييد پزشك

 اعزام گردد.

جهت  تشخيص اوليه موارد غير و روستاها فاقد بيمارستان در شهرهاي كوچك از مراكز سالمت جامع شبانه روزي  -

و عدم وجود  كوروناويروسين بيمار مشكوك به بر بال ١١٥بدحال استفاده شود. بدين منظور در صورت اعزام آمبوالنس 

 –عاليم نياز به بستري (با تاييد پزشك مشاور تلفني) بيمار جهت ويزيت، درمان سرپايي و آموزشهاي الزم بهداشتي 

موظف است اطالعات مربوط به بيمار شامل  EOCدرماني  به مراكز سالمت جامع شبانه روزي ارجاع سرپايي گردد. 

 تلفن و آدرس را جهت پيگيري به معاونت بهداشتي اطالع دهد. مشخصات فردي،

طي دوره هشدار، دفترچه راهنماي تعامل مي بايست در مراكز سالمت جامع، مركز ارتباطات اورژانس و دفتر پرستاري  -

 بيمارستان هدف موجود و در دسترس باشد. اين دفترچه محتوي موارد زير مي باشد:

ها و  ساعته و ليست كشيك 24انه روزي، آدرس و شماره تلفن ثابت  پاسخگوي ليست مراكز سالمت جامع شب .٤

 .شماره همراه پزشكان اين مراكز

دانشگاه و شماره تلفن  EOCهاي مسوولين ستاد هدايت، پزشك مشاور تلفني، مدير جانشين و  ليست كشيك  .٥

 ساعته آنها.  ٢٤همراه ايشان و شماره تلفن ثابت پاسخگوي 

ساعته و ليست آنكال  ٢٤وپروايزرهاي بيمارستان ها، آدرس و شماره تلفن ثابت پاسخگوي ليست كشيك س  .٦

 عفوني و شماره تلفن همراه ايشان.

  رايند تحويل بيمار در بيمارستانف
، ستاد هدايت موظف است به محض اطالع از وجود بيمار  ١١٥توسط  كوروناويروسدر فرايند انتقال بيمار مشكوك به 

  :از انتقال بيمار) سوپروايزر بيمارستان را در جريان انتقال بيمار و وضعيت باليني وي قرار دهد.مشكوك (قبل 

واحد و يا  كوروناويروسپرسنل اورژانس پيش بيمارستاني موظف هستند بيمار را در اتاق انتظار مخصوص بيماران مشكوك به 

پزشك مقيم اورژانس تحويل نمايند. بعد از هربار اعزام بيمار با ايزوله بيمارستان (و نه در واحد ترياژ يا بخش اورژانس) به 

  انجام شود. در بيمارستان و زير نظر كارشناس بهداشتي گندزدايي آمبوالنس بايد سندرم حاد تنفسي
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  و تيم فوريتهاي پزشكي:  ١١٥توجهات مهم پايگاه اورژانس 
بايد  كوروناويروس قبل براي اعزام به محل بيمار مشكوكاز  ١١٥مطابق تعاريف پايگاه / پايگاه هاي ويژه  اورژانس  -

  مشخص شده و اقدامات الزم به منظور آمادگي و تجهيز آنها انجام شده باشد.

  تعريف شده باشد. كوروناويروساز قبل براي اعزام به محل بيمار مشكوك  ١١٥ پايگاه/ پايگاه هاي اورژانس -

و اسامي افراد آموزش ديده  را ديده باشند كوروناويروسوص بيماري تيم/ تيم هاي ويژه بايد آموزش كامل در خص  -

ثبت شده باشد. همچنين  ١١٥در اين پايگاه كه داراي گواهي هاي مربوطه هستند در مركز ديسپچ و اداره اورژانس 

 براي آنها بايد پرونده بهداشتي و سالمت تكميل شده باشد.

ه باشند و تجهيزات فردي به تعداد كافي در آمبوالنس و پايگاه وجود داشته تيم/ تيم ها ي ويژه بايد كامالٌ تجهيز  شد -

 باشد.

نفر تكنسين فوريتهاي پزشكي آموزش ديده مي باشد. اين آموزش ها شامل شناخت موارد  ٢هر تيم ويژه شامل حداقل  -

بيماري و نحوه گند مشكوك، نحوه ويزيت، موارد و نحوه انتقال بيمار، حفاظت شخصي، تحويل بيمار، احتياطات 

زدايي آمبوالنس و تجهيزات آن مي باشد. توصيه اكيد مي گردد آموزش هاي دريافت شده به صورت مستمر مورد 

  تمرين قرار گيرد.

ليست تجهيزات حفاظت فردي و ملزومات مورد نياز به منظور رعايت بهداشت دست، ملزومات احتياطات استاندارد و  -

قال تنفسي و تماسي، ملزومات مورد نيازگندزدايي محيط و آمبوالنس ، وسايل جمع آوري احتياطهاي بر اساس راه انت

زباله هاي آلوده و ... بايد كامالً مشخص و به صورت روزانه كنترل و چك شوند و نتايج اين چك و كنترل ها در 

مشكالت در پايگاه به صورت  دفاتر گزارش پايگاه ثبت شده باشد و اقدامات انجام شده براي پيگيري رفع كمبودها و

 .مستند وجود داشته باشد

  

محل و متعاقب دريافت مأموريت، اعزام به  ١١٥اقدامات و احتياطات ضروري پايگاه اورژانس 

 انتقال بيمار به بيمارستان

مصاحبه،  از شروع جديد كوروناويروس مشكوك مورد با تماس در اي قطره و تماسي بيشتر شامل احتياطات احتياطي اقدامات

  استفاده شود كه شامل:  ١١٥معاينه و طي انتقال تا تحويل به بيمارستان بايد توسط كاركنان اورژانس 

تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي در شروع شيفت كاري بايد از وجود تجهيزات حفاظت فردي شامل گان، كاله، ماسك  )١

  لزومات بهداشت دست مطمئن باشند. ، محافظ صورت ( با عينك چشم )، دستكش التكس، و مN95جراحي و 

به محض رسيدن كاركنان به صحنه به طور قطع داشتن ماسك جراحي و دستكش الزامي است . در صورت وجود عطسه  )٢

و سرفه در زمان اخذ شرح حال و معاينه اوليه عالوه بر داشتن ماسك و دستكش، داشتن محافظ صورت الزامي است. گان 

 شدن ترشحات تنفسي و بدن بيماري وجود دارد ضرورت دارد. در صورتيكه احتمال پاشيده
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اطمينان از صحت پوشيدن وسايل حفاظت فردي داراي اهميت فراوان است. ( پوشيده شدن كامل بيني و دهان توسط  )٣

ماسك، پوشش كامل صورت توسط محافظ آن، در صورت پوشيدن گان عدم جدايي بين دستكش و آستين گان و مهار 

 ه آستين زير لبه دستكش ).شدن كامل لب

پس از ويزيت بيمار آلوده بوده و نبايد از روي غفلت، تكنسين فوريتهاي  N95سطح بيروني ماسك جراحي و ماسك  )٤

 پزشكي آن را لمس كند.

بعد از رسيدن به محل فوريت، تا حد امكان فقط تكنسين ارشد آمبوالنس (با رعايت اصول مراقبت شخصي) در فرايند  )٥

ال و معاينه دخالت داشته باشد. در صورت ضرورت به پياده شدن تكنسين دوم از آمبوالنس به منظور كمك اخذ شرح ح

در انتقال بيمار حتماً بايد ماسك جراحي پوشيده باشد و از دستكش التكس  استفاده كند و در صورت لزوم ساير لوازم 

ال و قبل از سوار شدن نسبت به خروج ماسك ودستكش حفاظت فردي را پوشيده باشد. تكنسين دوم بعد  از كمك در انتق

و دفع بهداشتي آنها در كابين عقب آمبوالنس ، و ضدعفوني نمودن دست توسط ماده با پايه كلرهگزيدين اقدام كند و 

 سپس به كابين جلو براي هدايت آمبوالنس مراجعه نمايد.

از ماسك به روش درست بيمار ي به بيمار داده شود و  بيمار در طول مدت مصاحبه، معاينه و انتقال بايد ماسك جراح )٦

 استفاده كند به نحوي كه كامال روي بيني و دهان را پوشانيده باشد و لبه هاي آن به صورت چسبيده باشد.

تكنسين فوريتهاي پزشكي در طول مدت حضور بر بالين بيمار تا حد امكان از لمس اشياء و سطوح نزديك بيمار اجتناب  )٧

 نمايد.

در صورت عدم وجود ديسترس تنفسي كه باعث ايجاد هيپوكسي در بيمار گردد بايد در ابتداي ارزيابي، دهان و بيني بيمار  )٨

 با ماسك جراحي به شكل مناسب پوشيده شود.

در طي انتقال اگر كابين آمبوالنس اگزوز فن دارد بايد روشن باشد  و در غير اينصورت پنجره هاي كابين عقب آمبوالنس  )٩

 هت برقراري تهويه باز باشد.ج

 راه مديريت ترشحات، ساكشن مانند) ائروسل(  ريزافشانه كننده ايجاد اقدامات به نياز اگر انتقال حين يا بيمار بالين در )١٠

 ماسك از كه زماني. شود استفاده N95  ماسك از بايد  حتماً باشد، داشته ريوي احياء يا ، Air Way گذاشتن هوائي،

N95 نمايد فيكس و دهد تطبيق فشار با چانه زير و بيني دور با ماسك لبه خوبي به استفاده زمان در بايد شود، مي هاستفاد 

-fit)مربوطه تست رخداد، اين از اطمينان جهت. شود خودداري چانه و بيني اطراف از هوا خروج و ورود از طوريكه به

test) تكنسين ارشد كه در بالين  .بپوشد را دستكش و نموده فونيضدع مجدداً را دست سپس. دهد انجام درستي به را

 استفاده نمايد. N95دارد، از همان ابتدا ماسك بيمار حضور 

صورت پاشيده شدن يا تماس پوست سالم بدن يا دست (بدون دستكش) با ترشحات تنفسي و يا خون بيمار، شستشوي  در )١١

سپس محل تماس به خوبي از نظر الزامي است. الكل يا ين پايه كلرهگزيددست با آب و صابون و سپس ضدعفوني با 

وجود بريدگي يا خراشيدگي بررسي و مشاهده شود و واقعه به مدير كشيك ديسپچ( يا كارشناس كنترل عفونت اورژانس 
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اطالع رساني وگزارش شود تا مدير نسبت به اطالع رساني مطابق فلوچارت مشخص  يا فرد مشخص شده مطابق فلوچارت)

 )گزارش مورد مواجهه شغلي با خون يا ترشحات بدن بيمار مشكوك.( ه به منظور پيگيري سريع مورد تماس اقدام نمايدشد

در صورت پاشيده شدن خون يا ترشحات تنفسي بيمار به چشم يا دهان، شستشوي فراوان با آب يا سرم سالين به مقدار  )١٢

ارشناس كنترل عفونت اورژانس يا فرد مشخص شده مطابق زياد الزامي است و واقعه به مدير كشيك ديسپچ ( يا ك

فلوچارت) گزارش شود و مدير نسبت به اطالع رساني مطابق فلوچارت مشخص شده به منظور پيگيري سريع مورد تماس 

 )گزارش مورد مواجهه شغلي با خون يا ترشحات بدن بيمار مشكوك.( اقدام مي كند. 

مي بايست احتياطات الزم جهت جلوگيري از انتشار عفونت را  ١١٥پرسنل اورژانس بعد از رسيدن به بيمارستان مقصد،   )١٣

 مد نظر داشته باشند.

در بيمارستان مقصد، محل استقرار و پارك اوليه آمبوالنس، فرايند تحويل بيمار و انتقال به منطقه مورد نظر در اورژانس /  )١٤

 بخش كه از قبل تعريف شده بايد به خوبي مشخص باشد.

بيمارستان، بعد از تحويل بيمار، مكان مشخصي براي خروج وسايل حفاظت فردي كاركنان  اورژانس پيش بيمارستاني در  )١٥

 و دفع بهداشتي آن مشخص گردد.

 مي بايست مكان مشخص براي فرايند شستشو و گندزدايي كابين عقب تعريف و اين مهم به خوبي انجام شود.  )١٦

و ترشحات بيمار، بايد لباس فرم خارج و در نايلون مناسب جمع آوري گردد و  در صورت آلوده شدن لباس فرم با خون )١٧

 در پايگاه به روش مناسب گندزدايي گردد و سپس رعايت بهداشت دست صورت پذيرد.

در صورت آلودگي برگه فرم مأموريت به خون و ترشحات بيمار مي بايست فرمهاي آلوده  در كيسه زباله عفوني دفع  )١٨

 گردد.

ضد عفوني  بر پايه الكلدستگاه مي بايست با مواد ضدعفوني كننده اشيا  PDAآلودگي گوشي تلفن همراه و يا  در صورت )١٩

 گردد.

بالفاصله به مدير جانشين  كوروناويروسدر صورت تماس حفاظت نشده (پر خطر) پرسنل با بيمار مشكوك به سندرم  )٢٠

ز تماس) از نظر بروز تب و عاليم تنفسي و يا گوارشي تحت اطالع داده شود و تا زمان رد تشخيص (يا چهارده روز پس ا

 نظر باشند. ادامه فعاليت كاركنان مذكور منوط به نظر متخصص عفوني دانشگاه مي باشد.

 مقاوم به سوراخ شدگي و نشت مايعات  حائز اهميت است.  Safety Boxبه همراه داشتن و در دسترس بودن  )٢١

 براي دفع بهداشتي وسايل حفاظت فردي مصرف شده مهم مي باشد.به همراه داشتن كيسه هاي مناسب  )٢٢

دستور العمل هاي ابالغي معاونت بهداشتي وزارت/ دانشگاه به كليه پايگاه  هاي تحت پوشش ارسال و به عنوان تمهيدات  )٢٣

نظارت  و موازين الزامي جهت پيشگيري و كنترل بيماري تنفسي ناشي از كورونا ويروس مورد آموزش وبر اجراي آن

 دقيق شود .
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در اورژانس پيش بيمارستاني از وجود، ملحفه يكبار مصرف براي پوشش برانكارد، و تجهيزات حفاظت فردي كامل  )٢٤

در سايز هاي مختلف به ميزان كافي،  سطل پدال دار براي دفع پسماندهاي عفوني،  ديسپنسر حاوي  N95مشتمل برماسك 

 براي دفع سرنگ و سر سوزن اطمينان حاصل شود. safety box و  محلول هاي ضد عفوني دست با پايه الكلي

تاكيد مي شود، جهت احياء قلبي تنفسي بيماران با عاليم سندرم تنفسي در صورت نياز ترجيحا،ً ازتيغه الرنگوسكوپ  )٢٥

 يكبار مصرف استفاده نماييد. 

دكمه تنظيم جريان اكسيژن به صورت  بهداشت و نظافت سطوح و تجهيزات به ويژه برانكارد و دستگيره آمبوالنس و )٢٦

 درصد) ٢٥/٥حجم آب و يك حجم هيپوكلريت  ٩٩درصد انجام شود .( ١روتين و روزانه با هيپوكلريت سديم 

 وسايلي مانند ماسك و نازال اكسيژن اختصاصي الزاماً يكبار مصرف استفاده گردند. )٢٧

 بيماران ضد عفوني روتين شود. تجهيزات پزشكي نظير كاف فشارسنج، استتسكوپ پس از  معاينه   )٢٨
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                                                                                                          الگوريتم بيماري كورونا ويروس -٢
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 احتياطات استاندارد -١پيوست 

  تعريف:

يك عامل عفوني احتياطات استاندارد حين  مراقبت از تمامي بيماران بدون در نظر گرفتن مورد مشكوك يا تأييد شده  

اســت كه   اصــلاز عفونت، در اين احتياطات با توجه به اين  به كار بســته مي شــود. اســتراتژي اوليه براي  پيشــگيري

ـــند. مجموعه  ـــحات بدن  به جز عرق مي توانند انتقال دهنده ي بالقوه عوامل عفوني باش ـــاير مايعات، ترش خون، س

ــتفاده از تج ــامل نحوه اس ــتاندارد ش   Personal Protective Equipment(PPE)هيزات  حفاظت فردي احتياطات اس

نظير دستكش، ماسك، گان و محافظ چشمي متناسب باخطر پيش بيني شده ، بهداشت دست ،احتياطات پيش گيري از 

جراحات وآسيب هاي ناشي از سرسوزن هم در بيماران و هم در كاركنان خدمات سالمت ، جابجايي مناسب تجهيزات 

ــايل ــرفه ( يا وس ــي/آداب س ــت تنفس  Respiratoryآلوده با مايعات بالقوه عفوني بدن در محيط اطراف بيمارو بهداش

hygiene/cough etiquetteمي  باشد (.  

  : احتياطات استاندارد شامل 
  پوشيدن دستكش: .١

ن كاركنا رعايت بهداشت دست با شستشوي دست با آب و صابون و يا مايعات ضدعفوني دست با پايه الكلي

بهداشت دست را رعايت كنند.  "موقعيت  ٥ "خدمات سالمت بايستي بر اساس انديكاسيون هاي تعريف شده در 

قبل از هر گونه مداخالت درماني ، تشخيصي و مراقبتي تميز يا  -٢قبل از تماس با بيمار، -١اين موقعيت ها شامل 

بعد از تماس با محيط مجاور  -٥ا بيمار و بعد از تماس ب-٤بعد از مواجهه با ترشحات بيمار،  -٣آسپتيك، 

 بيمارمشتمل بر موارد يا سطوح آلوده مي باشد. 

در صــورت آلودگي قابل مشــاهده دســت ها با مواد پروتئيني نظير خون يا ســاير مايعات بدن و ترشــحات  نكته مهم:

  آلوده شستشوي دست ها با آب و صابون توصيه مي شود.

  ي حسب انديكاسيون هاي آن استفاده از  وسايل حفاظت فرد .٢

  تزريقات ايمن .٣

  اجتناب از دست كاري سرسوزن و ساير وسايل تيز و برنده مصرف شده  -

 Safety)دفع ايمن سرسوزن و سرنگ بدون جدا كردن از هم يا در پوش گذاري سرسوزن در ظروف ايمن( -

Box 
 رعايت اصول ايمني كلي در انجام تزريقات -

 فه رعايت بهداشت تنفسي / آداب سر .٤

  مديريت دفع پسماندها .٥
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روش اجرايي تميزي و ضد عفوني پاشيدن ترشحات بدن و خون بيماران  مشكوك، بر روي سطوح ، ديوار  .٦

 ها و كف

 آلودگي زدايي محيط و تجهيزات .٧

  روش انتقال احتياطات بر مبناي  -٢پيوست 
 

   تعريف:

 مبناياز احتياطات بر بيماريزا،  عفونيبا عوامل  هكلونيز يا عفوني  مشكوك ياشناخته شده  در هنگام درمان بيماران 

انتقال عفونت  مؤثر از پيشگيريبه منظور   اضافي كنترلي موازينها  موقعيت اينروش انتقال استفاده مي شود. در 

تياطات اح اين،  نيستندشناخته شده  عفونيعوامل  بيمارستاندر  بيماران پذيرشغالباً در هنگام  كهاست. از آن جا  الزامي

 هايتست  نتايجآن بر اساس  تعديلو سپس احتمالي  اتيولوژيكو عوامل ابتدايي  باليني هايبر اساس نشانه 

  شوند.  ميتعيين و به كار گرفته  آزمايشگاهي

  

  :احتياطات تماسي

از  عفونيل عوام رعايت احتياطات تماسي براي اجتناب از انتقال ارگانيسم هاي مرتبط به عفونت ها  يا كلونيزاسيون

   طريق تماس مستقيم يا غير مستقيم توصيه مي شود.

 

 :تماسي اصول احتياطات

  فرديحفاظت  از وسايلاستفاده  .١

 پوشيدن دستكش در بدو ويزيت و درآوردن آن قبل از ترك بيمار .٢

ماسك  انجام ضدعفوني دست ها، يكبار بعد از درآوردن دست كش و گان، و يكبار بعد از درآوردن محافظ صورت و .٣

 الزامي است.

 رعايت بهداشت دست با آب و صابون يا مايعات ضدعفوني با پايه الكلي، بالفاصله بعد از درآوردن دستكش  .٤

  

   :اياحتياطات قطره 

ميكرون، بايستي از اين نوع احتياط استفاده شود. اندازه بزرگ اين قطرات مانع  ٥براي اجتناب از انتقال ذرات بزرگتر از 

فاصله زياد يا تعليق آن ها در هوا مي شود. اين ذرات، در فاصله كوتاه ( حدود يك متر) مي توانند مستقيماً از حركت در 
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فرد گيرنده كاركنان ارائه كننده خدمات سالمت يا ساير بيماران) منتقل  از سيستم تنفسي فرد عفوني به سطح مخاطات

باشند هنگام سرفه، عطسه يا صحبت فرد عفوني  ايجاد مي شوند. اين  قطرات تنفسي كه حامل پاتوژن هاي عفوني مي 

 شوند. 

 :اصول احتياطات قطره اي

  .كننداستفاده  صورت ماسكاز  دو متري از بيمار، بايستياز  كمتردر فاصله  كاركنان .١

  نمايد.استفاده  جراحي ماسكاز  بايستي بيمار .٢

تقال بيمار، پرسنلي كه در كابين بيمار در بيماري كوروناويروس جديد  جهت احتياط بيشتر در صورت ان .٣

باشد) و محافظ N95 قرار دارند بايد از وسايل حفاظت فردي شامل دستكش، ماسك (بهتر است ماسك

  صورت (ساير موادر حسب انديكاسيون) استفاده نمايند.

رعايت  در صورت انجام هرگونه پروسيجر بويژه مديريت راه هوايي و ساكشن مي بايست احتياطات هوابرد .٤

 شود.

 بيمار خود براي انحصاري )... استتوسكوپ، خون، فشار دستگاه( شود مي استفاده بيمار براي كه وسايلي .٥

 و تميز بايد شود، استفاده نيز ديگر بيماران براي اي وسيله است الزم صورتي كه در .باشد

 . شود  درصد به باال) ٧٥لكلا(ضدعفوني

 .شود خودداري دهان و بيني چشم، لمس از ها، دست آلودگي احتمال صورت در - .٦

  .شود گندزدايي و تميز بايد نمايد مي لمس بيمار كه از آمبوالنس  سطوحي هميشگي، و روتين بطور .٧

  airborne:  هوابرد احتياطات و آئروسول كننده توليد اقدامات

 قلبي احيا كوسكوپي،برون تراشه، لوله خروج تراشه، لوله تعبيه مانند( درماني تشخيصي اقدامات برخي .١

 غيرتهاجمي كمكي تهويه تراكئوتومي، ، manual ventilation  انتوباسيون از قبل كمكي دستي تهويه ريوي،

non-invasive ventilation   هوابرد انتقال خطر و شوند آئروسول ايجاد به منجر توانند مي 

 .دارند دنبال به را ها كوروناويروس

 توجه ذيل موارد به بايد دارند حضور اتاق در آئروسول كننده توليد اقدامات انجام زمان در كه كاركناني .٢

 :نمايند

413



66 
 

 استفاده خود صورت مناسب سايز با) اروپا FFP2 معادل( NIOSH تاييد مورد N95 ماسك از -

 ) seal-check يا( fit test مانور انجام با هوا نشت عدم از ماسك پوشيدن از بعد حتما و نمايند

 دشون مطمئن

 .دهد كاهش را ماسك كارايي تواند مي ماسك، شدنfit در ممانعت بدليل بلند هاي ريش -

 )صورت محافظ يا عينك پوشيدن( ها چشم از محافظت -

 .شوند پوشيده ) غيراستريل( تميز بلند دستكش و گان -

 جمح با تماس امكان كه اقداماتي انجام زمان در نيست، ) ضدآب( مايعات برابر در مقاوم گان اگر -

 .شود استفاده گان روي بر ضدآب آپرون يك از دارد، وجود بدن ترشحات از فراواني

 طبيعي تهويه مثال عنوان به( شود انجام كافي تهويه با اتاق يك در آئروسول كننده توليد اقدام دقت كنيد كه  .٣

 جهت و ) ساعت در بار 12 حداقل اتاق هواي تعويض با منفي فشار يا بيمار ازاء هر به ثانيه در ليتر 160 با

 .درآمبوالنس بايد اگزازفن هاي كابين عقب در طول مدت انتقال روشن باشد .باشد كنترل تحت بايد هوا جريان

  .برسد ممكن حداقل به بايد ،كابين عقب آمبوالنس  در حاضر افراد تعداد .٤
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-------------كد رهگيري برگه 

Page 1 of 4

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

 مركز مديريت بيماريهاي واگير  -معاونت بهداشت 

 :اطالعات مربوط به تكميل كننده فرم -1

نام و نام خانوادگي
________________________________

نام شبكه شهرستان و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
________________________________درماني

____________________________شماره تلفن

 (سال/ماه/روز: )تاريخ تكميل فرم

_______/___/___

_____________________________ كشور/استان/شهرستان

_________________________________:E-mailايميل 

 :بيماراطالعات مربوط به  -2

 _________________________________________________________: كد ملي بيمار

_____________________________________________________________( : پاسپورت بيمار)شماره بين المللي 

     مورد محتمل      مورد قطعي  :وضعيت مورد از نظر تشخيصي

  معلومنا      زن   مرد    :جنس

   ناشناخته    -------------------  :سن بيمار

 _______________________________________________________________ :شغل بيمار

 ___________________________________________________________  :مليت يا قوميت بيمار

  :در بيمارستان پذيرش نشده است     ___/___/_______ ( :سال/ماه/روز)ش بيمار در بيمارستان رتاريخ پذي

   :بيمار بي عالمت    ___/___/_______ ( :سال/ماه/روز)تاريخ شروع عالئم بيمار 

 (در صورت فوت بيمار) ___/___/_______  ( :سال/ماه/روز) تاريخ فوت بيمار

 (در صورت ترخيص)  ___/___/_______ ( :سال/ماه/روز) تاريخ ترخيص بيمار

(محل شناسايي مورد و محل بروز عالئم)اطالعات جغرافيايي  -3 

 
 ______________________________ :كشور 

 _____________: استان 

__________________________: شهرستان

فرم بررسي انفرادي -  فرم گزارش سريع موارد محتمل و قطعي عفونت كوروناويروس  
تاريخ:                                           
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 (تاريخچه بيماريهاي قبلي)ابتالء به بيماريهاي زمينه اي  -4 

 ذيل مبتال مي باشد؟آيا بيمار به بيماريهاي زمينه اي 

مشخص نيست خير بلي

كانسر

 ديابت

HIV/AIDS  يا ساير موارد
 نقص ايمني

 بيماريهاي قلبي

آسم

ساير بيماريهاي مزمن ريوي 
بجز آسم

بيماري هاي مزمن كبدي

بيماريهاي مزمن خوني

 ماهه ------حاملگي   

بيماريهاي مزمن كليوي

اختالالت مزمن عصبي

نام )ساير بيماريهاي مزمن 
(:بيماري را ذكر نمائيد

_________________
_________________

_______

 تستهاي آزمايشگاهي -5

 ___/___/_______  ( :سال/ماه/روز)تاريخ جواب آزمايشگاه                        نتايج تستهاي آزمايشگاهي اوليه

 ___/___/_______( :  سال/ماه/روز)    :  تاريخ اولين نمونه گيري

 منفي      مثبت   :  نتيجه آزمايش انجام شده

 UpE Nucleo capsid ORF1a                  ORF1bنوع آزمايش انجام شده   

 :در صورتيكه نتيجه آزمايش مثبت بوده است نوع نمونه گيري انجام شده

 ____________  :ساير     خلط                     سواب نازوفارنكس  سواب گلو           BALشستشوي برونكوآلوئوالر 

 _________________________________________: ساير موارد و توضيحات

CoV    نام آزمايشگاه: ________________________ 

آيا تست اختصاصي CoV انجام شده است ؟  بلي    خير  
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  Serologyژي سرولو 

 ___تيتر آنتي بادي ___/___/___( :  سال/ماه/روز)تاريخ اولين نمونه گيري   خير  بلي :  ين تيتر مثبت در نظر گرفته ميشودا

 :سابقه تماس بيمار -6

 روز پيش از شروع عالئم ، سابقه مسافرت در داخل و خارج از كشور را ذكر مي نمايد ؟  41آيا بيمار از 

     نامشخص            خير         بلي

ورود به تاريخ   (:كشور، استان، شهرستان)مقصد بيمار
(:سال/ماه/روز)كشور

___/___/___ 
 تاريخ خروج از كشور ___/___/___ 

 (:سال/ماه/روز)

   

   

   

مزرعه يا بازارهاي فروش دام زنده ،  ، خفاش ، دام هاي اهلي در( حيوانات شكارچي نظير سگ و شاهين)آيا بيمار در تماس مستقيم يا غير مستقيم با حيوانات 
 :بوده است  روز پيش از شروع عالئم 41حيوانات اهلي ، جوندگان ، حيوانات وحشي از 

  نامعلوم      خير    بلي
 ___________________________________________________: در صورت تماس با حيوان ، نوع حيوان را مشخص نمائيد

 

 روز پيش از شروع عالئم مصرف نموده است؟ 41از ( شتر ، گاو ، بز ، گوسفند)آيا بيمار شير يا لبنيات غير پاستوريزه حيوانات 

  نامعلوم      خير    بلي
 ___________________________________________________:  جزئيات مربوط به فرآورده مصرف شده

 روز پيش از شروع عالئم مصرف نموده است؟ 41ي خاص يا داروهاي گياهي از بيمار داروآيا 

  نامعلوم      خير    بلي
 ___________________________________________________:  جزئيات مربوط به فرآورده مصرف شده

 روز پيش از شروع عالئم با بيماري با عالئم مشابه تماس داشته است ؟ 41آيا بيمار از 

  نامعلوم      خير    بلي

 :وضعيت افراد داراي تماس نزديك با بيمار

  مورد قطعي عفونت كوروناويروس خاورميانه      مورد محتمل    در حال بررسي
 :را ذكر نمائيد( كد ملي ، سن ، جنس ، محل سكونت)در صورتيكه فرد داراي تماس نزديك ، مورد قطعي يا محتمل است ، اطالعات تماس وي 

___________________________ 
 :نسبت فرد تماس يافته با بيمار 
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  (مشخص نمائيد)ساير موارد    كارگر منزل     دوست      _________نوع خويشاوندي را مشخص نمائيد    خويشاوند 
 

 
 

 

سالمت ، بعنوان پزشك ، پرستار ، داشجوي پزشكي يا پيراپزشكي ، رابط امين )روز قبل از بروز عالئم در مراكز بهداشتي يا درماني شاغل بوده است  41آيا بيمار از 
 : (بهداشت يا كاردان پيراپزشك ، پرسنل پذيرائي از بيماران ، نظافت چي ، پرسنل آمبوالنس ، كارشناس

  نامعلوم      خير    بلي

 درصورتيكه پاسخ مثبت مي باشد آيا پرسنل بهداشتي درماني مستقيماً با بيماران در تماس بوده است ؟

  نامعلوم      خير    بلي

 

 Date first recognized (dd/mm/yyyy)   :عوارض پديد آمده در بيمار -7

  بلي خير 

 پنوموني   تاريخ بروز عارضه  ___/___/____

 ARDS سندرم ديسترس حاد تنفسي     تاريخ بروز عارضه  ___/___/____

 نارسائي حاد كليه     تاريخ بروز عارضه  ___/___/____

 نارسائي قلبي     تاريخ بروز عارضه  ___/___/____

  اختالالت انعقادي     تاريخ بروز عارضه  ___/___/____

           تاريخ بروز عارضه  ___/___/____

 ( :نوع عارضه را مشخص نمائيد)ساير عوارض       ____________________________

 (:شامل اقدامات كنترلي انجام شده ، تعداد موارد تماس ، موارد پيگيري شده)قابل ذكر  ساير مشاهدات و نكات -8
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تاریخ اندازه گیری 
 

درجه حرارت

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

صبح
عصر

بروز عالیم 
تنفسي

/
گوارشي

نام و نام خانوداگي
/

کدملي

12345678910

روز 
11

روز 
12

روز 
13

روز 
14

ش پزشکي                                                            
وزارت بهداشت درمان و آموز

فرم پيگيري اطرافيان 
 -

ض 
ت درجه حرارت و بروز عاليم در  افراد در معر

ثب
س با فرد مشکوک

تما
 /

س
قطعي به كورونا ويرو

س وارد مي گردد و تحت  نمونه گیری قرار مي گیرد
هر فردی که دچار تب و عالیم شد نام او در فرم لیست خطي موارد مشکوک به  کورونا ویرو

.
در صورت بروز عالیم تنفسي یا گوارشي یا هرنوع عالمت دیگر ، نوع عالمت در ستون روز مربوطه ثبت شود
.

نام و امضاء کنترل کننده درجه حرارت
                                              :

نام و امضاء مسئول تیم مراقبت
/

س منطقه
کارشنا

:

روز 
7

روز 
8

روز 
9

ردیف

نام و نام خانوادگي مورد اولیه
                                :

کد ملي
                                                      :

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
:

مرکز بهداشت شهرستان
:

روز 
10

روز 
6

روز
1

روز 
2

روز 
3

روز 
4

روز 
5
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 19 – دیکو وکنترل یریشگیپ یراهنما
نحوه استفاده از : روس(یو )کرونا

افراد در در  یل حفاظت فردیوسا
 با بیماران تماس

 
 مرکز سالمت محیط و کار
 گروه بهداشت حرفه ای

 تهیه کننده:
 مریم رامین دکتر 

 
 تأیید کنندگان:

 بهداشت حرفه ای دکتر یحیی خسروی معاون
 دکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سالمت محیط و کار
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 نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی -راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس

1 
 

 مقدمه
تصویری  توصیه هایی در این راهنما شیوع زیاد کرونا ویروس،با توجه به اهمیت موضوع و میزان 

ی محیط هاکلیه جهت کمک به مدیریت این مشکل در در خصوص چگونگی استفاده از وسایل حفاظتی 
که به واسطه شغلشان در تماس با افراد مشکوک یا قطعی ابتال به این نوع ویروس می باشند، کاری 

شده است تا  ارائه می شود که اجرای آن می تواند در کاهش بار این بیماری بسیار مفید باشد. سعی
 ع اقدامبسته به نوع شغل میزان ریسک و نواگرچه  اقدامات توصیه شده کنترلی کامالً عملی باشد.
اقدامات کنترل باید طبق سلسله مراتب کنترلی باشد.  کنترلی متفاوت خواهد بود با این حال همیشه

اقدامات مدیریتی، سلسله مراتب کنترلی شامل حذف خطر، جایگزینی، کنترل های فنی و مهندسی، 
می باشد که همیشه باید به کارکنان و افراد در تماس وسایل حفاظت فردی جهت جلوگیری از مواجهه 

   .تر رفتترتیبی که گفت عمل شود و اگر سطح باالتر عملی نبود سراغ سطح پایین

کامل  هیچ برنامه حفاظت فردی بدون آموزش کارگران جهت استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی
ت تح کنند، استفاده وسایل این از خودشغل  در باید که کارگرانی کلیه که الزم استنخواهد بود. 

ا ر زیر موارد حداقل باید فردی حفاظت وسایل خصوص در آموزشیآموزش قرار گیرند. برنامه 
  پوشش دهد:

  الزم استزمانی استفاده از این وسایل چه  -

  الزم استوسایلی چه  -

 دز و بسته، تنظیم و پوشیده می شونچگونه بااین وسایل  -

 محدودیت های وسایل حفاظت فردی -

 نحوه مراقبت صحیح، نگهداری، عمر مفید و امحاء وسایل حفاظت فردی  -

 ادهاستف صحیح روش از باید نیز مدیران و سرپرستان، کارکنان و کارگران و افراد در تماسبر عالوه 
ت فردی آگاهی داشته باشند. افراد درگیر در امور مربوط به نگهداری، تعمیرات، حفاظ وسایل از

 ند.گیر قرار آموزش تحت باید نیز وسایلآزمایش و انتخاب این 
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 نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی -راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس

2 
 

 دامنه کاربرد: 
 است. شده تهیه کرونا ویروس با شاغلین مواجهه کاهش به کمکبه منظور  اولیه راهنمای این

افراد  به تواند یم یبهداشت اقدامات از یرویپ روس،یو نیا با مواجهه خاص خطرات از نظر صرف
 کارکنان ،یبهداشت یمراقبتهااین راهنما برای افرادی که با توجه به نوع شغل ) در مواجهه کمک کند.

 فاضالب و پسماند تیریمد اتیعمل ی،مرز حفاظت ،ییهوا خطوط شگاه،یآزما اجساد، با تماس در

می باشند، قابل با بیماران مشکوک ومبتال به ویروس  ( در تماسآلوده مناطق به بازدید از مراکز یا  ای
 استفاده می باشد.

 

 مراحل پوشیدن  (  وسایل حفاظت فردیPPE :توصیه شده ) 
استفاده شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت های استاندارد، تماسی، قطره ای و هوابرد  PPEنوع 

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

 روپوش .1

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

  گره میخورد.در پشت گردن و کمر 
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 ماسک یا رسپیراتور .2

 
 
 
 
 
 

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

  پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند انعطاف 

  را بطور مناسب پوشش دهید.صورت و زیر چانه 

 

 عینک یا شیلد صورت .3

 
  ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.بر روی صورت و چشم 

 

 دستکش ها .4

 

 

 
 

 
 .تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد 
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  آلودگی انتشاراستفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن 
 نگه دارید  دست ها را از چهره خود دور 

  باشیدکمی در تماس سطوح لمس شده با 

  شدید عوض کنیدهنگام پاره شدن یا آلودگی به دستکش ها را 

 بهداشت دست را رعایت کنید 

 

  درآوردنمراحل  (  وسایل حفاظت فردیPPE :توصیه شده ) 
با مواد عفونی بالقوه ، پوست یا  غشاهای مخاطی بدون الوده کردن لباس PPEایمن  درآوردنروش های مختلفی برای 

به جز  قبل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل حفاظت فردی، یک مثال آورده شده است. اینجار دوجود دارد. 
 ب، از صورت خود خارج کنید.را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن در ماسک. ماسک اگر استفاده شده است، درآورید

PPE  درآورید:زیر مراحل را به ترتیب 

 دستکش (1

 

 
 

  است.بیرون دستکش آلوده 

 بالفاصله دستان خود را بشویید یا از یک ضدعفونی اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شده اند ،
 استفاده کنید.کننده دست 

  از دست خارج کنید.، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را دار دستکشدست با استفاده از یک 

  شکل اول از سمت چپ( را با دستکش نگه دارید. درآورده شدهدستکش( 
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 نیز خارج کنید.و دستکش دوم را  ببریددر مچ دست دست دوم را زیر دستکش  کشانگشتان دست بدون دست 
 )شکل وسط(

 تکش را درون ظرف زباله قرار دهید.دس 

 

 یا شیلد صورت عینک (2

 

 عینک یا سپر صورت آلوده است سطح خارجی.  

 بالفاصله بشویید ، دست های خود را شدآلوده عینک یا سپر صورت  درآوردندست شما در حین  اگر
 استفاده کنید. از یک ضدعفونی کننده دستو 

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

  دهید. در غیر  مجدد قرار استفاده مجدد است، در مخزن مشخص شده برای بازیافتقابل  وسیلهاگر
 ن صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.ای

 

 روپوش (3

 
 لوده استهای آن آو آستین  ی روپوشجلو.  
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 از  و، فورا دستان خود را بشویید نگام درآوردن روپوش آلوده شده استاگر دست هایتان ه
 دعفونی کننده دست استفاده کنید.ض

 با بدن شما تماس  به بندهان ستین ها هنگام رسیدبندهای روپوش را باز کنید و مراقب باشید که آ
 نداشته باشد.

 روپوش را لمس کنید. کنید و فقط داخل جداگردن و شانه ها  را از روپوش 

  وارونه بطوریکه داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید.را روپوش  

 .بصورت فشرده شده و تا شده داخل ظرف زباله قرار دهید 

 

 ماسک  (4

 
 دست نزنید.  –وده است قسمت جلوی ماسک آل 

 دست های خود را بالفاصله بشویید و از یک ، ، دستان شما آلوده شداگر در حین برداشتن ماسک
 ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

 ا آن ر ماسک، و بدون لمس کردن جلوی بندهای باالییسپس  ماسک را باز کنید وپایین  ابتدا بندهای
  از صورت جدا کنید.

 اله قرار دهید.ماسک را در یک ظرف زب 
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 روپوش و دستکش (5

 

 

 

 

 

 .جلو و آستین های روپوش و قسمت بیرونی دستکش آلوده است 

  اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، بالفاصله دستان خود را با ضدعفونی
 کننده دست حاوی الکل بشویید.

 کنید تا بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش دار  ررا بگیرید و از بدن خود دو روپوش جلوی
 روپوش را لمس کنید.خارج 

  و بصورت یک بسته فشرده کنید.، آن را تا کنید روپوش درآوردنهنگام 

 قسمت داخلی فقط  نیز درآوردید. همزمان دستکش را ، به طوردرمی آوریدنطور که لباس را هما
را درون یک ظرف زباله  . لباس و دستکشس کنیدبا دست بدون حفاظت لم راو روپوش دستکش 
 قراردهید.

دست ها را بشویید یا از یک ضد عفونی ، وسایل حفاظت فردیهمه  درآوردنبعد  از بالفاصله  (6
 استفاده کنیدکننده الکی 

 
مبتال به  شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و هیکل یبرا اختصاصی یراهنما نیا"

 یرسا به شتریب یتخصصعمومی و کسب اطالعات  جهت؛ است شدهدر نظر گرفته  ویروس کرونا
 طیمشاغل و مح ،یمرکز خدمات بهداشت ،یادار یها طیمحراهنما های عمومی،  ریراهنماها نظ

  "د.یکن مراجعهخاص  یها
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 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 معاونت بهداشت 

 مرکز سالمت محیط و کار

 

مشکوک به کرونا افراد  در مواجهه با بیماران مبتال  و  محیط  اقدامات بهداشت راهنمای 
 ویروس در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

 

 

 
 

 

 

 

 تهیه شده توسط : گروه بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر کنترل پسماندهای بیمارستانی

 مرکز سالمت محیط و کار 

 

 1398اسفند ماه 

 01 -نسخه 
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 به نام خدا

 مقدمه :

 چین گزارش گردید. نوع جدید از عفونت های تنفسی شدید در شهر ووهان  استان هوبای میالدی، 2019در ماه دسامبر سال 
کرونا ویروس نوع یک  ،نفر بیمار بستری شده 59نفر از  15در مطالعات انجام شده در بررسی عوامل ایجاد کننده بیماری در 

  nCov 2019در حال حاضر این ویروس را به طور اختصار تشخیص داده شد. ،جدید که قرابت ژنتیکی زیادی با سارس داشت
 روسیاز و بزرگی خانواده کرونا ویروس ها بیشتر بر روی این ویروس می باشند. جام مطالعات انر حال دده اند و نامگذاری نمو
( MERS-CoV) انهیخاورم یمانند سندرم تنفس دتریشد یهایماریگرفته تا ب یسرماخوردگ عامل ایجاد بیماری از   ها هستند که

 باشند.می (SARS-CoV )  دیحاد شد یو سندرم تنفس

 یان منش قیدق قاتیشوند. تحق یمنتقل م انسانو  وانیح نیکه ب یمعن نیهستند ، به ا ها  کیئونوتز ویروس ها  جزءکرونا 
در حال حاضر راه  . از شتر به انسان منتقل شده است MERS-CoVبه انسان و   گربه ها نوع خاصی از از SARS-CoVدهد که 

به طور دقیق مشخص نگردیده و نیاز به ظاهرات بالینی کرونا ویروس جدید های انتقال، مخازن حیوانی، راههای پیشگیری و  ت
 مطالعات بیشتر دارد.

 و گزارش های موارد مثبت در سایر کشورهاز این بیماری در چین گزارش گردید اولین مورد مرگ ناشی ا 2020ژانویه  11در 
این بیماری در حال حاضر واکسن و درمان مناسب ندارد و اعالم شد. 2020ژانویه  20نظیر تایلند،ژاپن،کره جنوبی و آمریکا تا 

با توجه به بروز بیماری در کشور و  تالش از سوی مراکز علمی دنیا برای کشف واکسن و داروی بیماری در حال انجام می باشد.
ونا ویروس سعی شده است که نکات مهم بهداشتی که باید دراین خصوص مورد توجه قرار گیرد به تایید موارد مثبت ابتال به کر

 صورت خالصه ارائه گردد.

اقدامات بهداشتی و درمانی جهت محدود سازی  ضرورت انجام با توجه به اهمیت شناخت به موقع موارد مشکوک به بیماری و 
 انات و ظرفیتهای بهداشتی و درمانی و تالش جهت هم افزایی ضروری می باشد.استفاده از کلیه امک احتمال گسترش بیماری ،

 کلیات :

 راههای انتقال بیماری :

 هنوز بهراههای انتقال این ویروس شناسایی راه های انتقال عامل ایجاد کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن خواهد داشت . 
ق یا از طریاز طریق ریز قطرات  به طور عمده  کلی ویروس های تنفسیولی به عنوان یک اصل طور دقیق مشخص نشده است 

 منتقل می گردند.سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده 

 عفونت خطر معرض در است ممکنگزارش شده  مسافرت می نمایند  آن در nCoV-2019 ویروس که ای منطقهبه  که افرادی
 دان شده آلوده دیگر کشورهای از که کسانی و بیشتر از سایر مناطق گزارش شده  چین در nCoV-2019  حاضر حال در. باشند

 ایاعض مانند ،تماس نزدیک با بیماران  یا ،. در چین افراد مبتالاند کرده سفر چین به  تازگی به که هستند افرادی جمله از
 ده اند.ش آلوده ،بیماری شناسایی گردد اینکه از قبل کهو بهداشتی   پزشکیکادر   متخصصانداشته اند و یا در بین   خانواده
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تا دانش خود را در خصوص چرخه انتقال ویروس  نظر تحت را بیماری  شیوع اپیدمیولوژی مداوم بطورسازمان بهداشت جهانی 
 و روش های محافظت و پیشگیری از ابتال به بیماری افزایش دهد.

. ستا مهم بسیار یکنترل اقدامات برای ، کنند منتقل دیگران به را ویروس است ممکن آلوده بیماران که زمانی مدت دانستن
 ممکن  اخیر های گزارش طبق. است الزم آلوده افراد از دقیق پزشکی اطالعات ، nCoV-2019 عفونی دوره تعیین برای

 اساس بر حال این با. باشند آلوده به ویروس ، بیماری  عالئم دادن نشان از قبل nCoV-2019 به آلوده افراد است
 .شوند می ویروس بیشتر شیوع باعث ، دارند بیماری را  عالئم که افرادی ، موجود های داده

 گروه های در معرض خطر :

فرادی اولی به طور کلی بهداشتی می توانند در معرض ابتال به بیماری قرار گیرند اد جامعه در صورت عدم رعایت نکات تمام افر
زنده و یا افرادی که از بیماران ات حیوانات دارند مانند افراد شاغل در بازارهای فروش حیوانکه تماس نزدیک با 

یماران و یا کادر ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی بیشتر از مبتال مراقبت می نمایند مانند افراد خانواده ب
ن بیماری تا چند روز پس از آلودگی به ویروس با توجه به این که ای.سایرین در معرض ایتال به بیماری قرار دارند

عالیم بالینی خاصی ندارد و قابل تشخیص نیست به عنوان ناقل میتواند افرادی که با آنها تماس نزدیک دارد را 
 یم نظر به( قلبی های بیماری و دیابت مانند) لیقب از دارای بیماریهای زمینه ای  افراد و مسن افرادآلوده نماید .

 .باشند پذیرتر آسیب در ابتال به بیماری ایجاد شده توسط این ویروس  رسد

 روش های پیشگیری از بیماری :

دستمال استفاده شده بالفاصله در سطل زباله دربدار  انداختن  پوشاندن دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عطسه و -
نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و  در صورتیکه دستمال وجودشود.دستها با آب و صابون شسته  و سریعا 

 عطسه استفاده گردد
بطور مرتب دست ها به روش صحیح با آب و صابون شسته شود یا از محلول ها یا ژل های ضدعفونی استفاده  -

 ثانیه می باشد(   20گردد.)مدت زمان الزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل 

 از دست دادن و روبوسی اجتناب گردد .   -

 حضور در مکانهای عمومی و شلوغ پرهیز گردد .از فعالیت های خارج از منزل را تا حد امکان محدود نموده و  -

 به حیوانات اجتناب گردد . ناز نزدیک شد -

ت فود تا حد امکان  اجتناب کرده و مواد همچنین خوردن غذاهای آماده و فس از خوردن غذا در محیط های عمومی و -
  پخته استفاده گردد . غذایی به صورت کامال

از ماسک استفاده و در صورت شدید شدن  به روش صحیحو کرده  تدر صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراح -
 گردد. مراجعه عالیم به مراکز درمانی

 عالیم بیماری : 

اند بروز می تو با عالیمی همچون تب ، سرفه ،تنگی نفس این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید بر اساس دانسته های کنونی
.درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به گرددممکن است منجر به ذات الریه ،نارسایی کلیه و مرگ  ترو در موارد شدید نماید

 نشده است.طور دقیق مشخص 

 روش تشخیص بیماری : 
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 می باشد . (PCRاز طریق انجام آزمایشات تخصصی )شناسایی این ویروس  

 نیبی آبریزش و سرفه ، تب مانند تنفسی عالئمدارای   معمول طور به سرماخوردگی یا آنفوالنزا ، nCoV-2019 عفونت باافراد 
 شخیصت ، آنها شباهت دلیل به. شوند می ایجاد مختلف های ویروس اثر در اما هستند یکسان عالئم از بسیاری اگرچه. می باشند 

 دارای اد افر تأیید برای آزمایشگاهی تستهای  که است الزم دلیل همین به. باشد دشوار تواند می ،عالئم اساس بر تنها بیماری
2019-nCoV شود تأیید. 

 پزشکی یها مراقبت دنبال به زودتر باید دارند تنفسی مشکل و تب ، سرفه که افرادی نماید می توصیه سازمان جهانی بهداشت 
 ودهب تنفسی عالئم دارای که شخصی با بودن نزدیک صورت در یا باشند، کرده مسافرت عالئم بروز از قبل روز 14 اگر. باشند
 .مراجعه کنند بهداشتی های مراقبت دهندگان ارائهمراکز   به باید بیماران ، است

 :در بیمارستانها    nCov 2019اقدامات اجرایی  بهداشتی در کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروس 

 آموزش و اطالع رسانی :  -

جهت پیشگیری و کنترل بیماری الزم است آموزش های الزم در خصوص نحوه انتقال بیماری و اقدامات الزم جهت پیشگیری 
به عموم مردم و به ویژه افراد در معرض خطر از جمله کادر بهداشتی و درمانی ارائه دهنده خدمات سالمت  ، از آلودگی به بیماری

 ارائه گردد.

باید آگاهی عمومی در مورد   اطالعات درست و علمی از طریق مجاری مورد تایید و رسمی باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
عدم توجه به شایعات و ایجاد نگرانی و ترس در جامعه و در عین حال حساس سازی مردم جهت رعایت موارد بهداشتی صورت 

 گیرد.

همه کشورها الزم است  نی، بنابرا استزنگ خطر را به صدا درآورده  گسترش این بیماریسازمان بهداشت جهانی در خصوص 
بیماری   یکیولوژیدمیو اپ یکیژنت اتیخصوص با وجود شناساییانجام دهند ،  روسیو نیا وعیاز ش یریجلوگ یاقدامات الزم را برا

 تیضعو باید نسبت به بلکه همه  گردد باعث وحشت دیهشدارها با نیکه ا ستیبدان معنا ندر خصوص انتشار وسیع بیماری ، 
 انجام دهند. یماریب نیا وعیمحدود کردن ش یاقدامات الزم برا با آگاهی کافی  موجود 

 حفاظت فردی کادر خدمات بهداشتی و درمانی : -

 و بوده  بیشتری خطر معرض در ، کنند می مراقبت nCoV-2019 بیماری بهیا مشکوک   مبتال افراد از که بهداشتی کارکنان 
 نمایند. محافظت خود از ، عفونتکنترل   و پیشگیری مناسب های روش با باید

خطر میزان  انجام شده و  فعالیت  به نوع یبستگ COVID-19،  روسیکروناو در معرض کادر بهداشتی و درمانی محافظت از  یاقدامات برا
فته بایستی به کار گر خطر  قیدق یابیبر اساس ارز عفونتکنترل  بیماری کارکنان دارد . روش های پیشگیری و  قرار گرفتن در معرض 

ر تا دنماید کمک  کارکنان تواند به  یممناسب  یاز اقدامات بهداشت یروی، پ  قرار گرفتن در معرض بیماری نظر از خطرات  صرف شود.
از طریق کارکنان   از اینکه  شیوه کار ایمن و روش های مناسب حفاظت فردی  نانیاطمحصول  بمانند.سالم ارائه خدمات  بتوانند  طول 

 بسیار حائز اهمیت می باشد.رعایت می گردد 

فراد ا ریو سا مالقات کنندگان ،  کارکنان  محافظت از یقدم مهم برا نیاول مظنون به آلودگی افراد  یو جداساز عیسر ییشناساهمچنین 
 مراکز بهداشتی درمانی  و بیمارستانها می باشد.در 
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 روسیشده و دییموارد تا یکه دارا ییجدا از آنها COVID-19(2019-nCoV )صورت امکان ، افراد مظنون به داشتن  در
 گردد. یریجلوگ یو درمان یمراکز بهداشت ایبیمارستان   اژیتردر  شتریتا از انتقال ب ایزوله گردند هستند ، 

شده  دییتا و چه مشکوک چه  -COVIDمبتال به  ماریاز جمله اتاق بارائه دهنده خدمات به بیماران   پرسنل تعدادالزم است 
 د.نگردمحدود 

 : استاندارد یاطیاقدامات احتانجام  -

ب مناس فردی حفاظت  زاتی، استفاده از تجه یتنفسسیستم  بهداشت بهداشت دست و: استاندارد شامل  یاطیاقدامات احت
PPE)  (طیحم نظافت و گندزدایی ،  مدیریت ایمن لنژ،  پسماند منیا تیری، مد تزریقات ایمن ، اقدامات  سکیر یابیمطابق ارز 

  ماریمراقبت از ب زاتیتجه استریلیزاسیون و 

 :به شرح زیرانجام می شود   یکه اقدامات بهداشت دیحاصل کن نانیاطم

 ند.پوشان یعطسه م ایدر هنگام سرفه  دستمال کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصل کن ناناطمی 
 2019مشکوک به عفونت  مارانیببه  ی/ عموم انتظار یدر مکانها-nCoV  .استفاده از ماسک پیشنهاد گردد 
 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 
 های سازمان جهانی بهداشت رعایت بهداشت دست قبل از تماس  کارکنان مرکز بهداشتی درمانی مطابق راهنما

س پ و  بدن عاتی، بعد از قرار گرفتن در معرض ما گندزدایی ای پاک سازی قبل از انجام هرگونه روش با بیمار،  
 رعایت می نمایند. را  ماریاز تماس با ب

 با   و یا هندراب  صابون  و  آبکردن دست با  زیبهداشت دست شامل تم( الکلABHR .است )  

  شود. یداده م حیترج هندراب الکلی،  وضوح مشاهده نگردد به دستها اگر آلودگی 
 .اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود 

، آموزش  یبه منابع کاف PPE یکند. اثربخش یپاتوژن ها کمک م وعیبه کاهش ش PPEو مداوم از  حی، صح یاستفاده منطق
 دارد. یمناسب بستگ فردی کارکنان ، بهداشت مناسب و رفتار 

 مهم می باشد  حیبه طور مداوم و صح طیمح گندزداییو  نظافت یروش هااز   ناناطمی 

 تیوکلرپی)مانند همواد گندزدای  بیمارستانی استفاده از  با  و )دترجنت(  ندهیکردن کامل سطوح با آب و مواد شو زیتم 
 است . یمؤثر و کاف یروشهااز  ( میسد

 منیا روش های مطابق با  دیبا یپزشک پسماندهای و  یی، ظروف مواد غذا الندری،  یپزشک زاتیجهدستگاهها و ت 
 بخش های بعدی این دستورالعمل به آن پرداخته شده است.در مدیریت گردند که 

 و تماس ترشحات تنفسیمورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام   -الف

 و مالقات کنندگان خانواده ،  یافراد از جمله اعضا هیاستاندارد ، کل یاطاحتی اقدامات از استفاده بر عالوه 
 nCoVشده  دییتأ ایمشکوک  مارانیقبل از ورود به اتاق که در آن ب دیبا کارکنان درمانی و بهداشتی 

 استفاده کنند. به ویژه  ماسک و  یاطیهستند ، از اقدامات احت یبستر
 رندیمناسب قرار بگ هیبا تهو جداگانه  یدر اتاقها دیبا مارانبی. 
 هیدر ثان تریل 60 ماریهر ببرای  یکاف هیهستند ، تهو یعیطب هیتهو یکه دارا یبخش عموم یاتاق ها یبرا 

 .در نظر گرفته شده است
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 به  آلودگی که مشکوک به  یمارانی، ب مجزا های اتاق وجود عدم صورت درnCoV هم گروه  با  دیهستند با
 شوند. یبند

 مظنون به عفونت  نکهیا صرف نظر از  مارانیتختخواب همه بnCov .متر از هم  1حداقل  دیبا هستند
 فاصله داشته باشند .

 از  یمتی ، امکان صورت درHCW انجام شده مراقبت  دییتأ ایموارد مشکوک برای  اختصاصی به طور  دیبا
 یابد.تا خطر انتقال کاهش  دهند 

 HCW از ماسک استفاده کنند دیها با . 
 HCW یریجلوگ یمخاط یغشاها یاز آلودگاستفاده نمایند تا  صورت و حفاظ  چشم  از محافظ دیها با 

 شود.
 HCW بلند استفاده کنند. نیآست دارای و لیراستریو غ زیاز لباس تم دیها با 
 HCW بت مراق نیبند در ح شیو پ لباس یکسره از چکمه ،  استفادهنمایند . از دستکش استفاده  دیها با

 لزومی ندارد.روزمره 
 کلیه وسایل حفاظتی استفاده شده به نحو صحیح دفع و بهداشت دست نیز رعایت ،  ماریبعد از مراقبت از ب

 گردد.
 شار ف)به عنوان مثال یرد.مورد استفاده قرار گ  یاختصاصیا بصورت   و بوده  مصرف کباریا ی دیبا زاتیتجه

 بعد از وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور مشترک  زاتیتجه استفاده از  به ازیاگر نسنج ها و دماسنج ها( 
 لاتی ٪70)به عنوان مثال ، با استفاده از  دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یاستفاده برا

 الکل(.
 HCW کنند. یخوددارباید آلوده  یدهان خود با دست ها ای ینیها از لمس چشم ، ب 
 اشد. الزم ب یاز نظر پزشک نکهیمگر ا نمایید  یخودداربیمار از اتاق  رونیبه ب مارانیب انتقال و  ییاز جابجا

 تقال بیمار ان. اگر دیشده استفاده کن نییتع یصیتشخ زاتیتجه ریسا ایقابل حمل و / رادیوگرافی  زاتیاز تجه
به حداقل رساندن مواجهه با کارمندان  یبرا هشد نییتع شیحمل و نقل از پ یرهایاست ، از مس ازیمورد ن

 ماسک مناسب استفاده نمایید.  ماریب برای و  دیکنندگان استفاده کنمالقات و  مارانیب ری، سا
 که  دیحاصل کن نانیاطمHCW رعایت نموده بهداشت دست را انتقال  بیماران را انجام میدهند که  ییها

 انجام دهند.مناسب را  PPE ازو
 به محل انتقال   ماریب دنیزمان ممکن قبل از رس نیعتریالزم در سر یاطیدر مورد هرگونه اقدامات احت

 .اطالع رسانی گردد بیمار
  نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است ، تمبا آن   ماریبسطوحی که به طور مرتب 
  تعدادHCW 2019شده در  دییمشکوک و تأ ماریکه با بمالقات کنندگان خانواده و  یها ، اعضا-nCCV 

  .دیدر تماس هستند را محدود کن

 مالقات کنندگان  را در و  ارکنان ک هیشوند ، از جمله کل یم ماریکه وارد اتاق ب اطالعات مربوط به افرادی
 پرونده ثبت کنید.

 در فرایندهای تولید آئروسلهوا  انتقال از طریق  مورددر استاندارد  یاطیاقدامات احتانجام -ب 
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-SARSها  روسیو ناخطر انتقال کرو شیبا افزامی گردند  ذرات معلق در هوا دیتولموجب که فرایندهای درمانی  از  یبرخ

CoV  وMERS-  CoV و  یقبل از لوله گذار یدست هیتهو یویر یقلب یای، اح یتراکوتوم، همراه است . مانند گذاشتن تراشه
  یبرونکوسکوپ

  : انجام می گردد  ها HCWموارد زیر توسط  اطمینان حاصل شود  

 به  هیدر ثان تریل 160هوا حداقل  انیبا جر یعیطب هیتهو یعنی -مناسب هیاتاق با تهو کی در مراحل انجام
 شده  هوا در ساعت و جهت کنترل بار تعویض  12با حداقل  یفشار منف یدر اتاق ها ای ماریب ازای هر 

 ی کیمکان هیهوا هنگام استفاده از تهو انیجر
  که  یهنگام ، دیاستفاده کندارای تاییدیه  جهت حفاظت  یتنفسمحافظ ذرات  کیازHCW  از محافظ ها

 دیتوجه داشته باش درست قرار گرفتن آن را چک نمایند ،  استفاده می نمایند مصرف  کباری یتنفسذرات 
 شود. قرار گرفتن مناسب  محافظ ( ، ممکن است مانع از شی)به عنوان مثال رموهای صورت  که 

 دیصورت( استفاده کنشیلد  ای نکیچشم )به عنوان مثال ، ع محافظ از. 
 قاوم در برابر م. اگر لباس استفاده گرددبلند  نیو آست)نیازی به استریل بودن نیست ( زیلباس و دستکش تم

 یرود حجم باال یکه انتظار مدر مورد فرایندهایی بند ضد آب  شیاز پ دیها با HCW،  نفوذ مایعات  نباشد 
 . به لباس نفوذ کند استفاده کنند در طی آن   عاتیما
 دیمحدود کن ماریمراقبت باز   ازیتعداد افراد حاضر در اتاق را به حداقل مورد ن. 
  

 اجراییانجام کنترل های   -

 یم ری، شامل موارد ز یبهداشت یدر محل مراقبت ها nCoV-2019و کنترل عفونت  یریشگیپاجرایی  یاستهایکنترلها و س
 : اما فقط به موارد زیر محدود نمی شود  شود

 یتهایو فعال رساختهایز جادیا IPC داریپا  
 مارانیب نیآموزش مراقب  
 2019از  یناش یعفونت حاد تنفس پتانسیلزود هنگام  صیتشخ یاستهایس نیتدو-nCoV؛  
 یماریعامل ب ییشناسا یبرا  شگاهیبه آزما عیسر یاز دسترس نانیحصول اطم 
 در بخش اورژانس ژهیبه و تیاز ازدحام جمع یریجلوگ 
 دار عالمت مارانیب یبرا ژهیمحل انتظار و نیتأم 
  یبستر مارانیمناسب بجداسازی 
 یمنابع کاف امین ت PPE 
 برنامه های و  اه استیساجرای از  نانیاطمIPC یبهداشت یمراقبت هاهمه جوانب   یبرا. 

 
 یبهداشت یمربوط به کارکنان مراقبت ها اداری اقدامات -
 یبهداشت یکارکنان مراقبت هاکافی  آموزش 
 تعداد کارکنان به تعداد بیماران  یاز نسبت کاف نانیاطم 
 از ناشی   یتنفس حاد یها عفونت ینظارت برا ندیفرآ جادیاnCoV   یبهداشت یکارکنان مراقبت هابرای 
 نکهیاز ا ناناطمی HCWs کنند. یرا درک م یپزشک یمراقبت هافوریت   تیو مردم اهم 
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 توسط  بهبود  یسمهایاستاندارد و فراهم آوردن مکان یاطینکات احت تینظارت رعاHCWs 
 تریاژ:  -

بدو ورود به بخش اورژانس می باشد و عملکرد اصلی آن غربالگری و دسته اتاق تریاژ اولین فضای قابل دسترس برای بیماران در 
بندی بیماران بر اساس وضعیت بیماری و همچنین نوع و سطح خدمات درمانی مورد نیاز می باشد.در این فضا بیماران توسط 

 .ش دیده در این بخش حائز اهمیت می باشدپرستار تریاژ مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند . استفاده از پرستاران با تجربه و آموز

 نکات  بهداشتی مهم در تریاژ :

 .دارای فضای انتظار قبل از اتاق معاینه که ترجیحا قسمتی از آن به بیماران دارای عالیم تنفسی اختصاص یابد 
 فاصله نزدیک با حمام آلودگی زدایی 

 رای عالیم تنفسی برای جلوگیری از انتشار ترشحات و ریز توصیه و در اختیار قرار دادن ماسک ساده به همه بیماران دا
 قطرات تنفسی

  در ساعت یا دارای تهویه طبیعی باشد. ر تعویض هوا با 12اتاق انتظار باید واجد واحد تهویه مناسب با حداقل 
 

 کنترل های محیطی و مهندسی : -

ند انمکنترل های محیطی و مهندسی با هدف کاهش غلظت آئروسل های عفونی تنفسی در هوا و کاهش آلودگی سطوح و اشیا 
 .انجام می شود  تهویه محیطی و جداسازی مکانی با فاصله حداقل یک متر بین بیماران

( بسیار مهم می باشد  air bornمی شوند )تهویه محیطی به ویژه برای کاهش انتقال عوامل بیماریزایی که از طریق هوا منتقل 
 زداییگندی کنترل عوامل محیطی که از طریق تماس گسترش می یابند روش های مهم کنترل محیطی شامل تمیز کردن و .برا

 سطوح آلوده و اشیا است.

 کنترل های محیطی : تمیز کردن و گندزدایی 

می شوند برای مدت زمان متغیر )ساعت ها یا روزها ( در   بیماریهای حاد تنفسی ویروس ها و باکتری هایی که باعث ایجاد 
را کاهش داد و عوامل عفونی را با استفاده از تمیز کردن  عوامل می توان این و گندزدایی با تمیز کردن مانند .محیط زنده می 

ا تعداد یوتا عوامل بیماری را از بین ببرد  ی شود تمیز کردن و گندزدایی در نظر گرفته م  نمود.غیر فعال محیط و گندزدایی 
بنابراین زنجیره انتقال را می شکند .گندزدایی یک . آنها را بر روی سطوح و اقالم آلوده به میزان قابل توجهی کاهش می دهد

رانی استفاده غیر بحمفهوم فیزیکی یا شیمیایی برای کشتن میکروارگانیسم ها )نه اسپورها( است و باید برای تجهیزات پزشکی 
با توجه به ماهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیط بسیار ضروری است تا  رود.به کار  ، یا مشترک برای بیماران شده

  نسبت به گندزدایی سطوح و تجهیزات مورد استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد

 ه از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شودتجهیزات یا سطوح را طوری تمیز کنید ک. 
 اگر سطوح و اقالم از مواد آلی  .در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود

 .مواد و سطوح قابل گندزدایی نیستند  پاک نشوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،ترشحات ،گرد و خاک و غبار (
  در نظر گرفته شود .توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی،زمان تماس و مدیریت گندزداها الزم است 

می شوند توسط طیف وسیعی از مواد گندزدا غیر فعال می  (  ARISعفونت های حاد تنفسی ) ویروس و باکتری هایی که باعث
د برای استفاده در بیمارستان را کنترل می . با این حال در برخی از کشورها سازمانهای نظارتی انواع مواد گندزدای موجو گردند

 گندزداهای بیمارستانی شامل موارد زیر است :کنند . 
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 سدیم هیپوکلریت )سفید کننده خانگی ( -
 الکل -
 ترکیبات فنلی -
 ترکیبات کواترنری آمونیوم -
 ترکیبات پراکسیژن -

و دارای قیمت مناسب می است .به راحتی در دسترس  سدیم هیپوکلریت و الکل در بسیاری از کشورها الزم به ذکر است 
 باشد

 

  کردن محیط مراقبت بیمار نظافت: 

به ویژه روی سطوحی که بیمار در آن قرار گرفته  - کنیدو گندزدایی تمیز   اتاقها و فضاهای ایزوله  درسطوح افقی را  -
 یمارب را به طور مرتب و موقع تخلیه یا مرخص کردن -بستر بیمار  اطراف  و بالفاصله یا اغلب اوقات با آنها تماس دارد 

 کنید. نظافت و گندزدایی

از تمیز کردن مرطوب )پارچه  ،سل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی برای جلوگیری از تولید احتمالی آئرو -
 نمایید .  شک یا جارو کردن  استفاده مرطوب ( به جای گردگیری خ

 انجام گیرد.  PPEیت انظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رع -
 استفاده از مواد گندزدا:

مراکز بهداشتی درمانی با منابع محدود ممکن است به انواع مواد کشورهای مختلف پروتکل های گندزدایی و ضد عفونی مختلفی دارند. 
 گندزدا و ضد عفونی دسترسی نداشته باشد. اما الکل و سفید کننده در صورتی که درست استفاده شوند مواد شیمیایی قابل قبولی هستند.

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

 الکل:

روب کش با طیف گسترده است و به طور کلی از الکل کدرصد یک می70موثر است.اتیل الکل  ها الکل برای از بین بردن ویروس 
ولتیپل م های داروییویالالستیکی به عنوان مثال درپوش  ) غلب برای گندزدایی سطوح کوچکاالکل   .بهتر استایزوپروپیل 

 ( استفاده می شود. ونتیالتور ها استتوسکوپ و مثل )و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (ترمومترها  دوز، 

محدود می شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب  ،اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک قابلیت به دلیل
 گردد.استفاده می 

،سخت شدن و ترک خوردگی الستیک و زدا میتواند باعث تغییر رنگ، تورم عنوان گند الکل به از استفاده مکرر و طوالنی
 پالستیک های خاص شود.

 سفید کننده:

ه ز جملماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری،قارچ و ویروس ا است که کننده قوی و موثر گندزدایییک 
 غیر فعال می شود. ، مواد آلی توسطبه راحتی ویروس آنفوالنزا موثر است اما 
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، با هزینه ای کم و به طور گسترده در دسترس است و (دقیقه زمان تماس 60تا  10 )باگندزداها و سفید کننده های خانگی 
 برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می شود.

و نور تجزیه می رما کند و تحت تاثیر گ را تحریک می تنفسیپوست و مجاری ، با این حال سفید کننده ها غشاهای مخاطی
 شوند و به راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میدهند .بنابر این سفید کننده ها باید با احتیاط مصرف گردند .

ن آ می تواند اثراترقیق سازی  توصیه شده )قوی تر و ضعیف تر (  عدم رعایت میزان استفاده نادرست از سفید کننده از جمله 
 کاهش دهد و باعث آسیب دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد. گندزدارا برای 

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

 از ماسک ،دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود  -

 توصیه می شود.  ینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدناستفاده از ع -

 استفاده گردد. از انها  در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده ود کننده را محلول های سفی -

 (سفید کننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می نماید. -

 رقیق نمایید. %0.05ا آن را ت %5در صورت استفاده از سفید کننده حاوی هیپوکلریت سدیم  -

 هیپوکلریت سدیم : غلظت و مصرف  -جدول

 است(  کلر قابل دسترس  PPM) 50000معادل  5:عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %  محلول اولیه

قسمت آب  99قسمت سفید کننده به  1توصیه می شود  استفاده از  5سدیم %  یتراز هیپوکل 1:100: محلول  محلول توصیه شده
 برای گند زدایی سطوح (  1:100سرد لوله کشی )محلول 

به عنوان مثال ، برای آماده  .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ، نسبت سفید کننده به آب را تنظیم کنید
قسمت سفید  2هیپوکلریت سدیم ، از دو برابر بیشتر از سفید کننده استفاده کنید )یعنی  صد  در 2.5سازی سفید کننده های حاوی 

 قسمت آب( 98کننده به  
، کلر قابل دسترس  1:100در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفید کننده حاوی کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی : 

   هد بودپی پی ام خوا 500در صد یا  0.05در حدود 
یت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل رمحلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکل

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

 دقیقه توصیه می شود . 30: زمان تماس  برای غوطه ور کردن اقالمگندزدایی زمان الزم   
سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز کردن مدفوع ، استفراغ،ترشحات ،خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا   نکته:

 غوطه وری ( 
 

 

 اطات الزم برای استفاده از سفید کننده ها :یاحت

 ب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند جمو سفید کننده ها -
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دقیقه با آب  15از تماس با چشم باید خود داری گردد اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت  -
 و با یک پزشک مشورت گردد.ته شود شس

زیرا کارایی آن را کاهش داده و می مواد شوینده خانگی اجتناب گردد  از به کار بردن سفید کننده ها به همراه سایر -
تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود.به عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفید کننده با 

اند ز می توتولید می گردد و این گا (مانند موادی که برای تمیز کردن توالت استفاده می شود)مواد شوینده اسیدی 
 تفاده از سفید کننده برایمایید و قبل از استدا از مواد شوینده استفاده نابباعث مرگ یا جراحت گردد .در صورت لزوم 

 کامال با آب بشویید. محل را، ضدعفونی

ها ده بنابراین سفید کنن سمی آزاد می نمایدوقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گاز شده نسفید کننده رقیق  -
 دور از دسترس کودکان قرار داده شوند. وباید در مکان خنک و دور از نور خورشید 

هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر بخشی آن از سفید کننده هایی که اخیرا تولید  -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق  -
مواد آلی موجب غیر فعال شدن .  بریزیدساعت دور  24سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از 

غشته به مواد آلی باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید سفید کننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آ
 عاری از مواد آلی گردد. ،کننده

 .ور از دسترس کودکان نگهداری گرددسفید کننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در ظروف تیره رنگ و د -
 
 :مدیریت پسماند 

کرونا ،در بیمارستانهایی انجام شود که مدیریت پسماندها توجه: پذیرش بیمار مشکوک یا تایید شده به بیماری 
و با تاکید بر وجود و استفاده از  "ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته"براساس 

ط  بهداشت محی گروهدستگاه فعال بی خطرساز پسماند انجام می شود  و کلیه مراحل مدیریت پسماند مورد تایید 
 .بهداشتی دانشگاه می باشد معاونت

 گردد. انجام مدیریت پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی -
 فادمعفونی تلقی شده و مطابق  ، در طی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این بیماران کلیه پسماندهای تولیدی -

)مصوبه شماره مدیریت گردند.  "ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته "
و  25/3/87مورخ  98414ک ،کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست به شماره ابالغ 38459/ت/15871

 بخشنامه ها و دستورالعمل های  ابالغی تکمیلی ( 
پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت در بیمارستان در کلیه مراحل مدیریت  -

 مناسب استفاده کنند  و آموزش های الزم  PPE کارکنان باید از   ،همچنین بی خطر سازی پسماندهای تولید شده
 ریافت کرده باشند را د    PPEدر مورد نحوه صحیح استفاده از 

 نظیر ادرار را میتوان با رعایت احتیاط در داخل سیستم فاضالب تخلیه نمود.پسماندهای مایع  -
 برای اجتناب از تولید احتمالی آئروسل ها  با احتیاط با الودگی ناشی از  مدفوع بیماران رفتار شود  -
  خدمات غذایی بهداشت  : 
 . ایمن انجام شود بیمارستان بصورت  در غذا خدمات مدیریت به مربوط های سرویس ارائه -
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پس از استفاده به عنوان پسماند  مذکور و ظروفگردد  هی المقدور از ظروف یکبار مصرف استفادحت بیماران برای  -
به طور صحیح با آب و  ،به طور مجزا از سایر ظروفدر غیر این صورت بعد از جمع آوری ظروف عفونی مدیریت گردد 

 د .نشوزدایی  و گند مواد پاک کننده )دترجنت ( شسته 
 : مدیریت خدمات رختشویخانه 
 انجام شود. عفونت کنترل و پیشگیری الزامات رعایت و ایمن شرایط با رختشویخانه خدمات مدیریت -
 دما و گندزداهای مورد استفاده توان از بین بردن ویروس را دارا می باشند.  -
 گردد مدیریت عفونی پسماند همانند مصرف از پس و شده استفاده مصرف یکبار لنژ و لباس از امکان صورت در گردد می توصیه -

 .و گندزدایی گردد  و مطابق با البسه عفونی شستشو  ،بطور مجزا جمع آوریلباس و لنژ  در غیر اینصورت .

 
 آوری لنژها ضروری می باشد در طول مراحل جمع  مناسب PPE استفاده از  -

 دادن لباس ها و لنژهای آلوده جدا خودداری گردد . تکاناز   ،جهت پیشگیری از انتشار ذرات -

  م دست الزم است انجام شود.وبرای کارکنان رختشویخانه استفاده از دستکش و شستشوی مدا -

 زین چشم حفاظ، ماسک و  مخصوصلباس  ها باشد سمیکروارگانیم و انتقال از راه هوایی دنینگران پاش در صورتیکه  -
  استفاده گردند  باید

و جداگانه به رختشویخانه تحویل داده  بودهدارای برچسب باید   پالستیکی های کیسه در شده آوری جمع لنژهای -
 د . نشو

 ولید کننده تهیه و استفاده گردد .ت مطابق دستورالعمل  شرکت گندزداها -
به شدت کثیف و آلوده  قبل از قرار دادن لنژ در کیسه مخصوص   از لنژ  مدفوع مثال عنوان به جامد مواد زیاد مقادیر -

کنان در تمام مراحل  کار .حمل به رختشویخانه،   از لنژ جدا شده و مدفوع و آلودگی جدا شده در توالت دفع گردد
 مناسب استفاده نمایند .  PPE انجام کار از

اری با بیمکنند ، خطر در معرض قرار گرفتن  یاستاندارد استفاده م یاطیاز اقدامات احت کارکنان رختشویخانه که  یتا زمان 
 اندک بوده و یا اصال وجود ندارد.

 اتاق ایزوله : فضا و پسماند از   و  یزات مراقبت از بیمار ، ملحفه هابسته بندی و حمل و نقل تجه 
وص ما درون کانتینر ها یا کیسه های مخصکثیف و پسماند را مستقی، لنژایزوله تجهیزات استفاده شده  فضای در اتاق یا -

 این کار قرار دهید.

با روشی که مانع از باز شدن کانتینر یا کیسه در هنگام حمل و نقل  را کثیف و پسماند ، لنژتجهیزات استفاده شده  -
 شود، حمل کنید.

طوری در کیسه قرار بگیرد که باعث آلودگی قسمت بیرونی  کثیف و پسماند  تیکه تجهیزات استفاده شده ، لنژردر صو -
 کیسه نگردد یک الیه کیسه کافیست و استفاده از دو کیسه ضروری نمی باشد.

ا رعایت نموده و شستشوی احتیاطات استاندارد ر ، کار جا به جایی راطمینان حاصل نمایید که کارکنان دست اند -
 دهند.انجام می  PPEد از جدا کردن دست را بع
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 کییمقاوم تری نیاز دارد نظیر دستکش و پیش بند الست   PPEو گندزدایی محیط به  کارهای سنگین نظیر نظافت  -
 کفش های رو بسته و مقاومو

 

 :منابع
- Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is 

suspected,Interim guidance,25 January 2020 
 

- Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with 
mild symptoms and management of contacts Interim guidance 20 January 2020 
WHO/nCov/IPC_HomeCare/2020.1 

-  
-   Ecdc (Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to 

SARS-Cov-2(18 february 2020) 
- Guide to infection control in the hospital (2018) 
- https://www.osha.gov 
-  https:// isid.org/guide/infectionprevention/ 
- Clinical management of severe acute respiratory infection when middle easte respiratory 

syndrome coronavirus (MERS-COV) infection is suspected 
- Guideline for corona patient 8 december 2014 
- Infection prevention and control of epidemic –prone acute respiratory infection in health 

care.Guideline  world health organization .2014 
- WHO Global epidemiological surveillance stsndards for influenza.geneva ,world health 

organization 2013 

 

ویروس ،سندرم تنفسی خاور میانه مرکز مدیریت بیماریهای واگیر معاونت  راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کرونا -
  1393بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسخه خرداد 
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Guideline Aircraft disinfection
راهنماي گندزدايی هواپيما در هنگام انتقال مسافر مشكوك به بيماري مسري 

 روشهای گندزدایی استاندارد
یک روش گندزدایی باید مراحل زیر را شامل شود:

•                                                          استفاده از دستكش هاي یكبار مصرف
• استفاده از عينک محافظ در منگام خطر پاشيدن مواد به چشم
•  كيسه مخصوص پسماند را باز و در كنار محل الوده قرار دهيد درصورتيكه كيسه مخصوص در دسترس

نباشد روي كيسه   معمولي بر چسب بزنيد
• :سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تميز و سپس ضد عفوني شوند

 روكش)ها(، صندليهاي مجاور همان ردیف، ردیف مجاور،و محلهاي زیر:	
 نشيمن صندلي                                                                                                      	
 دسته هاي صندلي                                                                                                       	
   پشتی صندلي) قسمت پالستيكي یا فلزي(                                	
 ميز غذا خوري                                                                                                               	
 قفل كمربندهاي ایمني                                                                                                     	
 چراغها و كنترلها،تكمه احضار مهماندار و محفظه باالي سر 	
 دیواره و پنجره هاي  مجاورهمان ردیف  	
 ویدئو مانيتورها  	
 سرویسهاي بهداشتي 	
  در صورت استفاده سرویس بهداشتي توسظ مسافر بيمار در،دستگيره، 	

نشيمن توالت،محل تعویض پوشک، دستشویي و دیوارها و كانتر                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

                                                                                                                         
 ابتدا محل آلوده تميز )ازمواد جامد و مایع آلوده( و سپس از ماده گندزدایی كننده مجاز هواپيما 	

استفاده شود و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله كاغذي سطوح را خشک و تميزو 
حوله را در كيسه زباله بياندازید.

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه كلر یا ماده ضدعفونی كننده بر پایه الكلی استفاده كنيد. 	
 از تماس كافي سطوح با ماده گندزدایی كننده مطمئن شوید                                                	
 در صورت آلوده شدن دستكش آن را تعویض نمایيد                	
 از بين بردن هرگونه آلودگي از كف كابين                               	
 شستشوي سطوح با آب و خشک نمودن ان و دور ریختن كليه دستمالهاي مورد استفاده در كيسه 	

زباله    
 دور ریختن دستكشها در كيسه زباله	
 كيسه زباله را پلمپ كنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شوید	
 بعد از اتمام كار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویيد یا ماده ضد عفوني كننده  پایه الكلي 	

تميز كنيد ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایيد
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 براي تميز كردن سطوح از هواي فشرده استفاده نكنيد	
 

وسایل حفاظتي مورد نياز كاركنان خدماتی:                                                        
دستكش – لباس كار- عينک- ماسک

تجهيزات و وسایل گندزدایی:                                                     
•  كيسه زباله مخصوص پسماند و در صورت عدم دسترسي كيسه معمولي را برچسب نمایيد
•   دستكش یكبارمصرف
•                                                                                                                         عينک محافظ
•                                                                                                                حوله كاغذي
•                                                                                             ماده پاك كننده سطوح
•                                                                                                                                      آب
•                                                                                                      ماده گندزدایی كننده

عالمتهای مورد نياز براي ایزوله) جداسازي( محل                        
 .                  

گندزداهای سطوح:
1. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 

الکل برای از بین بردن ویروس ها موثر است. اتیل الکل 70 درصد یک میکروب کش با طیف گسترده است و به طور کلی از الکل 
ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به عنوان مثال درپوش الستیکی ویال های دارویی مولتیپل دوز، 

ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می شود.
به دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود می شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده 

می گردد.
استفاده مکرر و طوالنی از الکل به عنوان گندزدا می تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سخت شدن و ترک خوردگی الستیک و پالستیک های 

خاص شود.
2. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم 

3. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن
4.سفید کننده

گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا 
موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می شود.

گندزداها و سفیدکننده های خانگی )با 10 تا 60 دقیقه زمان تماس(، با هزینه  کم و به طور گسترده در دسترس است و برای 
گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می شود.

با این حال سفیدکننده ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک می کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می شوند و 
به راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان می دهند. بنابر این سفیدکننده ها باید با احتیاط مصرف گردند.

استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق سازی توصیه شده )قوی تر و ضعیف تر( می تواند اثرات آن را برای 
گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.

برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق شده  رعایت موارد زیر ضروری است:
- استفاده از ماسک، پیش بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می شود.

- محلول های سفیدکننده در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.
- سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می نماید(
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 19 –پیشگیری و کنترل کوید 
 محیط در( ویروس کرونا)

  عمومی راهنمای: کار

 کنندگان )طبق حروف الفبا(تهیه 
 مهندس مهدی علی گل، مهندس زهره روشنی

 تأیید کنندگان:
 دکتر یحیی خسروی معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار

 دکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سالمت محیط و کار
 

کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟ شچگونه از گستر  

 مرکز سالمت محیط و کار
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 مقدمه. 1
در نهایت عامل این بیماری های ویروس جدیدی تحت عنوان  ،2019از پنومونی در فوریه  به دنبال بروز مواردی

تشخیص داده شد و از آن پس هزاران نفر را مبتال کرد. متاسفانه این بیماری به نقاط دیگر جهان از  1کروناویروس
 جمله ایران نیز انتشار یافت. 

)سختی شدید در نفس راه سندروم دیسترس تنفسی حاداین بیماری می تواند منجر به پنومونی شدید به هم
و اختالالت دستگاهی متعدد گردد که در نهایت  )عفونت خون(، شوک سپتیککشیدن به دلیل تجمع آب در ریه(

می تواند منجر به مرگ گردد. این ویروس تصور می شود که در بسیاری از موارد از فرد به فرد از طریق هوای 
یروس افراد آلوده می توانند وبه مخاط یا قطرات تنفسی بیمار منتقل شود. به عبارت دیگر  تنفسی یا سطوح آلوده

کرونا را از طریق ترشحات تنفسی، بویژه در زمان عطسه یا سرفه انتقال دهند. این ویروس می تواند از فاصله حدود 
همانطوری که  ؛سرفه روی می دهدمتری منتقل شود. این انتقال معموالً از طریق ترشحات ریز زمان عطسه یا  2

 یعنی ممکن است در بینی یا دهان جای بگیرند و از آنجا به ریه راه پیدا کنند. آنفلوانزا شیوع پیدا می کند. 

لمس سطوح یا اشیایی که به ویروس آلوده اند و پس از هنوز کامل مشخص نشده است که آیا انتقال بیماری با 
تصور می شود که خطرناکترین زمان انتقال  ؟ر به ایجاد بیماری می شود یا خیرآن برخورد با دهان و بینی منج

 یحاو ءایاش ایلمس سطوح  ایکه آ ستیبه طور کامل مشخص ن زهنوالبته  وقتی است که فردی دارای عالئم است.
گاهی ممکن است پیش از بروز  ر؟یخ ایارتباط دارد  یماریو چشم ها با انتقال ب ینیب ایو لمس دهان  روسیو

وبی در استان هعالئم نیز انتقال صورت گیرد اما این مهم ترین راه انتقال نیست. انتقال این ویروس طبق شواهد 
 چین آسان بوده است ولی در ایاالت متحده تنها با تماس های بسیار نزدیک به وقوع پیوسته است.

 س شامل موارد زیر می باشند:کارکنان در معرض مواجهه بیشتر با کروناویرو

 خانه های بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کاربهداری، ، و درمانی کارکنان خدمات بهداشتی 
 کارکنان کفن و دفن 
 ی تشخیص طبیکارکنان آزمایشگاه ها 
 و مترو، کلیه وسایل حمل و نقل عمومی )  مسئولین و کارکنان فرودگاه ها و شرکت های هوایی و ریلی

 (غیرهاتوبوس، تاکسی و 
 مرزبانان 

                                                           
1 novel Coronavirus (2019-nCoV) 

445



  یعموم یکار: راهنما طی( در محروسوی کرونا) 19 – دیو کنترل کو یریشگیپ
 

2 
 

 پسماند و یا فاضالب )افراد زباله گرد که به طور غیر رسمی مشغول به این کارکنان جمع آوری زباله ،
 .(کارند

 کارکنانی که مرتب در مسافرت هستند به خصوص به مناطق آلوده 

 بیشتری نسبت به این بیماری دارند:همچنین شاغلین زیر آسیب پذیری 

 شاغلین سالمند 
  ،شاغلین دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت 
 بیماری های قلبی 
  در مواجهه با مواد شیمیایی آسیب زننده به ریه شامل گازها و بخارات التهاب  کارکنانبیماری تنفسی و

 آور
 افراد دچار مشکالت سیستم ایمنی 
 شاغلین باردار 

و  کارکنان خدمات بهداشتیبسیاری از کارگران ریسک پایینی برای ابتال دارند. با این حال برخی کارکنان مثل 
اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای محافظت  ریسک باالیی دارند.، آزمایشگاه ها یا کارکنان جمع آوری زباله درمانی

ه آن بستگی به نوع کار انجام شده و ریسک مواجهه با آن از از کارگران در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال ب
  .جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط کار دارد

های کنترل عفونت را بر اساس یک ارزیابی ریسک دقیق با استفاده از تلفیق مناسبی از کارفرمایان باید استراتژی
اتخاذ کنند تا از مواجهه  (PPE) کار ایمن و وسایل حفاظت فردیهای کنترل های مهندسی و مدیریتی، شیوه

ان کارگرملزم هستند که به کارفرمایان  با ویروس کروناشغلی  مواجههبرای جلوگیری از  .کارگران پیشگیری شود
 آموزش دهند. PPEگیری از آلودگی از جمله پیشاجزای در زمینه 

 کاربرد دامنه. 2 
صرف نظر  شده است. هیته کرونا روسیو با نیشاغل مواجهه یریجلوگ به کمک یبرا را هیاول یراهنما نیا .1

تواند به کارگران کمک کند تا در  یم یاز اقدامات بهداشت یرویپ روس،یو نیاز خطرات خاص مواجهه با ا
 طول سال سالم بمانند. 

و شاغلین کمک کند تا بتوانند برای برنامه ریزی و واکنش در زمینه  می تواند به کارفرمایانراهنمای این  .2
 مقابله با این ویروس و پیشگیری از آن اقدام نمایند. 
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در جامعه،  تواند به کارفرمایان در آماده سازی برای شیوع گسترده تر ویروس کرونااین راهنما همچنین می .3
 در صورت شروع این نوع انتقال، کمک کند. 

)بخش  به طور اختصاصی برای آنها راهنما تهیه شده استکه  یبرای کارگران ی عمومیهنمارااین  .4
، آزمایشگاه، خطوط هوایی، حفاظت مرزی یا عملیات کارکنان در تماس با اجسادهای بهداشتی، مراقبت

 ( نیز قابل استفاده است. آلودهبه مناطقی  فاضالب یا سفر ومدیریت پسماند 

  یکل یها هیتوص.3
از گسترش  دیندارد، با وجودکرونا  روسیو با یمواجهه خاص چیکه ه ییو کارگران در کارها انیکارفرما .1

را در  یگرید یاطیممکن است اقدامات احت وعیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وعیش تیوضع
 .دینما الزامرا  ندراهنما مورد توجه قرار نگرفته ا نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یبرخ

 یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترل سلسله یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا یهاهیتوص نیا .2
 یم کرونا روسیوبرابر مواجهه با  درمحافظت از کارگران  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش یتیریمدو  یمهندس

 کارگران از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته. باشد
 یفستن دستگاه ای/ و صورت محافظ ای نکیع ،ماسک ،لباس ،دستکش شامل است ممکن روسیو برابر در

  .شود
خطوط  شگاه،ی، آزمااجساد با تماس در کارکنان ،یبهداشت یهامراقبت در ریدرگ انیکارفرما و کارگران .3

 دیاکرونا ب روسیو به آلودهبه مناطق  سفر ای فاضالب وپسماند  تیریمد اتیعمل ای یحفاظت مرز ،ییهوا
 آگاه باشند.  وعیرو به رشد ش تیاز وضع

ند؛ کن یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کارگرانشانمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما .4
از  یریجلوگ یحاصل کنند که کارگران از کنترلها برا نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یتیریو مد یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یمواجهه استفاده م
 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها

 یتخصص اقدامات. 4
 شناسایی خطر 1.4

 یتوان به راحت یارائه شد، م روسیو نیانتشار و انتقال ا وهیکه در باال در مورد ش ییهاتوجه به راه با .1
نا خطر مشکوک به کرو ایافراد مبتال  یکیکه در نزد یمعن نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا

 از همه در خطرند.  شیب یوجود دارد که کارکنان خدمات بهداشت یادیز
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 یها رهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییوجود دارد محل ها زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از .2
تواند امکان انتقال  یم رهیهوشمند و غ یلهایموس، صفحه موبا د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها
 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو یقطرات حاو

 ارزیابی خطر 4.2
که  یمثال مشاغل ی. براستین کسانیهمه و در همه محل ها  یطور حتم خطرات مرتبط با کرونا برا به .1

 بهداشت یها خانه ،یبهدار ،یدرمان و یبهداشت خدمات کارکناندر باال اشاره شد از جمله کارکنان 
 هستند.  یشتریخطر ب در کار بهداشت مرکز و یکارگر

 عموضو نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد نیهمچن .2
 ظاتمالح و طیشرا به توجه با صورت هر به. داشت باال سکیر با موارد به یتر یجد توجه دیبا خصوص به
 انجام ار متناسب یکنترل اقدامات آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا یاقتصاد و یاسیس ،یفن

 .داد

 در محل کار کنترل خطرپیشگیری و  4.3
با توجه به اهمیت موضوع و میزان انتقال باالی این بیماری در اینجا توصیه هایی جهت کمک به مدیریت این 
مشکل در محیط های کاری ارائه می شود که اجرای آن می تواند در کاهش بار این بیماری بسیار مفید باشد. 

د اقدامات کنترلی زیر گذشته از نوع شغل میتوان توصیه شده کامالً عملی باشد.کنترلی سعی شده است تا اقدامات 
 مفید باشد.

ثانیه حداقل بشویید. در صورتی که آب و  20به مدت  مایع به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون .1
درصد استفاده کنید. همیشه دستی  60در دسترس نیست می توانید از پنبه آغشته به الکل  مایع صابون

 را که آلوده به خاک است را بشویید.
 از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای نشسته پرهیز کنید. .2
 متر( با افراد بیمار خودداری کنید. 2)کمتر از  از تماس نزدیک .3

یر محیط ها باید نسبت به شرایط محیط کار اقدام کرد که در زیر برخی از معمولترین آنها آمده ا این حال در ساب
 است:

در همه محل های کاری که ممکن است مواجهه با ویروس کرونا وجود داشته باشد از جمله بیمارستان،  .1
و  رکز بهداشت کارخدمات بهداشتی و درمانی، بهداری، خانه های بهداشت کارگری و ممراکز  غسالخانه و

در صورتی که افرادی مشکوک به بیماری کرونا هستند آنها را ایزوله یا جداسازی کنید تا از مواجهه  غیره
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بیشتر بقیه جلوگیری شود. بایستی سعی شود این افراد از بیماران با تایید قطعی بیماری جدا نگه داشته 
 مهندسی، مدیریتی و وسایل حفاظت فردی باشد.شوند. اقدامات کنترلی می تواند ترکیبی از اقدامات 

 که هنوز ابتالی اگرچه. از بیماران در مراکز درمانی باید محدود شودتعداد افراد مالقاتی یا بازدید کننده  .2
به عنوان عامل قطعی انتقال کامالً مشخص نشده است با این حال بهتر است بعد از تماس با محیطی 

 شود و به دهان یا بینی زده نشود و ضدعفونی الزم انجام شود. شستسطوح با ریسک آلودگی دست ها 
کارکنانی که تنگی نفس، سرفه، عطسه و تب دارند باید توصیه شود که در خانه بمانند و به محل کار  .3

ساعت نداشته باشند.  24درجه برسد و دیگر عالئم بیماری را تا حداقل  8/37نیایند تا زمانیکه تب آنها به 
 یکه شاغلین چنین عالئمی دارند باید به کارفرما اطالع دهند و در خانه بمانند.در صورت

 آنها را در مورد این قضیه مطلع کنید.  کار می کنیددر صورتیکه با شرکت های پیمانکاری  .4
در خانه در صورت وجود عالئم توصیه ماندن  حاوی پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و .5

 ل کار نصب کنید.را در مح
ا به کارکنان توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج ر .6

 گوشزد و آموزش دهید.
را به کارکنان آموزش  N95کارفرما بایستی شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل ماسک  .7

 دهد.
 کارکنان قرار دهید.صابون و مواد شوینده کافی در اختیار  .8
 اختیار کارکنان قرار دهید. در به تعداد کافیدر صورت لزوم ماسک  .9

 هریو غ یکار یها ستگاهیو ا زهایو موس، م بوردیدرها، ک رهیدارند مثل دستگ یادیکه تماس ز یسطوح .10
 . (و ابزار سطوح یکننده ها ی) ضدعفون دیکن زیو تم یرا ضدعفون

در صورتیکه کارکنان را به ماموریت می فرستید توصیه های الزم در مورد کروناویروس را به آنها داشته  .11
 باشید. همچنین در صورتیکه عالئمی بروز دادند بایستی به کارفرما اطالع دهند.

 یابتالیش به ویروس کرونا قطعی است همکاران و کارفرمارا موظف کنید که در صورتی که کارکنان همه  .12
 را مطلع نماید. خود 

کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد معمول را انجام دهد تا  .13
 لطمه ای به کار وارد نشود.

باید مکتوب و مشخص و البته انعطاف پذیر باشد  برنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا .14
 تا بدین وسیله نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.

اور مج صنایع و محیط های کاریدر صورتیکه که برنامه ریزی انجام شده مفید بوده است آن را با دیگر  .15
 یا مشابه به اشتراک بگذارید.
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کارفرمایان باید آموزش کارکنان را در مورد راه های انتقال عفونت، عالئم بیماری، شیوه صحیح شستن  .16
 دست و روش های کنترل عفونت را برنامه ریزی و به طور جدی دنبال کنند.

سیاست های الزم را پیش بینی  ،به منظور جلوگیری از انگ زدن یا انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال .17
 رس را از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید.و جو ت

اید بهای مرتبط با کرونا ویروس طبق الگوی معمول ایمنی و بهداشت پس از شناسایی و ارزیابی ریسک .18
 یعنی : کنترل بایستی طبق سلسه مراتب کنترل باشد کنترل آن بپردازید. به

 مشکوک ایبه کارکنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یبا انجام دور کار :خطر ینیگزیجا ای حذف 
 کارکنان به  هیافراد مشکوک از بق ای مارانیکردن ب زولهیو ا یجداساز :یمهندس و یفن یها کنترل

 ها مارستانیخصوص در ب
 فاصله، کم کردن  تیمثل رعا مرتبط یها دستورالعمل یاجرا آموزش،استفاده از  :یسازمان یها کنترل

 .رهیمصرف و غ کباری لیمالقات ها، استفاده از وسا
 لباس دستکش، گان، نک،یع ای چشم محافظ لتردار،یف ماسک از استفاده: یفرد حفاظت لیوسا 

 رهیغ و مخصوص

 
های اختصاصی مرکز سالمت  وجه: جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد وسایل حفاظت فردی به دستوالعملت

 محیط و کار و وزارت بهداشت مراجعه شود. 
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 موارد مشکوک را شناسایی و ایزوله کنید 4.3.1
در کلیه محیطهای کاری که مواجهه با ویروس کرونا ممکن است اتفاق بیفتد، شناسایی سریع و ایزوالسیون افراد  .1

 .بازدید کنندگان و سایر افراد در محل کار است بالقوه آلوده اولین قدم مهم برای محافظت از کارگران،
کنید. به عنوان مثال، افراد بالقوه آلوده را به اتاق های ایزوله ایزوله فوراً افراد مشکوک به ابتالی به ویروس کرونا را  .2

منتقل کنید و درها را ببندید. در هواپیما، افراد بالقوه آلوده را در صورت امکان و بدون به خطر انداختن امنیت 
ه آلوده را به هواپیمایی به صندلی های دور از مسافرین و خدمه منتقل کنید. در سایر محل های کار، افراد بالقو

 .مکانی دور از کارگران، مشتریان و سایر بازدید کنندگان منتقل کنید
برای محدود کردن انتشار ترشحات تنفسی عفونی فرد اقداماتی انجام دهید از جمله تهیه ماسک صورت و از آنها  .3

 ، آن را بپوشند.ها ایجاد نمی کندآنمشکلی در تنفس بخواهید که اگر 
رفته برای یک کارگر اشتباه گ وسیله حفاظت فردیبیمار دیگر نباید با فرد بیمار یا  ای یکبرجراحی  ماسکیک  .4

نابراین به ب بینی و دهان فرد(. یعنیتواند حاوی ترشحات تنفسی عفونی بالقوه در منبع باشد )شود؛ این ماسک می
 صورت بهداشتی دفع شود. 

از موارد قطعی ابتال به این ویروس ایزوله کنید تا از انتقال  در صورت امکان افراد مشکوک به ویروس کرونا را جدا .5
 ازجمله در غربالگری، تریاژ و دیگر تسهیالت مراقبت بهداشتی. جلوگیری شود بیشتر بیماری

ویروس کرونا را محدود  مناطق ایزوله، از جمله اتاق بیمار مبتالی مشکوک / تایید شده به به ورودتعداد پرسنل  .6
 کنید. 

رتباط ااز کارگران در وسایل حفاظت فردی های کار ایمن و شیوه ،مدیریتیمهندسی و  یکنترلروشهای با استفاده از  .7
 کنید. محافظت *نزدیک با بیمار

ر( از فرد مت دو باًیفوت )تقر شش حدود را "کیارتباط نزد"متحده  االتیا یریشگیسازمان کنترل و پ فیتعر طبق .8
 زاتیتجه که یحال در کندیم فیتعر یطوالن زمانمدت یبرا مبتال ماریب ازمراقبت  هیناح ایدر داخل اتاق  ایمبتال 

ا ب میاست که تماس مستق یشامل موارد نیهمچن کیشده را نداشته است. ارتباط نزد هیتوص یحفاظت فرد
 یبه طور کل کینزد. ارتباط کندیمنشده استفاده  هیتوص یحفاظت فرد زاتیکه تجه یدارد در حال یترشحات عفون

 .شودیمنفرد  کی کنارشامل تعامالت مختصر مانند عبور از 

 محیط کارآلودگی زدایی  4.3.2
این ویروس از طریق مواجهات محیطی، مانند تماس با سطوح آلوده، وجود  در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر پخش

 با این حال به منظور احتیاط بیشر موارد زیر رعایت شود: .ندارد
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این ویروس از سطوح و اشیاء آلوده محیطی کامالً اثبات نشده است، کارفرمایان باید با دقت  از آنجا که قابلیت انتقال .1
 .ریخ ایشوند  یسازپاکارزیابی کنند که آیا مناطق کاری اشخاص مظنون به ویروس ممکن است آلوده باشند و آیا 

 یدگآلو ای ژهیکردن و زیبه تم یازیو مراکز در تماس با اجساد، به طور معمول ن یو درمان یاز مراکز بهداشت ریغ به .2
 ایها با خون  طیآن مح نکهیمگر ا ست،ین روسیفرد مشکوک به و کیدر هنگام حضور  یکار یها طیمح ییزدا
الزم  یشتریب ییزدا یکردن و آلودگ زیکه ممکن است تم یمخاط بدن آلوده شده باشد. در موارد محدود ریسا

ها، با مراکز  روسیکورونا و ریها، از جمله موارد آلوده به سا طیکردن مح یکردن و ضد عفون زیتم یباشد، برا
 .مشورت کنید یا به راهنماهای اختصاصی وزارت بهداشت مراجعه کنید یدانشگاه علوم پزشک ای یو درمان یبهداشت

 ریسا و بدن خاص مخاط خون، با گرفتن قرار معرض در از دیبا دهند یم انجام را کردن زیتم فیوظا که یکارگران .3
 نکرد زیتم یبرا. شوند محافظت کارها نوع نیا در استفاده مورد خطرناک ییایمیش مواد از و بالقوه یعفون مواد

 در را یعفون مواد است ممکن ها کیتکن نیا رایز د،ینکن استفاده آب یاسپر ای فشرده یهوا از بالقوه آلوده سطوح
 .کنند پخش هوا

 آموزش کارکنان 4.3.3
 حیسند توض نی)همانطور که در ا دارند روسیکروناو با یا شده ینیب شیپ یشغل مواجهه زانیم که یکارکنان هیکل به .1

 یخطرات مرتبط با قرار گرفتن در معرض آن و پروتکل ها روس،یداده شده است(، در مورد منابع در معرض و
 . دیکاهش احتمال قرار گرفتن در معرض آنها آموزش ده ای یریجلوگ یمناسب محل کار برا

 نحوه و یعفون یهایماریب ریسا از مبتال ای مشکوک افراد یجداساز یچگونگ مورد در یاطالعات شامل دیبا آموزش .2
 .باشد یاحتمال موارد گزارش ارائه

 .شود ارائه کارمندکارگران یا به  یا نهیهز چیشده و بدون ه یزیبرنامه ر یدر ساعات کار دیبا آموزش .3
اده آموزش شامل زمان استف نی. انندیآموزش بب دیرا دارند با یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیکه ن یکارکنان .4

 یضد عفون ای دفع حینحوه صح ل؛یو درآوردن وسا دنی؛ نحوه استفاده درست، پوش یضرور لینوع وسا ل؛یاز وسا
 باشد.  یم لیوسا یتهایو محدود ل؛یوسا یو نگهدار بیدر مورد آس یبازرس ل،یکردن وسا

 کارگران باشد، داشته وجود یعفون بالقوه مواد ریسا ای بدن خاص مخاط انسان، خون با مواجهه امکان که یهنگام .5
 درباره یاطالعات جمله از کنند، افتیدر را( یخون یها پاتوژن یاستانداردها مخصوص الزم یها آموزش دیبا

 روش و یفرد حفاظت لیوسا و یکار یها وهیش ،یمهندس یها کنترل مانند ییها روش و مواجهه چگونه صیتشخ
 .مواجهه کاهش یها

جهت کسب اطالعات تخصصی بیشتر به ؛ است شدهدر نظر گرفته  کار یهاطیمحکلیه  یبرا یعموم یراهنما نیا
تر نظیر محیط های اداری، مرکز خدمات بهداشتی، وسایل حفاظت فردی، مشاغل و محیط  یاختصاصراهنماهای 
 کنند.  مراجعههای خاص 
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 پیشگیری و کنترل راهنمای
 :)کرونا ویروس( 19 –ید وکو  

 خبرگزاری خبرنگاری و تیم 

 تهیه کننده:
 مهندس فاطمه بهبویه

 تأیید کنندگان:
 ای دکتر یحیی خسروی معاون بهداشت حرفه

 محیط و کار دکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سالمت
 

کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟ شچگونه از گستر  

 مرکز سالمت محیط و کار
اسفند  -اولنسخه 
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خبرگزاری خبرنگاری و تیم )کرونا ویروس( 19 –کوید  پیشگیری و کنترل راهنمای  

 

1 

 هتج مختلف افراد با تماس و گوناگون مناطق به ها آن مکرر مراجعات و خبرنگاری تیم کار نوع به توجه با دامنه کاربرد: .1
 کشور خبری کادر میان در COVID19 ویروس گیری همه کنترل و پیشگیری منظور بهاین راهنما ، گزارش و خبر تهیه

جرای تهیه شده است و آموزش ا...  و رانندگان، ها عکاس، خبرنگاران، سردبیرها جمله از خبری اندرکاران دست همه و
 صحیح آن الزامی است.

 خبرگزاری و خبرنگاری تیم( ویروس کرونا) 19 – کوید لکنتر و پیشگیریهدف از اقدامات کنترلی:  .2

 :خبرنگاران سالمت از مراقبت و حفظ در یکل هتوصی .3
  :بهداشت فردی 

 کردن با یکدیگر پرهیز گردد روبوسی و دادن دست از. 
 یدنمای رعایت را شهر سطح در حضوری گزارش تهیهپیشگیری از بروز بیماری در زمان  جهت متری نیم و یک فاصله. 

 ؛گردد استفاده ضدعفونی های ژلو  ها محلول از یا شود شسته صابون و آب با صحیح روش به ها دست مرتب، بطور 
 .(باشد می ثانیه 20 حداقل ها دست صحیح شستشوی برای الزم زمان مدت)

 استفاده شود. پرسنل توسط دستکش و دارند عالیم که افرادی برای طبی ماسک شامل فردی حفاظت وسایل  
 گردد پرهیز عمومی و شلوغ های مکان در حضور از. 

 کنید خودداری ها دست شستن و ضدعفونی از قبل خود های و گوش چشم ،دهان بینی، لمس از. 

 اردربد زباله سطل در بالفاصله را شده استفاده دستمال و بپوشانید عطسه و سرفه هنگام دررا  خود بینی و دهان 
 وقعم آرنج داخلی قسمت از نداشت وجود دستمال صورتیکه در. بشویید صابون و آب با را ها دست سریعا و بیندازید

 .کنید استفاده عطسه و سرفه

 شدن شدید صورت در و استفاده ماسک از صحیح روش به و کرده استراحت سرماخوردگی عالیم مشاهده صورت در 
 .گردد مراجعه درمانی مراکز به، عالیم

 باشد زامج باید...  و لیوان ملحفه، مانند هستند کار به مشغول کشیک در که افرادی استراحت وسایل 

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

 شود. استفاده کاغذی دستمال از آسانسور، هایدکمه با تماس برای 
 (وجود صورت در)دارد؛ کامل ضرورت شخصی سجاده و مهر از استفاده هانمازخانه در. 

  یددرصد پس از هر بار مصاحبه ضدعفونی نمای 60را با الکل ترجیحا از میکروفن آویز استفاده و همه میکروفن ها. 

 
  :بهداشت شغلی 

  شیوع که به خصوص شهرهایی دیگر های شهر به خبرنگار اعزاماز COVID19 تهیه جهت است، شده محرز آنها در 
  استفاده شود. شهر همان خبرنگارهای از و خودداری شود، خبر و گزارش

 شود پرهیز تجمعات و شهر سطح در خبرنگاران ضروری غیر اعزام از. 

 شیوع به مشکوک کشورهای از خبرنگاری های تیم بازگشت صورت در COVID19، صورت سنجی تب و غربالگری 
 .دنگیر قرار مربوطه شهرستان بهداشت مرکز مراقبت تحت و اختیاری قرنطینه منزل در هفته 2 ترجیحا. گیرد
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  به اجبار که صورتی در. مخصوصا در محیط سربسته خودداری شود ضروری غیر خبری های نشست در شرکتاز 
 حداقل فاصله ، در سالن های بزرگ و با تعداد افراد محدود و با رعایتشود برگزاردر محیط های بسته  خبری نشست

 .آیدبه عمل برگزار شود. مصاحبه از افراد را یک نفر انجام دهد و از تجمع افراد در کادر دوربین ممانعت  متر 2

  خودداری شود. زنده حیوانات فروش بازارهای از گزارش تهیهاز 

 گذاشتن اشتراک به و ارگانی هر برای مهم اخبار تهیه جهت ،مادر خبرگزاری عنوان به خبرگزاری باشگاه یک انتخاب 
 .بیماری انتشار و تجمعات از جلوگیری جهت دیگر های خبرگزاری با اخبار

 شود تهیه مجازی صورت به...  و مسئوالن از ها گزارش و مصاحبات اخبار، حداالمکان. 

 برسانید ممکن حداقل به را خبرگزاری های تیم در همکار افراد تعداد. 

 نمایید عفونی ضد روز هر را خبرنگاری تیم توسط استفاده مورد خودروهای . 

 دهید کاهش را حضوری کار ساعات امکان صورت در. 

 (وجود صورت در)شود استفاده چهره تشخیص سیستم از ترجیحا غیاب، و حضور ثبت برای. 
 و تجهیزات مورد استفاده در محیط قرنطینه حتما ضدعفونی شود. ید حضور در مراکز قرنطینه را به حداقل رسان 

 
اطالعات بیشتر جهت )کرونا ویروس( تهیه شده است.  19د این راهنما جهت پیشگیری و کنترل از بیماری کووی عنوان پایانی:

موجود در سایت مرکز سالمت محیط و کار به آدرس  و ... به راهنمای اداری، وسایل حفاظت فردی و مشاغل خاص
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/  .مراجعه کنید 
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هبصنایعصاحبانوکارفرمایانوکارگرانبهآموزشبرایراهنمااین:کاربرددامنه
.استشدهتدوینکروناویروسبامقابلهوپیشگیریمنظور
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غربالگریکارفرمایان برای به الزم توصیه های 

:  وجه نمایند شایعی که کارفرمایان باید برای شناسایی شاغلین مشکوک به بیماری به آن تعالیم •
گراددرجه سانتی 38باالی تب•

، خفگی و  سایر عالئم تنفسیخسخس ، تنگی نفس، سرفه•
بیماری های گوارشی، اسهال، استفراغ ، حالت تهوع و دردهای شکمی•
آبریزش بینی، گلودرد، زخم گلو و خلط خونی•
سردرد، قرمزی چشم ، آبریزش بینی و گلودرد•

بیماریهای قلبی عروقی ، درد قفسه سینه •
حساسیت و خارش پوستی•

:در موارد شدید عالیم •

کلیهتنفسی حاد شدید، نارسایی ، سندرم (پنومونی) عفونت ریه 

چه کسانی بیشتر مستعد ابتال هستند؟

سالمندشاغلین •

سی  قلبی ، تنفهای بیماری شاغلین دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت، •

ایمنیسیستم نقص در دچار افراد •

و التهاب آور تماس دارند  خورندهافرادی که با گاز ها و بخارات  •

شاغلین باردار•
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معرض مواجهه بیشتر با گروه های شغلی که بیشتر در 
هستندکروناویروس

بهداشتیخدماتکارکنان•

دفنوکفنکارکنان•

هاآزمایشگاهشاغلین•

هواییهایشرکتوفرودگاهمسئولین•

مرزبانان•

زبالهآوریجمعمسئوالن•

ودهآلمناطقبهخصوصبههستندمسافرتدرمرتبکهشاغلینی•

راه های انتقال ویروس

:راه های احتمالی انتقال
اق قطرات تنفسی و مخاط فرد آلوده و انتقال از طریق عطسه ،سرفه و بز•

مبتالنزدیک با انسان تماس •

آلوده و تماس آن با دهان یا بینیزدن به وسایل دست •
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راه های انتقال بیماری از راه حیوانات و یا 
محصوالت حیوانی

انانسبهحیوانازانتقالقابلبیمارییکجدیدبیماریاین•
هبآنحیوانی،مخازنانتقال،هایراههنوزاماشودمیمحسوب

.باشدنمیمشخصدقیقطور

هیزپرپختهنیمهیاخامصورتبهحیوانیمحصوالتمصرفاز•
.کنید

والتمحصسایریاشیرگوشت،بهدستکشبدونزدندستاز•
.کنیدپرهیزخامحیوانی

ابتالتوصیه های الزم جهت پیشگیری شاغلین از 

کاملشویوشستبهاقدامممکنزمانهردرومکررطوربه•
.کنیدصابونوآببادست ها

.کنیداجتنابترددپروشلوغهایمکاندرحضوروتجمعاز•

تنفسیعالیمدارایافرادباکردنروبوسیودادندستاز•
.کنیدخودداری(...وعطسهسرفه،)

یاو(ترجیحا)دستمالباعطسهوسرفههنگامراخودبینیودهان•
.بپوشانیدآستینباالیقسمت
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(ادامه)توصیه های الزم جهت پیشگیری شاغلین از ابتال

.کنیدرعایتبیمارافرادازرامتریدوحداقلفاصله•

.بپرهیزیدخوددهانوبینیچشم،بهآلودهدستتماساز•

خودداریمحیطدرشدهمصرفکاغذی هایدستمالکردنرهااز•
.کنید

.کنیدخوددارینیم پزغذاییموادخوردناز•

.کنندخودداریوحشی/اهلیحیواناتباتماساز•

کیست؟فرد مشکوک به بیماری 
موردعالئمسایرونفستنگی،سرفهتب،دلیلبهکهاستفردی•

یگریدبیماریزاییعاملبوده،بیمارستاندربسترینیازمنداشاره
رزیمواردازیکیحداقلونداردوجودویبیماریعالیمتوجیهبرای
:استدارارا

عالیمشروعازقبلروز14عرضدرآلوده،شهرهایومناطقبهسفرسابقه•
بیماری

بیماریعالمتداروقطعیموردبانزدیکتماس•
/تملمح)ویروسکوروناازناشیعفونتبهمبتالبیمارازمستقیممراقبت•

(قطعی
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تماس نزدیک به چه معنا است؟

بیمارستاندربیمارانباتماس•

کورونابهمبتالفردبابودنهمکالسیابودنهمکار•
یروسوکورونابهمبتالبیمارباشغلیتماسهریاویروس

مشترکبستهفضایدر

یلهوسیکدرویروسکورونابهمبتالفردبابودنهمسفر•
مشترکنقلیه

چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟

حسطورویبرمدتچهویروسکوروناویروسکهباشدنمیمشخصهنوز•
.ماندمیزنده

رویبرویروساینساعتچندبرایکهدهندمینشانفعلیاطالعات•
.مانندمیزندهسطوح

تواندمیغیرهوالکلدستشویی،مایع،وایتکسمثلدهندهشستشومواد•
.ببردبینازسطوحرویازراویروس
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ارد؟آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود د

هاویروسازدستهایندرمانبرایویروسضدداروییاواکسنتاکنون•

.استعالمتیدرمان.استنشدهیافت

اشتبهداصولبهبایدکنیدمحافظتبیماریازراخودتانخواهیدمیاگر•

.اشدبپایبندبیمارفردبانزدیکتماسعدمودستبهداشتوتنفسی

462



؟آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم

باید.شودنمیمحافظتباعثتنهاییبهماسکازاستفاده•
.دکنیرعایتراتنفسیبهداشتودستبهداشتحتما

:شودمیتوصیهماسکازاستفادهمواردایندرصرفا•
دارید(عطسهیاسرفه)تنفسیعالیمکهزمانی•

کنیدمیمراقبتبیماریاینبهمبتالفرداز•

هستیدبیماریاینبهمبتال•

نوع ماسک مناسب
N95رسپیراتور/ماسکفعال،ذغالباماسککاغذی،کتانی،هایماسک•

.استشدهتوصیه

.دداررااستفادهبیشترینماسک هااینتمامیبیندرN95رسپیراتور•

ستاقادرکهمی شودمحسوبتنفسیفیلتردارماسکنوعیN95ماسک•
.کندجلوگیریدهانوبینیداخلبههواذراتکوچکترینوروداز

بهحتی)هوادرمعلقذراتازدرصد95ازبیشتنفسیماسک این•
.می کندفیلتررا(میکرون0/3اندازه
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N95کارگر با ماسک 

نحوه استفاده صحیح از ماسک تنفسی
هاستفادطرز.می شوندمحسوبکوچکویروس هایجملهاز،کورناخانواده یویروس های

:استزیرصورتبهبودنموثربرایماسکاینازصحیح
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استفاده کردن و درآوردن و دور انداختن ماسکنحوه پوشیدن،
.کنیدتمیزآبوصابونیاالکلحاویدستمالباراخوددستانصورت،رویبرماسکدادنقرارازقبل•

.نداردوجودشماماسکوصورتبینشکافیهیچکهشویدمطمئنوبپوشانیدماسکبارابینیودهان•

.کنیدخودداریماسکلمسازاستفادهحیندر•

.کنیدتمیزآبوصابونیاالکلباشستشوباراخوددستانتمایلصورتدر•

.نکنیداستفادهماسکازبارچندوکنیدعوضراآنماسک،شدنمرطوبمحضبه•

ستهدربسطلدربالفاصلهو(نکنیدلمسراماسکجلوی)کنیدجداپشتازراآنماسکبردنبینازبرای•

.بیندازید

.کنیدتمیزالکلیاوصابونوآبباراخوددستان•
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پوستر شستشوی دست ها جهت نصب در تسهیالت
بهداشتی کارگاه
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0

معاونت بهداشت

مرکز سالمت محیط و کار

راهنماي کنترل محیطی 

(کرونا ویروس)19براي مقابله با کووید 

در

واحد هاي  صنفی کارگاه نانوایی

-نسخه اول1398اسفند 
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عاونت بهداشتم

مرکز سالمت محیط و کار

دامنه کاربرد:

، محلی وامثال آنفانتزيسنتی،شامل :نانواییکارگاه واحد هاي صنفی 

در هوا، سطوح و اشیاء عامل عفونتکاهش غلظت : اقدامات کنترلی بهداشت محیطیهدف از 

:(شاغلین)بهداشت فردي.1

پرهیز کنید.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز

بر پایه الکل کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست
قبل از دست زدان به مواد اولیه تهیه نام و قبل از شروع بکار، بعد از دستشویی و بعد از اتمام یا توقف کار 

ضروري می باشد

کاري و هنگام کار خود داري شود.هاي از خوردن غذا در محیط

داشتن کارت بهداشت براي کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛

 استراحت کرده و از ماسک با در منزل صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی درکلیه شاغلین در نانوایی ها

.مراکز درمانی مراجعه کنیدنزدیکترین صورت شدید شدن عالیم به و درنحوه صحیح استفاده 

فه و له تب، سرمتصدي/مدیر/مالک از فعالیت کارگران/شاغلین داراي عالئم مشکوك به بیماري کرونا از جم

حتی مشابه آنفلوانزا در کارگاه هاي نانوایی جلوگیري نماید. مسئولیت و مدیریت این موضوع با 

متصدي/مدیر/مالک می باشد.

 /دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتیمتصدیان.

 ندارد.شاطر حق برداشت وجه از مشتري را

 از پرسنل دریافت کننده وجه پرداختی مشتریان/ صندوقدار  به هیچ عنوان در عرضه نان به مشتري نباید
استفاده شود. 

 رددگاز دستگاه کارتخوان استفاده "از مشتریان خودداري نموده و ترجیحاحتی المقدور از دریافت وجه دستی.

سانسور/ باالبر (درصورت وجود) ، گوشی تلفن، موبایل و هاي آبراي تماس با صفحه کلید کارتخوان، دکمه
دستگیره در و نظایر آن از دستمال کاغذي یا دستکش یکبار مصرف استفاده نمایید. 

.شستشو وگندزدایی لباس کار در پایان  فعالیت روزانه الزامی است
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 انهحین کار بصورت روزدرباشند) یکبار مصرف ( بهتر است استفاده از ماسک، کاله، دستکش ، پیش بند
.الزامی است

.خمیر گیر بعد و قبل از هر مرحله خمیر گیري نسبت به شستشو و ضدعفونی دست خود اقدام نماید

 چونه گیر در حین چونه گیري از تماس غیر ضروري با سایر سطوح ازجمله دستگاه خمیر گیر ، تلفن و موبایل
خود داري نماید.

ده نان به مشتري از تماس مستقیم دست با نان خود داري نماید.کارگر یا فرد تحویل دهن

 حتی المقدور نان مستقیم توسط فرد تحویل دهنده نان به داخل کیسه یا سبد نان مشتري گذاشته شود و از
گذاشتن نان بر روي میز کار و یا میز تحویل مشتري خود داري شود.

 د.ف خود داري نماینمختلاز تماس مستقیم دست با سطوح کلیه شاغلین

 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده
ضروري می باشد.آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)

ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و ضدعفونی دست خود داري شود.مستقیم دستتماس از

س د نمودن افراد در ابتال به ویرودلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعاستعمال دخانیات بهاز

خود داري شود.

):مشتریانبهداشت فردي (.2

در هنگام خرید پرهیز کنید.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز

و یا استفاده از دستکشبر پایه الکلکنندهضدعفونیمواد ها با آب و صابون و یا استفاده از شستن مرتب دست
.قبل از دست زدان به نان خریداري شده ضروري می باشد

.توصیه می شود جهت خرید نان سبد یا کیسه مخصوص نان همراه خود داشته باشید

 خود داري شود.خیابان و حین خریداز خوردن غذا در

و سعی شود جهت خرید از منزل استراحت کرده در منزل شند می باعالیم سرماخوردگی افرادي که داراي

صورت شدید شدن عالیم و درنماینداز ماسک با نحوه صحیح استفادهخارج نشوند. درصورت الزام و ضروري 

.مراکز درمانی مراجعه کنیدنزدیکترین به 

 از دستگاه کارتخوان "دستی خودداري نموده و ترجیحابه صورت وجه پرداخت و دریافتحتی المقدور از

استفاده گردد.

 .براي تماس با صفحه کلید کارتخوان از دستمال کاغذي یا دستکش یکبار مصرف استفاده نمایید

است.ضروريدر هنگام خروج از منزل و خریددستکش و استفاده از ماسک

.از تماس مستقیم دست با نان خریداري شده خود داري گردد

 مستقیم توسط شاطر به داخل سبد یا کیسه مشتري قرار داده شود .در صورت امکان نان

 داخل و یا جلوي نانوایی خود داري شود.از برداشت نان روي میز قرار داده شده

.از سرد کردن نان بر روي میزهاي قرارداده شده در داخل نانوایی و یا بیرون آن خود داري شود

ء غیر ضروري خودداري شود.حتی المقدور از دست زدن به سطوح و اشیا

 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده
ضروري می باشد.آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
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ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و ضدعفونی دست خود داري شود.از تماس مستقیم دست

دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس تعمال دخانیات بهاز اس

خود داري شود.

بهداشت مواد غذایی:.3

بسته بندي و،مورد استفادهافزودنی هاي مجازو مواد ( امثال آن)خامه، روغن،مانند شیر، شکرمواد غذایی

از وزارت بهداشت  باشد.بهره برداريجوز ساخت وداراي م

پوشیده شودوئیت قابل ربا روکش کامل تبه صوردر واحد صنفی نان هاي فانتزي  و محلی.

 روباز خودداري گردد.محلی به صورت فانتزي  نان در واحدهاي از عرضه

 واحدهاي صنفی عرضه نان در جهت به متصدیان فروش نان از وانجامواحدهاي نانواییصرفا درعرضه نان

خودداري گردد.نظایر آنمانند سوپر مارکت ها و

ل داراي پوشش کامامثال آن واغذیه فروشی ها، رستوران ها، طباخی، کبابیواحدهاي صنفی مانند مینیتأنان

به متصدیان تحویل گردد.یکبار مصرف

.مواد غذایی فاسد شدنی حتما در داخل یخچال نگهداري شود

ابزار و تجهیزات:بهداشت .4

استفاده به طور مستمر گندزدایی شود.مورد،ا، سینک ظرفشویی، فر، قفسه هیخچال و

 وقفسه هاي نگهداري نان، میزکار، کاردك، چاقو، فرچه، ظروف مورد استفاده پارو، میزابزار وتجهیزات از جمله

شیر آب سرد وگرم ترازو، آرد، پالت هاپاتیل هاي نگهداري خمیر و پیشخوان، دستگاه کارت خوان، خمیرگیر، 

و امثال آن به صورت روزانه ومستمر گندزدایی شود.باسکول

استفاده شودیکبار مصرف جهت عرضهو نایلون ظروفاز

بصورت روزانهرحین کار تهیه ماسک، کاله، دستکش ، پیش بند یکبار مصرف جهت استفاده د

 شویی تعبیه گردد.دستظرف حاوي صابون مایع و دستمال کاغذي در کنار

 گندزدایی شود.خودرو هاي حمل ونقل به صورت مستمر

وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود.

.استفاده از دستمال مشترك براي تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل خودداري شود

 در واحد صنفیرنده به تعداد مناسب ها با پایه نگهداکننده دستعفونیضدتعبیه ظروف حاوي مواد

بهداشت ساختمان:.5

 در واحد صنفیهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از

هاي تنفسی به تعداد کافی در محل.از انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی نصب تابلوهاي آموزش

هاي بهداشتی.به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویسهادستشوي شستنصب راهنماي
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زدایی کنیدگندمجزاصورت را به) روشوییو سرویس بهداشتی( توالت، حمام.

.سینگ ظرفشویی به صورت مستمر گندزدایی شود

.دیوار، کف، سقف به صورت روزانه گندزدایی شود

 6(مطابق بند. شده و سپس گندزدایی گرددسطوح داراي تماس مشترك با دستمال تمیز و خشک(

آوري و دفع خصوص جمعدروصورت پذیرد هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

بدون درز و نشت)هاي پالستیکی محکمآوري پسماند در کیسهجمعپسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (

.ار دهنددر دستور کار قرر هر شیفتدر آخ

د(در صورت وجو.ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريحذف آب(

ها دستشويشستنحوه.6
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سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:.7

هاپنجره ،سقفها، کفدیوار

 ، ،هاي نگهداري نان، پیشخوان، میزکار، کاردك، چاقو، فرچه، ظروف مورد استفاده پارو، میز وقفسهترازو

، سینی فر، یخچال،خمیرگیر، پاتیل هاي نگهداري خمیر و آرد، پالت ها شیر آب سرد وگرم ترازو، باسکول
و امثال آنپالت

 (دستشویی، توالت وحمام)سرویسهاي بهداشتی

 ،کلید و هاکف پوشکابینت، گوشی تلفن، ، کمد، صندلی،،هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، درها ،
نظایر آنو وسایل عمومیدستگاه کارت خوان، صندوق دریافت، پریزها، 

 کننده مجاز استفاده گندزداییتمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده شده را محل آلوده

شود و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیزو حوله را در 

ه زباله بیاندازید.کیس

 کننده مطمئن شوید                                                گندزداییاز تماس کافی سطوح با ماده

 در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید.

دور ریختن دستکشها در کیسه زباله

 مطمئن شویدکیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن

 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز

با صورت خودداري نماییدگندزداییکنید ازتماس دست قبل از شستشو و 

براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نکنید

گندزدایی سطوح:.8

دایی مناسب با پایه کلره یا بر پایه الکلی استفاده کنید. از یک ماده گندز

از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید

 دقیقه رعایت گردد؛                                               60تا 10زمان مورد نیاز براي اثر گذاري گندزدا ها

           در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید و در کیسه زباله بیاندازید

کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید

 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز

و گندزدایی با صورت خودداري نماییدکنید ازتماس دست قبل از شستشو

براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده ننمایید

. مواد گندزدا:8
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مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز . 1

کش با طیف گسترده است و درصد یک میکروب70ها موثر است. اتیل الکل الکل براي از بین بردن ویروس

رپوش عنوان مثال داز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (بهکلی طوربه

هاي دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوپ و الستیکی ویال

شود.ونتیالتورها) استفاده می

با شود و در فضاهاییی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گندزدایبه

گردد.تهویه مطلوب استفاده می

خوردگی شدن و تركتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به

هاي خاص شود.الستیک و پالستیک

آمونیوم . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر 2

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

کننده.سفید4

گندزدایی قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از 

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

طور گسترده در کم و به)، با هزینهدقیقه زمان تماس60تا 10با هاي خانگی (سفیدکنندهگندزداها و 

شود.دسترس است و براي گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر گرما وها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده

ها باید با دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میبهشوند و نور تجزیه می

احتیاط مصرف گردند.

تواند تر) میتر و ضعیفشده (قويسازي توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق

ان مراقب بهداشتی گردد.دیدگی کارکناثرات آن را براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

شده  رعایت موارد زیر ضروري است:براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

بند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه استفاده از ماسک، پیش-

شود.می

استفاده گردد.هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و هاي سفیدکننده در محلمحلول-
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گردد و آن را ناکارآمد سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می-

نماید)می

رقیق نمایید.%0,05آن را تا %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوي هیپوکلریت سدیم -

نکات مهم: 

 یی و مشاوره دریافت نمایید؛راهنما190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس

         :سنل مانند صلی در افراد مقیم و پر سرماخوردگی ف شبیه  صورت بروز هرگونه عالئم  ، درجه38باالي تبدر 

خصوص عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن به، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد

و شــوك عفونی باید بالفاصــله از ادامه کار منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع ســالمت ارجاع داده  هاکلیه

شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند.

باز گذاشته شوند و جهت تهویه هاها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

بهتر هواکش نیز روشن باشد.

نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به

 .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد

ساعت کاهش می یابد).24ت هاي گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشمحلول

ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هر امکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید فراهم شود.2شیفت حداقل 

ازاستفاده نماییدلودگی وجود دارد امکان آهایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .

ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي سرویسگندزداییوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشدشود،هاي دیگر استفاده میمکان

د و آسیب نبیند و در وماسک مخصوصتان پاره نشدر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

. صدمه آنرا تعویض نماییدصورت 

دقیقه خیس بماند.10مدت الزم  است سطوح گندزدایی شده به

مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(ی را به صورت مارپیچ حرکت دهیدت)

"یر"اي چند شود باید دارها و غیره استفاده میها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییتشند.اضافی با"س

ی، میبایست در آب داغ شسته و سپس در محلول آب ژاول پس از استفاده از پارچهها، دستمال نظافت و ت

شده و براي استفاده آماده باشد.ور بماند. بعد از آن در دماي اتاق خشکدقیقه غوطه30مدت به

زنند.شده صدمه میسطوح رنگگردند و بهها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداري گردد اگر سفید

شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
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ده و داهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاها بهکنندهکار بردن سفیداز به

عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلوط کردن هاي شیمیایی خطرناك شود. بهتواند باعث واکنشمی

گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدي مانند موادي که براي تمیزسفید

تدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می

کننده براي گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

ها کنندهدنماید؛ بنابراین سفیگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید

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

هایی که اخیرا کنندهشود براي اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می

شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.تولید

اریخ وده و بر روي آن برچسب تشده را روزانه و تازه تهیه نمکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24شده بال استفاده را بعد از هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق

ه و قبل از شدگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

نده عاري از مواد آلی گردد.کنگندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید

کودکان نگهداري گردد
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9

:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس

ثانیه با آب و صابون مایع بشویید و درصورت عدم 20هاي خود را تا باالي مچ به مدت قبل از خوردن و آشامیدن دست

استفاده نمایید؛دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکلی 

 2تا 1دادن با افراد دیگر بپرهیزید (فاصله از روبوسی و دست. تماس با افرادي که مریض هستند خودداري کنیداز

شود)؛ظمتر از افراد بیمار حف

 .افراد بیمار و مشکوك حتما از ماسک استفاده نمایند

کنیدزدن به چشم، بینی یا دهان خودداريدستاز

هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل زباله بیندازید؛
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10

اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل استراحت کنید؛

داشته شود؛تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهها در هواي سرد و خشک انتقال سریعویروس

.گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید

تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان
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نکات مهم درباره پیشگیری از کروناویروس در آرایشگاه ها برای مشتریان

•  اگر می توانید تا ریشه کنی کرونا به آرایشگاه ها و سالن های زیبایی نروید. چنانچه به این مراکز مراجعه کردید
نکات بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنید.

• .به سالن های شلوغ مراجعه نکنید
•  از انجام مواردی که ارتباط مس��تقیم با رعایت بهداش��ت دارند و به نوعی کارهای مربوط به زیبایی است مانند

کاشت ناخن، تتو و... تا حد ممکن بپرهیزید.
• .همراه خود مواد ضدعفونی کننده داشته باشید
• .از لوازم آرایشی که با چشم و دهان تماس دارد استفاده نکنید
• .از آرایشگر خود بخواهید قبل از شروع کار، دست ها را کامال شسته و ضد عفونی کند
• .بعد از اتمام کار حتما دست و صورت خود را بشویید و ضد عفونی کنید
• .در بازگشت به منزل لباس های خود را عوض کنید و در صورتی که ممکن است به حمام بروید

نکات مهم درباره پیشگیری از کرونا ویروس برای آرایشگران

•  آرایش��گران باتوجه به این که در ارتباط بیش��تری با افراد مختلف هستند و آگاهی از سالمت آن ها ندارند، باید
بیشتر از سایرین نکات بهداشتی را رعایت کنند.

•  بهتر اس��ت مش��تریانی را بپذیرید که با آنها س��ابقه آشنایی دارید و از رعایت بهداش��ت فردی آن ها مطمئن
هستید.
• .افراد باید به محض ورود به آرایشگاه ضدعفونی شوند
•  تجمع افراد در یک محیط سربسته احتمال ابتال به کرونا ویروس جدید را بیشتر می کند، بنابراین اجازه ندهید

محیط آرایشگاه شلوغ شود.
• .آرایشگاه ها باید از تهویه هوای مناسب برخوردار باشند
• .تمام سطوح و ابزارها باید به طور مداوم و صحیح گندزدایی شوند
• .الکل برای ضدعفونی دست ها باید در دسترس مشتریان قرار گیرد
• .از تجهیزات آرایشگاهی یک بار مصرف استفاده کنید
• .پرهیز از دست دادن و رعایت بهداشت فردی را به مشتریان یادآوری کنید
• .از مراجعه کنندگان بخواهید لوازم شخصی اصالح و آرایش را همیشه همراه خود بیاورند
• .از ضد عفونی کردن محیط و صندلی و تجهیزات سالن بعد از خروج مشتری ها مطمئن شوند

روش های گندزدایی 
•  ابتدا به منظور آلودگی زدایی س��طوح از غبار و ذرات آلی، س��طوح را با آب می ش��ویید، سپس از هیپوکلریت

س��دیم  0/05 درصد  یا اتانول 70 درصد برای گندزدایی )میکروب کشی( استفاده می کنید. به دلیل قابلیت اشتعال 
الکل، استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده شود. 

•  :برای تهیه هیپوکلریت سدیم  0/05 درصد باید به روش زیر عمل کرد
 استفاده از ماسک، پیش بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابر پاشیدن توصیه 	

می شود.
 در صورت اس��تفاده از س��فیدکننده حاوی هیپوکلریت س��دیم 5% آن را تا 0.05% رقیق نمایید. بدین 	
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منظور 1 قسمت سفیدکننده وایتکس 5 درصد را به 99 قسمت آب سرد لوله کشی اضافه کنید.
 آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می کند.	
 محلول  وایتکس را در محل هایی با تهویه مناسب رقیق و استفاده کنید.	
 س��طوحی که ممکن اس��ت وایتکس برای آنها حالت خورندگی داش��ته و به آنها صدمه بزند نیز پس از 	

شستشو با پاک کننده های خنثی )آب( میتوان بهوسیله اتانول 70 درجه ضدعفونی کرد. 
 نظافت را باید با اس��تفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناس��ب انجام داد. تجهیزات حفاظت فردی یکبار 	

مصرف را بعد از اس��تفاده باید بهعنوان مواد بالقوه عفونی تلقی نمود. تجهیزات حفاظت فردی چند بار 
مصرف را پس از استفاده باید بهوسیله هیپوکلریت سدیم 0.1 درصد یا اتانول 70 درجه گندزدایی کرد. 

•  :زمان تماس برای کاربردهای متفاوت مصرف هیپوکلریت سدیم
	 سطوح غیر متخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می شود
	    ،دستمال تِی ها،  )برای  می شود  توصیه  دقیقه   30 تماس  زمان  اقالم:  غوطه ور کردن  طریق  از  گندزدایی 

لباس، دستکش و نظایر آن(
• :استفاده از تجهیزات حفاظت فردی زیر در حین نظافت اماکن آلوده شده با کروناویروس پیشنهاد میشوند

 	FFP3  یا FFP2 ماسک های

 عینک یا محافظ صورت	

 گان یکبار مصرف آستین بلند ضد آب	

 دستکش یکبار مصرف	
•  کلیه س��طوحی که در معرض تماس مکرر هس��تند مانند بخش های در دسترس دیوارها و پنجره ها، کاسه    

توالت و .. باید بهخوبی نظافت ش��وند. تمام پارچه ها باید با آب داغ )90 درجه س��انتی گراد( و پودر ش��وینده 
شسته شوند. اگر بهخاطر جنس پارچه ها امکان استفاده از آب داغ نیست مواد شیمیایی خاص )مانند وایتکس 

یا فرآورده های ضدعفونی کننده( باید در زمان شستشو مورد استفاده قرار گیرد.

احتیاط های الزم برای استفاده از سفیدکننده ها:
سفیدکننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند.	 

از تماس با چشم باید خودداری شود. اگر سفید کننده به چشم وارد شد باید بالفاصله به مدت 15 دقیقه با آب 	 
شسته شود و با یک پزشک مشورت شود.

از به کار بردن س��فید کننده ها به همراه سایر مواد ش��وینده خانگی اجتناب شود زیرا کارایی آن را کاهش داده و 	 
می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود. به عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفید کننده 
با مواد ش��وینده اس��یدی مانند موادی که برای تمیز کردن توالت استفاده می شود، تولید می گردد و این گاز می تواند 
باعث مرگ یا جراحت شود. در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده کنید و قبل از استفاده از سفید کننده برای 

گندزدایی، کامال با آب بشویید.

سفید کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گاز سمی آزاد می نماید؛ بنابراین سفید کننده ها 	 
باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می  شود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفید کننده   هایی که اخیرا 	 
تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری کنید.

محل��ول رقیق ش��ده را روزانه و تازه تهیه و بر روی آن برچس��ب تاریخ رقیق س��ازی را قی��د کنید. محلول های 	 
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تهیه شده را بعد از 24 ساعت دور بریزید. 

گرد و غبار و مواد آلی موجب غیر فعال ش��دن سفید کننده ها می ش��ود، بنابراین ابتدا باید سطوح آغشته به این 	 
مواد تمیز  و سپس ضدعفونی شوند.

س��فید کننده رقیق ش��ده را باید دور از نور خورش��ید و در صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس 	 
کودکان نگهداری کرد.
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اداری های محیط در کرونا ویروس کنترل و پیشگیری راهنمای   
 

0 
 

 

  

 

  

 

 راهنمای پیشگیری وکنترل
 )کرونا ویروس( 19 –کوید 
 کاری های محیط  در

 صنعتی(-)اداری

 تأیید کنندگان:
 مهندس فاضله کتایون مدیری رئیس گروه عوامل فیزیکی و ارگونومی

 مرکز سالمت محیط و کار بهداشت حرفه ایدکتر یحیی خسروی معاون 
 مهندس محسن فرهادی معاون بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار

 دکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سالمت محیط و کار
 

کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟ شچگونه از گستر  

 مرکز سالمت محیط و کار
اسفند  -دومنسخه 

1398 
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اداری های محیط در کرونا ویروس کنترل و پیشگیری راهنمای   
 

0 
 

 دامنه کاربرد:
ادارات، ها و کلیه واحدهای تولیدی، فنی و خدماتی ها، ادارات، نهادها، شرکتوزارتخانه)محیط های کاری 

 موسسات دولتی، غیردولتی، سازمان ها ونظایر آن(

 
 مقدمه:

 پیشگیری و کنترل"همچنین ابالغ نسخه اول  بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت و"  در راستای ابالغ
خود و  وظایف بر اساس کار و محیط سالمت در کشور، مرکز این بیماریشیوع   و" کرونا ویروس در محیط کار

)کرونا ویروس(  19 –راهنمای پیشگیری وکنترل کوید نسخه دوم تدوین  به با هدف حفظ سالمت شاغلین اقدام
ها و ها، ادارات، نهادها، شرکت)وزارتخانهبرای نموده است که اجرای آن صنعتی(-کاری )اداری های محیطدر  

 الزامی می باشد. و خدماتی ادارات، موسسات دولتی، غیردولتی، سازمان ها ونظایر آن(کلیه واحدهای تولیدی، فنی 
بدیهی است راهنماهای تخصصی دیگری در مشاغل مختلف نظیر کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی، هواپیمایی و 

 مشاغل خاص نیز در دست تدوین می باشد که متعاقبا ابالغ خواهد گردید
سایی راه    بطور کلی س های انتقال این ویروکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشنا

طور عمده  از طریق ریز های تنفسخخی بهعنوان یک اصخخل کلی ویروساسخخو و ی بهطور دقیق مشخخ ن نشخخدههنوز به
شیاء آ وده منتقل می     سه و یا  مس ا سرفه یا عط سته   قطرات یا از طریق  ساس دان های کنونی این بیماری از گردند. بر ا

تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن اسو   یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می  
 اسو.طور دقیق مش ن نشدها ریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهبه ذاتمنجر

انسان از طریق سرفه، عطسه، ت لیه ترشحات  از انسان به ویروس کروناانتقال ، اطالعاتعنایو به آخرین با 
، متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال 2فاصله  تا تواندویروس میاین بینی و دهان می باشد. 

نرده  پله، میز و صند ی، شیرآالت، ها دستگیره دربتجهیزات،  آ وده به ویروس مانند و سطوح ها با محیطتماس دسو
اسکناس، اسناد و مدارک دسو به ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها

آب  بنابراین حائز اهمیو اسو پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دسو و صورت خود را بانظایر آن(  دسو شده و
 .یدو صابون شستشو ده

 
 شاغلین سالمت از مراقبت و حفظدر وصیه کلی ت -1

 درجه 38 باالی تب مانند شخخایلین در فصخخلی های سخخرماخوردگی شخخهیه عالئم هرگونه بروز صخخورت در .1
سیوس،   سی  عالیم سایر  و درد گلو و سرفه  سل صله  نفس تنگی و تنف  به و نموده خودداری کار ادامه از بالفا

 .گردد ارجاع الزم های مراقهو و درمان دوره طی جهو درمانی بهداشتی مراکز
شاهده  صورت  رد .2 صیه  کارکنان به تب و نفس تنگی سرفه،  شامل  آنلفوانزا بیماری عالئم م  خانه در هک شود  تو

 .بمانند
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شتی  مرکز تائید و سالمو  گواهی ارائه با فقط ا ذکر فوق افراد بکار شروع   .3  خواهد پذیر امکان درمانی بهدا
سو  الزم . بود سئول  با الزم های هماهنگی ا  جایگزینی و شده  فراهم کار از ییهو مدت طول در مربوطه م

سو  می شرایط  این در . شود  بینی پیش درمان دوره انتهای تا وی برای  بیمار فرد کامل مزایای و حقوق بای
 . گردد حفظ خدمو ترک درزمان فرد شغلی امنیو و پرداخو سازمانی مقررات طهق

تهویه مناسب و مطلوب،   رعایو بهداشو فردی،  کاهش یلظو عامل عفونو در هوا، سطوح و اشیاء از طریق    .4
 متر از افراد بیمار یا مشکوک، گندزدایی سطوح و اشیاء 2جداسازی فضا یا رعایو فاصله حداقل 

 
 بهداشت فردی .2

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دسو دادن زا .1
ایه کننده بر پ( و یا استفاده از مواد ضدعفونیزیر ها با آب و صابون )طهق دستورا عملدسو شستن مرتب .2

 ا کل؛
 های عمومی و شلوغ پرهیز کنید؛امکان محدود نموده و  ازحضور در مکانهای خارج از منزل را تا حدفعا یو .3
مکان  اجتناب کرده و از مواد های عمومی و همچنین خوردن یذاهای آماده تا حد ااز خوردن یذا در محیط .4

 صورت کامال پ ته استفاده کنید؛یذایی به
در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحو کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت  .5

 شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛
یا انتقال به مراکز درمانی، در یک مکان جدا از سایرین افراد بیمار، حتی االمکان تا زمان رسیدن آمهوالنس  .6

 نگه داشته شوند؛
 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماس هاس حفاظتی، باید از در هنگام نظافو  نیروهای خدماتی .7
 برای ثهو حضور و ییاب  ترجیحا از سیستم تش ین چهره استفاده کنید؛ .8
 ل کایذی استفاده نمایید؛های آسانسور، از دستمابرای تماس با دکمه .9

که دستمال وجود نداشو از قسمو داخلی )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکایذی از دستمال استفاده  .10
 آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صند ی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از کارکنان از  .11
 نظافو ش صی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافو یکهار مصرف(؛ دستمال

 وسایل نظافو پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ .12
 عدم تماس دسو ها با چشم، دهان و بینی؛ .13
 عدم استعمال دخانیات بد یل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس  .14
 یاختصاص هوردیاستفاده از خودکار، قلم، موس وک  .15
 ارندد یادیکه با آن تماس ز یو هر ب ش رهیکارکنان، دستگ زیو موس و م هوردیمکرر سطوح، ک ییگندزدا .16
 ارباب و رجوع یها ش وانیو پ نترنویا یعموم یها ویخدمو، سا یزهاینمودن سطوح م ییگندزدا .17
 تلفن ثابو و تلفن همراه ریمحل کار نظ لینمودن وسا ییگندزدا .18
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 یادار ونیاتوماس ستمیو استفاده از س یاز انتشار احتما  یریبه حداقل رساندن استفاده از کایذ به منظور جلوگ .19
مال دست ایمصرف  کهاری)استفاده از دستکش  بهداشو ویپول و اسکناس و رعا یاستفاده از کارت به جا .20

 یکایذ یها شیکارت وان و حذف ف ی( بهنگام استفاده از دستگاههایکایذ
 کارکنان برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی گذاشتن وسایل حفاظت اختیار در و پیگیری .21

 آبدارخانه و نظافتچی

 ترجیحا استفاده از سیستم تشخیص چهره به جای انگشت نگاری برای حضور غیاب  .22

 استفاده از خودکار، قلم، موس وکیبورد اختصاصی   .23

 زیادی با آن تماس که بخشی هر و دستگیره کارکنان، میز و موس و کیبورد سطوح، مکرر گندزدایی  .24
 دارند

 نمودن سطوح میزهای خدمت، سایت های عمومی اینترنت و پیشخوان های ارباب و رجوع  گندزدایی  .25

 نمودن وسایل محل کار نظیر تلفن ثابت و تلفن همراه گندذدایی .26

احتمالی و استفاده از سیستم  انتشار از جلوگیری منظور به حداقل رساندن استفاده از کاغذ به  .27
 اتوماسیون اداری 

 از تماس با افرادی که عالئمی شبیه آنفوالنزا دارند پرهیز نمایید. .28

 .در صورت استفاده از ماسک، از دست زدن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری کنید  .29
تفاده شده را در جیب و کیف خود قرار ندهید ماسک را در نایلون گذاشته و در سطل زباله درب ماسک اس

 دار بیاندازید.

 از لمس چشم،دهان و بینی خود با دست های آلوده پرهیز نمایید. .30

 ها دست شویشست نحوه .3
 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هاسود
 ها را مرطوب کنید،دسو-1
 از صابون مایع استفاده کنید، -2
 هم بما ید،ها را خوب بهکف دسو-3
 انگشتان را بشوئید،-4
 ها را بشوئید،مچ-5
 بین انگشتان را بشوئید، -6
 ها آبکشی کنید،دسو -7
 با دستمال کایذی خشک کنید )استفاده از حو ه یک بار مصرف نیز مورد تایید اسو(، -8
 شیر آب را با همان دستمال بهندید،-9

 دستمال را در سطل زبا ه درب دار بیندازید، -10

485



 

 
 

 

 
 نحوه شستن دسو ها 1شکل 

 بهداشت مواد غذایی .4
 های یکهار مصرف انجام گیرد. بندی سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته .1
 بهداشتی باشند.مواد یذایی سلف سرویس قهل از سرو باید دارای پوشش  .2
 باشد.عرضه مواد یذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می .3
 مواد یذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود.  .4

مخصوصا در ابدرخانه و در تنفسی  بیماریهای به مشکوک و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت  .5

 تماس با مواد غذایی

 کار لباس و چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده  .6

 نظافت هنگام در

 
 بهداشت ابزار و تجهیزات .5

 ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو یذا  .1
دهی هر میز کلیه ظروف های سرو یذا در این مراکز موظفند پس از سرویسها و محلدر صورت وجود آشپزخانه .2

پذیرایی،  یوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را تعویض و شستشو )در سه مرحله شامل شستشوی او یه با آب 
های دهی به افراد جدید از سرویسسرویسکِشی( نمایند و برای گراد، گندزدایی و  آبدرجه سانتی 75باالی 

 جایگزین استفاده کنند.
یذایی سازی مواددهی کلیه ظروف طهخ و آمادههای سرو یذا موظفند پس از هر سرویسها و محلدر آشپزخانه .3

 گندزدایی نمایند. نمایند و در صورت تماس فرد مشکوک یا آ ودهرا شستشو 
 شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.میز یذاخوری استفاده میچنانچه از پوشش یکهار مصرف برای  .4
 .ها استفاده از مهر و سجاده ش صی ضرورت کامل دارددر نمازخانه .5
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 های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکهار در پایان شیفو کاری گندزدایی شوند.در صورت وجود سا ن .6
 ایل بهداشتی ش صی ضروری اسو.در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وس .7

نظیر میزهای خدمت، میز و صندلی های سلف سرویس،   مشترک تماس دارای سطوح نظافت و ضدعفونی .8
 ها  دستگیره رستوران ، راه پله ها ،

 جهو و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده پرسنل از یخا  دیبا ادارات نظافو، و ییزدا گند هنگام  .9
 .باشد روشن زین هواکش بهتر هیتهو
 ییگندزدا و ندهیشو  مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینها و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافو مرحله دو  .10

 . ردیگ انجام
 کار  هاس و دستکش، ماسک، شامل  یحفاظو فرد لیازوسا دیبا نظافو هنگام در نظافو مسئول افراد / فرد .11

 .ندینما استفاده ژاول آب یبرابرخوردگ در مقاوم و مناسب
  اجتماعات سا ن راهروها، ها، اتاق ،یبهداشت یها سیسرو ها، پله نرده در، یها رهیدستگ ییگندزدا و نظافو .12

  مستمر صورت به
 یها سهیک در نظافو مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکایذ دستمال یآور جمع .13

  نظافو مسئول توسط یکار نوبو هر آخر در آنها دفع و یپدا  دار درب یها سطل و محکم یکیپالست
 پرسنل و میمق فرد هر یبرا یبهداشت استفاده مورد  وازم هیکل بودن مجزا  .14
 :باشد موجود  ریز موارد حداقل بر مشتمل هیاو  یها کمک جعهه ها سازمان و ادارات در همواره اسو الزم  .15
 جراحو، محل و پوسو کننده یعفون ضد ماده شهیش کی ،یشو چشم ماده مصرف، کهاری دستکش جفو کی  .16

 گاز عدد چهار آب، با شستشو به ازین بدون یا ک هیپا با صابون ای عیما صابون حاًیترج و صابون رینظ ندهیشو ماده
 .زخم چسب عدد ده و یکاف مقدار به پنهه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ پماد کی باند، رول کی ل،یاستر

 
 بهداشت ساختمان: .6
 هاهای سا ناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره .1
 های بهداشتیهای اقامو و سرویستهویه مناسب محل .2
 .زدایی کنیدگند مجزاصورت )حمام و توا و( را به های بهداشتیسرویس .3
  .ها در هوا پ ش نشوندقهل از کشیدن سیفون توا و فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب .4
، هادستگیره درها، میز و صند ی، شیرآالت، نرده  پلهها، دیوار و کف، درب دارای تماس مشترک شامل:سطوح  .5

ل وسایها، کلید و پریزها، ها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارتت و، کمد، کابینو، گوشی تلفن، دستگاه
 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  عمومی

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طهقه و راهروهاکننده دسوعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد .6
 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کایذی در توا ونصب سیستم  و ه .7
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آوری و دفع های دردار پدا ی و کلیه پرسنل مسئول در خصوص جمعها به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند .8
های پالستیکی محکم( در آخر هر شیفو پسماند رعایو تمامی مالحظات بهداشتی )جمع آوری پسماند در کیسه

 را در دستور کار قرار دهند.
 بینی شود.های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل .9

 شود. گندزداییمرتها داشته باشد و  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا .10
 ها استفاده از مهر و سجاده ش صی ضرورت کامل دارد. برای نمازخانه .11
 محل در کافی تعداد به تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری آموزشی نحوه تابلوهای نصب .12

 سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی محل در کافی تعداد به ها شستشوی دست راهنمای نصب .13
 

 : کلی کلیدینکات  .7
 ساعو کاهش می یابد(. 24های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشو محلول .1
ها و استفاده از ماسک یکهار مصرف در طول شیفو )به ازاء هر امکانات الزم برای شستشوی مرتب دسو .2

 پرسنل مسئول نظافو باید فراهم شود.ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه  هاس کار برای   2شیفو حداقل 
 . استفاده نماییدامکان آ ودگی وجود دارد  هایی کهمکان م صوص فقط برای گندزداییی تِ از .3
 .مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزداییها و وسائل نظافو و دستمال، سطل  .4
در صورت صدمه آنرا تعویض ماسک آسیب نهیند و  در طول مدت نظافو مراقب باشید  هاس، دستکش و  .5

 . نمایید
 )تِی را به صورت مارپیچ حرکو دهید(. مقابل به پایان برسانید یاز و در طرف یا نقطهآظافو را از یک نقطه ن  .6
 شند.اضافی با "سَر"شود باید دارای چند ها و ییره استفاده میها و سا نکه برای نظافو کف اتاق "هاییتِی" .7
 ها، دستمال نظافو و تِی، میهایسو در آب داغ شسته شود.رچهپس از استفاده از پا  .8

 که شود داده آموزش افراد به و شود بینی پیش پدا ی دار درب های سطل اداری های محیط در اسو الزم  .9
 باشند ها محل این در شده مصرف کایذی های دستمال امحاء به موظف

 های کیسه در  آن ت لیه  و بوده، مربوطه ب ش در نظافو مسئول افراد توسط زبا ه های سطل ت لیه .10
 .گردد گندزدائی و نظافو گفو پیش مقررات طهق وسایل و گرفته صورت اداری وقو پایان در محکم پالستیکی

 
 نظافت و گندزدایی خودروهای خدمت و وسایل ایاب و ذهاب کارمندان.   8
ی خودروها  ها صندلی عمودی پشتی و افقی های میله : شامل مشترک تماس دارای سطوح نظافت .1

کمک  با ودر انتها گندزدایی آن توسط مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیوم سپس و شوینده مواد توسط
 .گردد تکمیل زدایی گند دیگری تمیز دستمال

 گندزدایی نمودن خودروهای ایاب ذهاب کارمندان) اتوبوس، مینی بوس و یا ون( .2
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 در خود مسیر برگشت و رفت هر در هستند بیمار با مستمر تماس در که خودروها رانندگان است الزم .3

 .نمایند گفت، پیش راهنمای با مطابق دست شستشوی به اقدام مقصد و محل مبداء

 کلیه ویروس کرونا آلودگی بار کاهش و محیطی عوامل از مراقبت و ویژه شرایط شدن برطرف تا   .4

 در آلودگی سطوح کاهش باعث کار این با و نموده باز را خود های پنجره پرده و شیشه خودروها پوشش

 .خودروها شوند

 

 فعالیت های آموزشی .9
 ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی و ای توصیه تابلوهای نصب .1

 در موسسات و ادارات
 انتقال های راه و بیماری خصوص در ربط ذی واحدهای به الزم رسانی اطالع و آموزش .2

 آموزش مستمر کارکنان بصورت چهره به چهره .3
 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی کنترل کرونا ویروس .4
تهیه و پخش بروشور های آموزشی  در خصوص کنترل کرونا ویروس، نحوه شست شوی صحیح دست  .5

 ها و بهداشت فردی
 محل های مشخص) کنار آسانسورها و در طبقات(قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در  .6

 : پایانی نکته -10
-اداری) کاری های محیط:   (روسی)کرونا و 19 – دیکو وکنترل یریشخخخگیپ های فعا یو و مراحل انجام صخخخحو

 ارائه مراحل کلیه کرونا ویروس شیوع  خطر و ویژه شرایط  جهو به و مدیران بودهکارفرمایان و  عهده بر  (صنعتی 
ستقرار  و بحران رفع تا این راهنما در شده  ها، ادارات، نهادها، محیط های کاری )وزارت انه کلیه برای عادی شرایط  ا

سازمان ها و...( الزم    صنعتی،  ها و کلیه واحدهای شرکو  سات دو تی، ییردو تی،  س  تو یدی، فنی و خدماتی ادارات، مو
 .میهاشد االجرا
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 : وستیی
 گندزداهای سطوح

گندزدایی محیط کار فقط در موارد تماس فرد مبتال یا مشکوک به بیماری کرونا ویروس و به 
صورتی اختصاصی برای ایستگاه های کاری یا محل های تماس موضعی مجاز است و از گندزدای 
محیط عمومی اجتناب شود. راهنمای گندزدایی ارایه شده در این پیوست صرفا جنبه راهنمایی 

 مجاز نیست.  بدون نظارت دلیل خطرات ایمنی و به دارد و 
 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

کلی طورکش با طیف گسترده اسو و بهدرصد یک میکروب 70ها موثر اسو. اتیل ا کل ا کل برای از بین بردن ویروس
های عنوان مثال درپوش الستیکی ویال)به از ا کل ایزوپروپیل بهتر اسو. ا کل ایلب برای گندزدایی سطوح کوچک

 شود.دارویی مو تیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می
طلوب شود و در فضاهایی با تهویه مد یل قابلیو اشتعال ا کل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میبه

 گردد.میاستفاده 
تیک و خوردگی السشدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، س وعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از ا کل به

 های خاص شود.پالستیک
 
 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم 2
 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
 کننده.سفید4

گندزدایی قوی و موثر اسو که ماده فعال آن هیپوکلریو سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس 
 شود.آنفوالنزا موثر اسو اما به راحتی توسط مواد آ ی،  ییر فعال می

طور گسترده در دسترس کم و به (، با هزینهدقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.اسو و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحو تاثیر گرما و نور تجزیه ها یشاهای م اطی، پوسو و مجاری تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده
 رف گردند.ها باید با احتیاط مصسفیدکنندهدهند. بنابر این راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی

اند اثرات آن توتر( میتر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرسو از سفیدکننده از جمله عدم رعایو میزان رقیق
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق
 شود.بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظو از چشم در برابرپاشیدن توصیه میاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب م لوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
 اید(نمگردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریو سدیم می سفیدکننده با آب سرد م لوط گردد )آب گرم باعث تجزیه -
 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریو سدیم  -
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 هیپوکلریت سدیم: غلظت و مصرف  -جدول
کلر   ( PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریو سدیم % عمده محلول محلول اولیه:

  قابل دسترس

قسمو سفیدکننده به  1شود استفاده از توصیه می 5از هیپوکلریو سدیم %  1:100محلول  شده:محلول توصیه
  برای گندزدایی سطوح( 1:100قسمو آب سرد  و ه کشی )محلول  99

نوان مثال ، برای عبه .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید
هیپوکلریو سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده

 قسمو آب( 98قسمو سفیدکننده به   2
، 1:100درصد هیپوکلریو سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی  سازی:کلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05قابل دسترس در حدود کلر 
های دیگر از هیپوکلریو سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقو مورد کننده شامل یلظوهای سفیدمحلول

  نظر حاصل گردد
 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددتوصیه میبیشتر یا مساوی ده دقیقه  متخلخل:سطوح غیر  
 ها،  شود)برای تیدقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال،  هاس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قهل نکته: سطوح باید از مواد آ ی تمیز گردد )مانند تمیز
  ی(وراز گندزدایی یا یوطه

 
 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف 

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 
پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد

2 
پی پی ام  1000کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.1یا 
پی پی  50000)درصد  5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  49واحد گندزدا  1
 سرد

3 
پی پی ام  5000کلر قابل دسترسی 

 درصد 5. 0یا 
پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(
 واحد آب سرد 9واحد گندزدا  1
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 ها:الزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط
 زنند.شده صدمه میگردند و به سطوح رنگموجب خوردگی در فلزات میها سفیدکننده -
دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید -

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
ده و دای اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام م لوط کردن های شیمیایی خطرناک شود. بهتواند باعث واکنشمی
گردد و این شود، تو ید میکردن توا و استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزسفید

صورت  زوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قهل از استفاده از رگ یا جراحو گردد. درتواند باعث مگاز می
 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

ها کنندهدنماید؛ بنابراین سفیگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید -
 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.باید در مکان خنک و 

هایی که اخیرا کنندهشود برای اطمینان از اثرب شی آن از سفیدهیپوکلریو سدیم با گذشو زمان تجزیه می -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تو ید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ قیقکننده رقیق استفاده کنید محلول راگر از سفید -
ساعو دور ری ته بریزید. مواد آ ی موجب  24شده بال استفاده را بعد از های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق

قهل از گندزدایی  ه وشدگردد بنابر این ابتدا سطوح آیشته به مواد آ ی ابتدا باید تمیزها میکنندهشدن سفیدفعالییر
 کننده عاری از مواد آ ی گردد.با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -
 کودکان نگهداری گردد
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 فهرست

  کاربرد دامنه
 ی طیمح بهداشت یکنترل قداماتاهدف از 
 یفرد بهداشت
 یی غذا مواد بهداشت
  زاتیتجه و ابزار بهداشت
  ساختمان بهداشت

  هادست یشستشو نحوه
 سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند: )در صورت وجود(

 گندزدایی سطوح

 مواد گندزدا
  مهم نکات
  روسیو کرونا از یریشگیپ برای مهم نکات
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 دامنه کاربرد:
 و نظایر آن کیوسک های عرضه مطبوعات و مواد غذایی

 در هوا، سطوح و اشیاء  عفونتعامل کاهش غلظت  :اقدامات کنترلی بهداشت محیطیهدف از 

 بهداشت فردی: .1
 ؛شودپرهیز با یکدیگر  کردن رو بوسیو  دست دادن از 

  اری رعایت گردد؛مهت پیشگیری از بروز بیمتر ج 2تا  1فاصله 

 بر پایه الکل؛ کنندهضدعفونی مواد( و یا استفاده از 5مطابق بند ها با آب و صابون )شستن مرتب دست 
  الزامی است؛ کیوسکاستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در 

 اران مواد غذایی الزامی است؛داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر ک 

 ؛به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی در 

  ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت 

  لی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخ)در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده
 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 
 

 بهداشت مواد غذایی: .2
  مسئول چیدمان )مجله، کتاب، روزنامه، مواد غذایی و نظایر آن( موظف است از دستکش یکبار مصرف استفاده

 نماید؛

  الت قرار گرفته شود تا از روی مج پوشش روزنامه و مجالت و نظایر آن یک الیه آلودگیبرای جلوگیری از
 ؛به آن خودداری گردد دست زدن افراد

  گردد؛ انجامتحویل اجناس مورد تقاضا توسط متصدی و با دستکش دریافت وجه و 

  مجاز است؛ بندیبستهتنها به شکل سرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی 
 داشته و در ظروف مناسب نگهداری گردند.  بهداشتی ششمواد غذایی فاقد بسته بندی حتما باید پو 

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می 
 

 :بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 در صورت وجود(؛ عرضه مواد غذاییز ظروف یک بار مصرف برای استفاده ا( 

 های عرضه مواد غذایی؛ شستشو و گندزدایی مستمر ظروف و تجهیزات مورد استفاده در کیوسک 

 ؛پس از هر بار استفاده  و تعویض آناز پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری  استفاده 
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 استفاده  ترجیحاو یخچال و نظایر آن  قفسه، ویترین،سطوح ستمال مشترک برای تمیز کردن عدم استفاده از د
 از دستمال نظافت یکبار مصرف؛

 ندزدایی شود؛س از هربار استفاده گوسایل نظافت پ 
 

 بهداشت ساختمان: .4

 تهویه مناسب محل؛ 

  های تنفسی در محل؛از انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی آموزش راهنماینصب 

 ؛سرو مواد غذاییدر محل  هادستشوی شست نصب راهنمای 

 به تعداد مناسب در کیوسک های عرضه مواد غذایی؛ها کننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد 

  (6)مطابق بند. دارای تماس مشترک با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گرددسطوح 

 آوری و دفع خصوص جمعدرصورت پذیرد و های دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند
 (و نشت بدون درز های پالستیکی محکمدر کیسهآوری پسماند جمع) پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی

 .گیرددر دستور کار قرار  ر هر شیفتدر آخ
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 ها دست شویشست نحوه .5
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 : ) در صورت وجود(سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند .6
 
  در صورت وجود(در سلف سرویس ها غذا خوريوصندلی ميز(                                                                                                                                      
 و نظایر آن هاپنجره در و  سقف، ،ها، کفدیوار 
 های کابینت، گوشی تلفن، دستگاهقفسه، ویترین، یخچال، کمد، ، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب

 )در صورت وجود(نظایر آنو  وسایل عمومی، کلید و پریزها، هاپردازها، کف پوشخوان و خودکارت
 

 یی سطوح:گندزدا .7
  کننده مجاز استفاده شود  گندزداییتميز )ازمواد جامد و مایع آلوده( و سپس از ماده شده را محل آلوده

در کيسه  و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشك و تميزو حوله را
 زباله بياندازید.

 استفاده کنيد.  کلره یا بر پایه الکلیمناسب با پایه  گندزدایییك ماده  از 
  کننده مطمئن شوید گندزداییاز تماس کافی سطوح با ماده 
  دقيقه رعایت گردد؛ 60تا  10زمان مورد نياز براي اثر گذاري گندزدا ها                                                
  و در کيسه زباله بياندازیددر صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایيد            
 کيسه زباله را پلمپ کنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شوید 
  بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویيد یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تميز

 با صورت خودداري نمایيد گندزداییز شستشو و کنيد ازتماس دست قبل ا
  ننمایيدبراي تميز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده 

  
 :. مواد گندزدا8

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز . 1
کش با طیف گسترده است درصد یک میکروب 70ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس

عنوان مثال درپوش کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )بهورطو به
های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و الستیکی ویال

 شود.ونتیالتورها( استفاده می
شود و در فضاهایی با گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای به

 گردد.تهویه مطلوب استفاده می
خوردگی شدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به

 های خاص شود.الستیک و پالستیک
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 واترنر آمونیوم . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد ک2
 دستورالعمل شرکت سازندهمطابق 

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
 دستورالعمل شرکت سازندهمطابق 

 کننده.سفید4
گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از 

 شود.جمله ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می
طور گسترده در کم و به ، با هزینهدقیقه زمان تماس( 60تا  10با های خانگی )فیدکنندهگندزداها و س

 شود.دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می
کند و تحت تاثیر گرما و ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده

ها باید با دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میبهشوند و نور تجزیه می
 احتیاط مصرف گردند.

تر( تر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیبمی

 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق
بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه ده از ماسک، پیشاستفا -

 شود.می
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
 گردد و آن را ناکارآمدسفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می -

 نماید(می
 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  -

 

 : نکات مهم
  راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛ 190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس 

  درجاه  38بااالی   تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز ،
عالئام گوارشای از قبیال اساهال، نارساایی اعضاای بادن        ، نارسایی تنفسی و تنگای نفاس  ، سرفه و گلودرد

 منع و به مراکز درمانی/ خادمات جاامع ساالمت   ها و شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار خصوص کلیههب
 حل کار خود بازگردند.افراد به م ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/
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 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وبوده و درها و پنجره افرادها باید خالی از سالنزدایی و نظافت، نگام گنده
 نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

 نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

 یا معمولی تهیه گردد باید با آب سرد هاگندزدا.  

 ابد(.ی هش میساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست
 باید فراهم شود.اس کار برای نیروهای خدماتی ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لب 2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

 های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل
 .دمجزا باش ،شودهای دیگر استفاده می

  د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نش لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید
 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب الزم  است سطوح گندزدایی شده 

  مارپیچ حرکت دهید()تِی را به صورت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی. 

  آب ژاول  شسته و سپس در محلول میبایست در آب داغ ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از
 و برای استفاده آماده باشد. شدهخشکر دمای اتاق ور بماند. بعد از آن ددقیقه غوطه 30مدت هب

 زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده. 

 دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود
 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

 داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به
ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی

 گردد و این ، تولید میشودوالت استفاده میکردن تاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شوینده

 نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می
 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

 ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدسمی آزاد میگیرد گاز وقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
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 هایی که اخیرا  کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک
 ز حد خودداری گردد.شده خریداری نموده و از ذخیره بیش اتولید

 ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزد بنابر این ابتدا سطوح آغگردها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید

 .گردد نگهداری
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس
 های خود را تا امیدن دستقبل از خوردن و آش

با آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 
  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید
 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1 )فاصله بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما
 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست
 کنید

 

 

 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با
تمال را در سطل دستمال کاغذی بپوشانید و دس

 ؛زباله بیندازید

                                                       
 
 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس
تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  با آن گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر
 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان
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