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 مقدمه

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

از  عمدهطور های تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

یه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این الریه، نارسددایی کلبه ذات و در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

انسددان ویروس کرونا از طریق سددرفه، عطسدده، تخلیه   با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال انسددان به

متری از طریق سددرفه یا  2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، سدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  عط

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی که پله  ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  دستگیره در 

ستفاده می   شترک ا شده و ن          م ست  ست به د سناد و مدارک د سکناس، ا شامل ا ظایر آن. بنابراین پس از شود 

بسیار   در پیشگیری از ابتال به بیماری   آب و صابون  باشستشوی دست ها     تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک   

  . مهم می باشد

 دامنه کاربرد

و کار برای   سالمت محیطکلی گذاری اجتماعی و الزامات  فاصلهدر خصوص یک راهنما کلی اسن که این 

های بهداشتی،  ، مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاهها مراکز بهداشتی درمانی  از جمله  درمانگاهها و  بیمارستان

، مطب ها، موسسات مراکز پرتوپزشکی و تصویر برداری های تشخیص طبی، ،آزمایشگاهمراکز جراحی محدود 

اوره تغذیه، رمانی و مشفیزیوتراپی و توانبخشی، دفاتر کارگفتاردرمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، رژیم د

ی م بخشهای دولتی، عمومی، خیریه و خصوصی در سطح کشور  مامایی و مطب ها در مراکز بستری و سرپایی

برای اجرای کامل عالوه بر این راهنمای کلی و عمومی لطفا به راهنمای اختصاصی مربوطه نیز مراجعه  باشد. 

 شود.

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

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

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

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

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

سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی 

عالوه بر رعایت اصددول بهداشددتی برای کاهش مواجهات متناسددب با سددطح ادددطرار و درجه اهمیت فعالیت   

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود. 

 :در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود

 

  انجام گیرد.در موارد کامال دروری مراجعه به این مراکز فقط 

         شاوره شد نظیر انجام م صورت غیر حضوری امکان پذیر با در خصوص خدماتی که امکان ارائه آنها به 

 از حضور در این مراکز خودداری گردد. نظایرهای دارویی و درمانی و مشاوره های روانپزشکی و 

  ونفشدددارخ ،یعروق یقلب ،یا نهیزم یها یماریبا ب افراد رشیپذ، یماریب یدمیاپ طیشدددرا تیتا تثب ،

 دزیا ،ها یمیبدخ، یدرمان یمیش  ،دیکواستروئ یتحت درمان با کورت بیماران ,ابتید ،یتنفس  یهایماریب

 .ردیصورت پذ یاطیاحترعایت موارد  بای وندیپ مارانیو ب

  نوبت دهی به صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد. الزم است 

  گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضددور داشددته  نحوه نوبت دهی به بیماران به گونه ای مدیریت

 باشند بطوریکه حداقل فاصله یک متر بین افراد رعایت گردد.

                کارکنان در ابتدای ارزیابی هر بیمار را یک ناقل بالقوه فرض نموده و در صدددورتی که خود کارکنان

گیری لوازم حفاظت فردی شاغل در این مراکز دارای بیماری زمینه ای می باشند الزم است دمن بکار

 با احتیاط بیشتری نسبت به ارائه خدمات درمانی به بیماران اقدام نمایند.

 رعایت گردد. )حداقل یک متر( ب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار فاصله فیزیکی مناس 

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

   درورت ب صورت  ستفاده از     در  صله کمتر از یک متر، ا سیدگی به امور بیمار در فا رای ارایه خدمت و ر

 تجهیزات حفاظت فردی کامل الزامی است.

 شود رعایت متر یک اقل حد فاصله بیمار و همراه بیمار   با کردن صحبت هنگام در. 

  د.می باشدروری این مراکز حتی االمکان بیمارانی پذیرش گردند که حضور آنها در 
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 هایی که افراد بیمار در رفت و آمد هستند به حداقل  وسایل غیر دروری در اتاق انتظار و سایر قسمت

 برسد. 

    شد صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر با صله ایمن رعایت   ،در  حداقل زمان ممکن و حداقل فا

 گردد . 

 نمایند.و روبوسی خودداری با یکدیگر از جمله  دست دادن  از تماس کارکنان 

 خودداری  یهمراهان و ایو  ماریتماس دسددت، از دسددت دادن با ب  قیاز طر روسیبا توجه به انتقال و

 گردد.

 معاینه، اتاقآبدارخانه، ، ، سالن اجتماعات سالن های غذاخوری  در اتاق کار، رختکن، کارکنان از تجمع 

 خودداری گردد.، و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند مشاوره اتاق

         سرویس و غذا خوری  و سلف  سمت های عمومی از جمله  صله ایمن حداقل یک متر در ق رعایت فا

 مسیر ورود  و خروج الزامی است.

 .استفاده از دستگاه کارتخوان در این مراکز  به جای دریافت وجه نقد الزامی می باشد 

        د به  در صدددورتی که ارائه خدمات       در زمان  پذیرش مراجعینی که عالئم تب و سدددرماخوردگی دارن

 درمانی  به آنها اورژانس  باشد به بیمار ماسک طبی  و دستکش ارائه گردد. 

 .کارکنانی که عالیم سرماخوردگی دارند الزم است  بعد از بهبودی کامل در محل کار حضور یابند 

 شود   بیماران، همراهان با کارکنان چهره به چهره مواجهه صله کاهش داده  ایمن)حداقل یک متر(  و فا

 رعایت گردد.

   بیماران و مراجعین در اتاق های مشدددترکمتر )حداقل یک متر( بین تخت     2الی  1گذاری   فاصدددله 

 رعایت گردد.

 خودداری گردد.سرویس های بهداشتی  و  مشاوره معاینه، های  از تجمع همزمان بیماران در اتاق 

  کار و دستکش استفاده شود.هنگام نزدیک شدن به بیماران از ماسک، لباس 

  به کلیه بیماران توصیه شود از آوردن همراهان غیر دروری خودداری نموده و با حضور در وقت تعیین

 شده از تجمع در سالن انتظار اجتناب نمایند.

 رعایت گردد.  در مراکز جداسازی مسیر  ورود و خروج افراد 

  .فاصله افراد در هنگام ورود و خروج با خط کشی مشخص گردد 

  و فاصددله ایمن بین  پذیرش و ترخیص جلوگیری شددود ،از ورود بیمار به قسددمت  اداریالزم اسددت

 در محل های مذکور رعایت شود. ه کنندگان با یکدیگر و کارکنان مراجع
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 شده   امکان، صورت  در صی    به طور  دیبا کارکنان معین  صا شکوک  برای  اخت شده   دییتأ ایموارد م

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند مراقبت 

 ستفاده  ا یکیپنجره پالست  ای شه یمانند ش  یکیزیاز موانع ف روسیکاهش قرار گرفتن در معرض و یبرا

،  ژای ا حضدددور دارند ، مانند مناطق تر    ج ابتدا در آن  ماران یکه ب  یتواند در مناطق   یم کردیرو نی. ادی کن

 شود. یدارو ، عمل لیپنجره داروخانه در زمان تحو ایدر بخش اورژانس   رشیپذ

 رندیهستند در کنار هم قرار نگ 19 دیکه مشکوک به کوو یبا افراد 19 دیافراد مبتال به کوو. 

 س  یهامبتال به عفونت افراد ش  یتنف سا  ینا در نیز  19 دیمبتال به کوو مارانیبو  زایماریعوامل ب ریاز 

 .رندیار هم قرار نگکن

 متر با فاصله از هم قرار داده شود. 2حداقل  یبستر یتخت ها 

 شد.با یدرور یاز نظر پزشک نکهیگردد  مگر ا یخوددار یاز اتاق بستر رونیبه ب مارانیانتقال ب از 

 شددده اسددتفاده شددود و از ماسددک  نییتع شیانتقال از پ یرهایاز مسدد مار،یبه انتقال ب ازیدرصددورت ن

 استفاده گردد. ماریب یانتقال برا نیدر ح  یپزشک

 شت  یهاکارکنان مراقبت تعداد مشکوک   مارانی)در صورت لزوم( در تماس با ب  ماریو همراهان ب یبهدا

 محدود گردد. 19 دیشده با کوو دییتأ ای

 ییجابجا یخودرو برا نیسرنش   تیو ذهاب کارکنان، از نصف ظرف  ابیا سیصورت فعال بودن سرو   در 

 کارکنان استفاده شود.

 کارکنان صورت  ییدر جابجا منیا یفاصله گذار تیرعا یو ذهاب برا ابیا یها سیتعداد سرو شیافزا

 . ردیپذ

 یگردد و از امکانات یخوددار یآموزش یها دوره  و کارگاه ،یجلسات حضور یاالمکان از بر گزار یحت 

 .استفاده گردد نظایرآنکنفرانس و  دئویو رینظ

  های استراحت کارکنان  به گونه ای برنامه ریزی گردد که از تجمع جلوگیری شود.زمان 

         شود که صورتی انجام  صورت اقماری فعالیت می نمایند به  شاغلینی که به  برنامه ریزی گردش کار 

 تعداد سفرها به محل کار و منزل به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدری شاغلین در همهغربالگ .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 
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فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط  ظف هستند در بدو ورود به محل کارهمه مو -1

 (. 1یا وجود تماس نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند )پیوست شماره 19-با کووید

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.ir: چنانچه براساس ارزیابی سامانه   کارکنانبررسی روزانه عالئم   -2

نماید.  را مطلعمسئول موسسه،  یا  مدیر عامل / رئیس/دداری و وجود داشت، فرد از ورود به محل کار خو 

 جلوگیری کارکنان بیمار به محل کار از ورود مسئول موسسه،    یا  مدیر عامل / رئیس/ صورت در غیر این

 نماید.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ده  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب افراد –الف گروه 

 عروقی –یقلب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یتنفس یهایماریب  

 BMI> 40  
 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 موارد زیر برای این افراد درنظر گرفته شود:

 صورت دورکاری صورت پذیرد.گیری، بهاین افراد تا پایان همههای شغلی صورت امکان، فعالیتدر -1

فراهم گردد که حداقل  ایگونهرایط محیط کار برای این افراد بهصددورت عدم امکان دورکاری، شدددر -2

یطی ر به محتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کا

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. -3
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 19-اغلین با سابقه کوویدبازتوانی در ش .3

الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  19-با احتمال ابتال به بیماری کووید کارکنان تمامی 

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

رار ق زیابی پزشکیاز وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و ودعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ار

 گیرد.

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 و حفاظت فردی  بهداشت  .1

 ( :1رعایت بهداشت دست در موارد زیر دروری است)شکل 

 قبل از تماس با بیمار 

  ؛بیمار  بدن عاتیما مواجهه با، بعد از  گندزدایی ای نظافت  اقدامات قبل از انجام هرگونه 

 ماریپس از تماس با ب 

 پس از تماس با محیط بیمار 

  و یا هندراب با محلول های ددعفونی بر پایه  صابون و دست با آبشستشوی بهداشت دست شامل

 (  ABHR)الکل است 

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

 ه دستمال استفاده شده شده و پوشاند با دستمال یکبار مصرف  دهان و بینی در هنگام سرفه و عطسه

در صورتی که  ه گرددو دست ها با آب و صابون شست انداخته شود بالفاصله در سطل زباله دردار

 استفاده گردد.در دسترس نباشد  از قسمت داخلی آرنج دستمال 

  یا از  ثانیه( 20)حداقل  دبطور مرتب دست ها به روش صحیح با آب و صابون شسته شوالزم است

  .محلول ها یا ژل های ددعفونی استفاده گردد

 و در آغوش کشیدن خودداری گردد.دست دادن و روبوسی  تماس افراد  با یکدیگر از قبیل از 

   از خوردن غذا در محیط های عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده و فست فود تا حد امکان

 گردد .اجتناب 

  مواد غذایی کامال پخته استفاده گردد . از 

 اطمینان حاصل گردد.از طریق کارکنان  روش های مناسب حفاظت فردی  رعایت از  شیوه کار ایمن و  

  اده بپوشانند و دستمال استف دستمال کیو دهان خود را با  ینیعطسه ب ایدر هنگام سرفه  مارانیبتمام

 .شده در سطل زباله در دار قرار داده شود



 
 معاونت بهداشت           

 )الزامات در بیمارستان ها ومراکز بهداشت درمانی و الزامات  کلی سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 عمومی گروه بیمارستانی(

8 

 

  الزامی است. 19کووید  مشکوک به عفونت مارانیباستفاده از ماسک برای 

  دستکش، جمله و نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز از (3فردی)پیوست  حفاظت تجهیزاتتامین 

و  کارکنان برای و پیش بند و نظایر آن لباس کار، عینک، کفش کار ، کاله  ،ددعفونی ژل و ماسک

 ست.ا الزامی نگهداری و استفاده صحیح از آن هانظارت بر نحوه 

 هآبدارخان و نظافتچی کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم فردی استفاده از وسایل حفاظت 

 درویست.

  استفاده می نمایند دروریست . ذهاب و ایاب سرویس از که افرادیاستفاده از ماسک برای 

  عالئم تب، سرفه، تنگی نفس و یا سایر عالئم شبیه سرماخوردگی افراد بیمار و یا افرادی که دارای

 خودداری نمایند.وسایل حمل و نقل عمومی  از استفاده  هستند

 

 بهداشت مواد غذایی  .2

سرویس های مربوط به مدیریت خدمات غذا   شود     باید ارائه  شتی  و ایمن انجام  صورت  بهدا دمن   به  در 

ستورالعمل های ابالغی   شکی       رعایت کلیه د شت درمان و آموزش پز سالمت محیط و کار وزارت بهدا مرکز 

ست.           ستان الزامی سالن های غذاخوری بیمار شپزخانه و  شت محیط آ صوص بهدا دافه می نماید در   در خ ا

ا ه تهیه غذا باید از مراکز مجاز و مورد تایید معاونت های بهداشت دانشگاه  صورت تهیه غذا از بیرون مرکز ،  

 انجام گیرد.علوم پزشکی سراسر کشور / دانشکده های 

 در خصوص حمل و نقل و توزیع غذا توجه به موارد زیر دروریست:    

 حمل غذا با خودروی مناسب حمل و نقل مواد غذایی 

 مرکز و گرم در انتقال مواد غذایی به حف  زنجیره سرد  

 کنترل دمای غذا در زمان تحویل به مرکز 

  انجام کنترل های روتین نمونه برداری تصادفی مواد غذایی برای کنترل کیفیت غذا 

      ترجیحا استفاده از ظروف یکبار مصرف برای بیماران و در صورتیکه امکان پذیر نباشد جمع آوری و

 شستشو و گندزدایی ظروف 

 حفاظت فردی  کارکنان مسئول توزیع مواد غذایی دمن رعایت بهداشت فردی و همچنین با رعایت

 کامل نسبت به توزیع غذا اقدام نمایند .

   باقیمانده مواد غذایی بیماران به عنوان پسددماند عفونی در نظر گرفته شددده و وارد چرخه مدیریت

 پسماندهای عفونی گردد.



 
 معاونت بهداشت           

 )الزامات در بیمارستان ها ومراکز بهداشت درمانی و الزامات  کلی سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 عمومی گروه بیمارستانی(

9 

 

 در صورت سرو غذا در رستوران ها و یا بوفه ها موارد زیر رعایت گردد:

 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندی ی و غیره در بستهسرو نمک، فلفل، سماق ، آب آشامیدن 

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

 باشد.عرده مواد غذایی روباز و فله ای بدون پوشش ممنوع می 

 .عرده ساالد بایستی از ساالد بسته بندی دارای مجوز می باشد 

  .استفاده از پوشش یکبار مصرف جهت میز غذا خوری در سلف سرویس و رستوران الزامی می باشد 

       ستفاده می صرف برای میز غذاخوری ا شش یکبار م ستفاده    چنانچه از پو شود باید پس از هر بار ا

 تعویض گردد؛

 

 و محیط  بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  زاتیو تجهنظافت و گندزدایی سطوح 

ندزدایی محیط و تجهیزات      فت و گ ظا ها    یریدر جلوگ ینقش مهم ن نت  مات      از عفو خد ئه  در مراکز ارا

  .دارد بهداشتی و درمانی

 کارکنان ارایه  دهنده خدمات نظافت  -الف

 ز و یا فعالیتهای مرک تعداد متناسب نیروی انسانی ارایه خدمات نظافتی با تعداد تخت های بستری 

  تهیه دستورالعمل نظافت و گندزدایی و آموزش به پرسنل خدماتی 

 نظارت بر کار نیروهای خدماتی جهت کسب اطمینان از نحوه  نظافت و گندزدایی 

 با آن در تماس می باشند به  19 -کووید بیماران ها و سطوحی که  محیط و گندزدایی همه نظافت 

 انجام شود.  )می شود ترخیص بیمار که زمانی در و روز در یکبار حداقل ( منظم صورت

 ایه شود.آموزش های الزم جهت نظافت و گندزدایی بخش های پر خطر ار  

  اجتناب گردد.از فعالیت کادر خدماتی آموزش ندیده در بخش های پر خطر 

 آموزش های الزم در خصددوص خطرات مواد شددیمیایی گندزدایی و رعایت ایمنی در حین کار ارایه 

 گردد.

  ست.ا الزامیاز تجهیزات حفاظت فردی در حین کار استفاده 

 نظافت و گندزدایی تجهیزات پزشکی -ب

 است.  یتخصص اریو بس دهیچیپ یمودوع یپزشک لیو وسا زاتی، تجهاقالم استریل نمودن یا گندزدایی 
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 یم یبهداشددت یمورد اسددتفاده در مراقبت ها زاتیو تجه یپزشددک لی، وسدداماریتمام سددطوح مراقبت از ب 

شدن، ا    سم یکروارگانیتوانند آلوده به م شند. پس از آلوده  و  مارانیب یراب یتواند خطر یموارد م نیها با

 . کارکنان به همراه داشته باشد

  س   کیبه عنوان سا ستاندارد برا  یاتیروش عمل کی دیبادر پیشگیری و کنترل عفونت   یمؤلفه ا کنترل  یا

 ددقابل استفاده مج زاتیو تجه لیوسا هیو کل تماس زیاد با  ماریبودن مناطق مراقبت از ب منیو ا یآلودگ

 . شود از عفونت اجرا یریجلوگ یبرا

  به  یبیآسدد چیتا هکرد  تیرعا ییزدا یدگآلو یسددازنده دسددتگاه را برا  یدسددتورالعمل هاهمواره باید

  تجهیزات نرسیده و همچنین از آلودگی زدایی اطمینان حاصل نمود. 

 صرف  کباریا ی دیبا زاتیتجه صورت امکان   وبوده  م ص   صورت  ه بدر  صا ستفاده قرار گیرد.  یاخت به )مورد ا

 فشار سنج ها و دماسنج ها( عنوان مثال 

 ارمیهر ب یاسددتفاده برا بعد از ، وجود دارد مارانیببطور مشددترک برای  زاتیتجهاسددتفاده از  به ازیاگر ن 

 الکل(. لاتی درصد 70، با استفاده از )به عنوان مثال دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم

 کلیه وسددایل حفاظتی اسددتفاده شددده به نحو صددحیح دفع و بهداشددت دسددت نیز ، ماریبعد از مراقبت از ب

 رعایت گردد.

 

 نظافت و گندزدایی محیط  -ج

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

  قبل از گندزدایی انجام شددود. اگر سددطوح و  نظافتدر صددورت نیاز به گندزدایی مطمئن شددوید که

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

 وح قابل گندزدایی نیستند.و سط

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

 گرفته شود.

  از هر بار استفاده گندزدایی شود.وسایل نظافت پس 

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

 شیفت کاری تمیز و گندزدایی شوند. آن در پایان

 آوری شده  و یا استفاده نشوند.کن و آبخوری تا اطالع ثانوی جمعسردهای آب کلیه دستگاه 

  گردد. گندزداییو  زیدر تماس است به طور مرتب ، تمبا آن   ماریبسطوحی که 
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 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

 های مورد استفاده و محل شستشوی ظروف  به طور مستمر گندزدایی شود. یخچال 

 .از ملحفه و روبالشی یکبار مصرف استفاده شود 

  .از حوله های شخصی  استفاده شود 

  .تخت ها و تشک ها ی موجود گندزدایی شود 

  هر طبقه، راهروها ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در  کننده دست عفونیظروف حاوی مواد دد

 ، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد.

 .گندزدایی تجهیزات اداری / شخصی از جمله کیبورد , رایانه , موس بعد از استفاده صورت گیرد 

 سجاده، چادر و          در نمازخانه درورت دارد و کلیه مهر و  شخصی  سجاده  ستفاده از مهر و  عبا و ها ا

 آوری گردد. حوله مشترک جمع

 

 رعایت موارد زیر ضروریست جهت نظافت محیط مراقبت بیمار 

      سطوحی که بیمار در آن قرار گرفته یا اغلب ضاهای ایزوله به ویژه روی  سطوح افقی در اتاق ها و ف

ستر ب اس دارد نظافت و گندزدایی گردد. اوقات با آنها تم به طور مرتب و موقع مرخص یمار اطراف ب

 نظافت و گندزدایی شود.کردن بیمار 

  برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسی، از تمیز کردن مرطوب

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

 هایئیچسو و درها دستگیره مانند) بیمار از مراقبت با مستقیمی ارتباط که محیطی سطوح کردن آلوده از 

 .کنید خودداری ندارند،( نوری

 تجهیزات حفاظت فردیظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی در پایان هر شیفت کاری با رعایت ن  

 تمام قسمتهای مرکز از قبیل کف ودیوارها نظافت و گندزدایی گردد. انجام گیرد.

 گردد.زدایی گند نظافت و مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتی سرویس 

  نددر هوا پخش نشو میکروارگانیسم ها تا  بسته شود قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در آن را.  

  نظافت گردیده و پس از خشددک شدددن  مرطوب تمیز  با دسددتمال ابتداسددطوح دارای تماس مشددترک

 گندزدایی گردد. 

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

  صورت گیرد.های دردار پدالی ها باید در سطلپسماندجمع آوری 
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 آوری بهداشددتی )جمع آوری و دفع پسددماند بایسددتی الزامات   مرتبط با جمعنیروهای خدماتی  تمامی

 رعایت نمایند. را های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( پسماند در کیسه

 که امکان پذیر  هایی ی مجهز به توری در مکانباز گذاشددتن پنجره ها ایو  هیتهو سددتمیاسددتفاده از سدد

 به طوری که هوای تمیز و تازه همیشه جریان داشته باشد.باشد انجام گیرد 

 استفاده از مواد گندزدا -د

 ویروس و باکتری هایی که باعث عفونت های حاد تنفسی می شوند توسط طیف وسیعی از مواد گندزدا غیر    

فعال می گردند. با این حال در برخی از کشورها سازمانهای نظارتی انواع مواد گندزدای موجود برای استفاده 

 در مراکز  را کنترل می کنند. گندزداهای بیمارستانی شامل موارد زیر است :

 ( خانگی کننده سفید) هیپوکلریت سدیم ▪

 الکل ▪

 ترکیبات فنلی ▪

 ترکیبات کواترنری آمونیوم ▪

 پراکسیژنترکیبات  ▪

 

 با آب و مواد پاک کننده دیابتدا با فیسدددطوح کث گرید یزدا گندهر ماده  مانندبرای کاربرد سدددفید کننده 

  گردد. ییشود و سپس گند زدا زی)دترجنت( تم

 

، در صورت فقدان با آنها در تماس است 19 -که بیمار مشکوک یا قطعی کوویدبرای سطوحی  -

ترکیبات آمونیوم کواترنر و گندزداهایی که قبال توسط وزارت بهداشت اعالم شده است، با 

 قسمت آب 9و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم  1=   پی پی ام 5000)درصد  5/0هیپوکلریت سدیم 

 (مراجعه گردد. 4، پیوست 1جدولبه گندزدایی گردند.) (

قسمت هیپوکلریت سدیم 1=   پی پی ام 500)درصد  05/0برای سایر سطوح با هیپوکلریت سدیم  -

 (مراجعه گردد. 4، پیوست 2جدول به قسمت آب( گندزدایی شوند.) 99و  5%

  .گندزدایی گردند درصد 5/0هیپوکلریت سدیم وسرویس های بهداشتی نیز با   سطل های پسماند -
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 بهداشت ساختمان .4

 خدمات رختشویخانهمدیریت 

 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  

 همانند مصددرف از پس و شددده اسددتفاده مصددرف یکبار لنژ و لباس از امکان صددورت در گردد می توصددیه 

لباس و لنژ بطور مجزا جمع آوری، و مطابق با البسدده .در غیر اینصددورت  گردد مدیریت عفونی پسددماند

 عفونی شستشو و گندزدایی گردد.

   مناسب در طول مراحل جمع آوری لنژها دروری می باشد تجهیزات حفاظت فردیاستفاده از.  

  ،لنژهای آلوده جدا خودداری گردد وتکان دادن لباس ها  ازجهت پیشگیری از انتشار ذرات. 

 .برای کارکنان رختشویخانه استفاده از دستکش و شستشوی مداوم دست الزم است انجام شود  

  صورتی ش که  در  شد  سم یکروارگانیم و انتقال از راه هوایی دنینگران پا صوص لباس  ها با سک و  مخ ، ما

   .استفاده گردند باید زیچشم ن حفاظ

 سه  در شده  آوری جمع لنژهای ستیکی  های کی شویخانه     پال سب بوده و جداگانه به رخت باید دارای برچ

 تحویل داده شوند. 

  از لنژ  به شددددت کثیف و آلوده  قبل از قرار دادن لنژ در   مدفوع  مثال  عنوان به  جامد   مواد زیاد  مقادیر 

از لنژ جدا شده و مدفوع و آلودگی جدا شده در توالت دفع گردد.    کیسه مخصوص حمل به رختشویخانه،   

 .مناسب استفاده نمایند  تجهیزات حفاظت فردی کار کنان در تمام مراحل انجام کار از

 

 ها و  پسماند از  فضاها و اتاق ایزولهبندی و حمل و نقل تجهیزات مراقبت از بیمار، ملحفهبسته

 کثیف و پسماند را مستقیما درون کانتینر ها یا کیسه  ات استفاده شده ، لنژدر اتاق یا فضای ایزوله تجهیز

 های مخصوص این کار قرار دهید.

    شده ستفاده  سه در هنگام       تجهیزات ا شدن کانتینر یا کی شی که مانع از باز  سماند را با رو ، لنژ کثیف و پ

 حمل و نقل شود، حمل کنید.

  کثیف و پسماند طوری در کیسه قرار بگیرد که باعث آلودگی   ، لنژ  که تجهیزات استفاده شده   در صورتی

 قسمت بیرونی کیسه نگردد یک الیه کیسه کافیست و استفاده از دو کیسه دروری نمی باشد.

       ستاندارد را رعایت نموده و ست اندر کار جا به جایی،  احتیاطات ا صل نمایید که کارکنان د اطمینان حا

 انجام میدهند.  تجهیزات حفاظت فردیشستشوی دست را بعد از جدا کردن 
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     تری نیاز   مقاوم  تجهیزات حفاظت فردی  و گندزدایی محیط به    یر ارائه خدمات  نظافت     نظ فعالیت هایی

 .های رو بسته و مقاومکفش بند الستیکی و دارد نظیر دستکش و پیش

 

 مدیریت پسماند

  مقررات ملی انجام گردد.مدیریت پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و 

  کلیه پسددماندهای تولیدی در طی ارائه خدمات بهداشددتی و درمانی به این بیماران،  عفونی تلقی شددده و

سته        "مطابق مفاد  سماندهای واب شکی و پ سماندهای پز مدیریت  "دوابط و روش های اجرایی مدیریت پ

شماره  ک ،کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست به 38459/ت/15871گردند. )مصوبه شماره   

 ( های  ابالغی تکمیلیو دستورالعملو بخشنامه ها  25/3/87مورخ  98414ابالغ 

  ها باید بی خطر سازی پسماند های عفونی و تیز و برنده در محل بیمارستان با استفاده از       در بیمارستان

 دستگاه بی خطر ساز غیر سوز دارای مجوز  انجام شود 

  چنانچه مرکز فاقد تجهیزات بی خطر ساز پسماند ها ( ر از بیمارستاندر سایر مراکز بهداشتی درمانی )غی

تواند پسماندهای عفونی و تیز و برنده را در سایت های منطقه ای یا مرکزی بی خطر نماید و یا   است می 

ستان   ساز بیمار سته بندی ایمن و با      از امکانات بی خطر  ستفاده نماید در غیر اینصورت در ب های مجاور ا

  .، تحویل شهرداری نمایدو تیز و برنده، دمن عقد قراردادعفونی  بر چسب

  های تشخیص طبی باید پسماندهای بشدت خطر ناک از جمله محیط های کشت در محل      در آزمایشگاه

  .آزمایشگاه  اتوکالو شوند

      پسددماندهای عفونی در کیسدده های مفاوم زرد رنو ) واقع در  سددطل های زردرنو (جمع آوری گردد

نانچه احتمال آلودگی خارج کیسه ، پاره شدن و سوراخ شدن کیسه وجود دارد پسماند عفونی  در دو        چ

 کیسه قرار گیرد 

  کلیه پسدددماندهای تیز و برنده درS.B    جمع آوری گردد  و این ظروف نزدیک به محلی که اقالم مذکور

 مورد استفاده  قرار می گیرند ، قرار داده شوند 

  از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده  خودداری گردد 

            ( شود ستکاری انجام ن صرف جدا نکنید و هیچگونه د سرنو های یکبار م شده را از  ستفاده  سوزن های ا

 خم شدن  شکستن و یا هرگونه دستکاری ( 

 .از اختالط پسماندهای عفونی تولید شده در مراکز با پسماند عادی خودداری گردد 
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 ز قرار دادن کیسدده های حاوی پسددماندهای عفونی و تیز و برنده در داخل بین های پسددماندهای عادی  ا

 شهری جدا خودداری گردد.

   از قرار دادن کیسه های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا خودداری گردد 

  شوند پسماندهای دارویی و شیمیایی مطابق دوابط ابالغی مدیریت 

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

تجهیزات حفاظت در بیمارسددتان همچنین بی خطر سددازی پسددماندهای تولید شددده،  کارکنان باید از   

یزات حفاظت تجهمناسددب اسددتفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه صددحیح اسددتفاده از  فردی

  .را دریافت کرده باشند فردی

 .پسماندهای مایع نظیر ادرار را میتوان با رعایت احتیاط در داخل سیستم فادالب تخلیه نمود 

 اشی از  مدفوع بیماران رفتار شود.برای اجتناب از تولید احتمالی آئروسل ها  با احتیاط با الودگی ن
 

 

 ماند های پزشکیویژگی های ظروف و کیسه های تفکیک پس

 برچسب رنو ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد 1کیسه پالستیکی مقاوم  عفونی 1

 تیز و برنده 2
Safety box 2 

 استاندارد
 تیز و برنده دارای خطر زیستی زرد با در قرمز

 شیمیایی و دارویی سفید یا قهوه ای 3کیسه پالستیکی مقاوم  شیمیایی و دارویی 3

 عادی سیاه 4کیسه پالستیکی مقاوم  عادی 4

 

  .الزم است کیسه های فوق در سطل های زرد رنو نگهداری شوند .1

 .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 رنو یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .4
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 سایر اقدامات .5

 های اجراییانجام کنترل

 مارانیب نیآموزش مراقب  

 ؛19-کوویداز  یناش یعفونت حاد تنفس پتانسیلزود هنگام  صیتشخ یها استیس نیتدو 

 در بخش اورژانس ژهیبه و تیاز ازدحام جمع یریجلوگ 

 دار عالمت مارانیب یبرا ژهیمحل انتظار و نیتأم 

  یبستر مارانیمناسب بجداسازی 

 تجهیزات حفاظت فردی یمنابع کاف امین ت 

 یمراقبت هاهمه جوانب   یبرا کنترل و پیشگیری از عفونت برنامه های و  اه استیساجرای از  نانیاطم 

 .یبهداشت

 

 یبهداشت یمربوط به کارکنان مراقبت ها اداری اقدامات

 یبهداشت یکارکنان مراقبت هاکافی  آموزش 

 تعداد کارکنان به تعداد بیماران  یاز نسبت کاف نانیاطم 

 یکارکنان مراقبت ها    برای  19-کووید از ناشدددی    یتنفسددد حاد  یها  عفونت  ینظارت برا  ند یفرآ جاد یا 

 یبهداشت

  ستاندارد و فراهم آوردن مکان  یاطینکات احت تیرعا بر نظارت سط   بهبود  یها سم یا  کارکنان مراقبتتو

 .درمانیهای بهداشتی و 

 نکات مهم
 

 استاندارد یاطیاقدامات احتانجام 

 زاتی، استفاده از تجه  یتنفس سیستم    بهداشت  بهداشت دست و  : استاندارد شامل   یاطیاقدامات احت

 تیری، مد تزریقات ایمن ، اقدامات  (سددکیر یابیمطابق ارز تجهیزات حفاظت فردی)مناسددب  حفاظت فردی

 ماریمراقبت از ب زاتیتجه اسددتریلیزاسددیون و  طیمحنظافت و گندزدایی  ،  مدیریت ایمن لنژ،  پسددماند منیا

 می باشد.
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 ترشحات تنفسی و تماسمورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام 

 رندیمناسب قرار بگ هیبا تهو جداگانه  یها در اتاق دیبا مارانبی. 

   ستند تهویه لیتر در ثانیه  60کافی برای هر بیمار برای اتاق های بخش عمومی که دارای تهویه طبیعی ه

 در نظر گرفته شود .

 هم  با  دیهستند با  19کووید به  آلودگی که مشکوک به   یمارانی، ب مجزا های اتاق وجود عدم صورت  رد

 شوند. یگروه بند

  ه شود دمتر از هم  قرار دا 2به فاصله تخت های  بستری 

  شتی و درمانی با  یمتی امکان، صورت در صی    به طور  دیاز کارکنان مراقبت های بهدا صا  مواردبرای  اخت

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند شده مراقبت  دییتأ ایمشکوک 

 از ماسک استفاده کنند دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی . 

  شتی و درمانی شم   از محاف  دیها با کارکنان مراقبت های بهدا ستفاده نمایند تا   صورت  و حفاظ  چ  ازا

 شود. یریجلوگ یمخاط یغشاها یآلودگ

  تفاده بلند اس  نیآست  دارای و لیراستر یو غ زیاز لباس تم دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی

 کنند.

 نمایند . از دستکش استفاده  دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی 

  ست نیز            ،  ماریمراقبت از ببعد از شت د صحیح دفع و بهدا شده به نحو  ستفاده  سایل حفاظتی ا کلیه و

 رعایت گردد.

 صرف  کباریا ی دیبا زاتیتجه ص   صورت  ه یا ب  و بوده  م صا ستفاده قرار گیرد.  یاخت ال )به عنوان مث مورد ا

سنج ها(       سنج ها و دما شار  ستفاده از   به ازیاگر نف شترک   زاتیتجه ا وجود دارد ،  مارانیببرای  بطور م

ستفاده برا  بعد از  ستفاده از   دیکن گندزداییکرده و  زیجداگانه آن را تم ماریهر ب یا )به عنوان مثال ، با ا

 الکل(. لاتی درصد 70

  شتی و درمانی شم ، ب  کارکنان مراقبت های بهدا ست ها  ای ینیها از لمس چ باید آلوده  یدهان خود با د

 کنند. یخوددار

  به محل انتقال   ماریب دنیزمان ممکن قبل از رسدد نیعتریالزم در سددر یاطیمورد هرگونه اقدامات احتدر

 .بیمار اطالع رسانی گردد

  دیمحدود کن ممنوع یا را 19کووید شده در دییمشکوک و تأ ماریبا بمالقات . 
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   مالقات کنندگان  را و  ارکنان ک هیشدددوند ، از جمله کل یم مار یکه وارد اتاق ب   اطالعات مربوط به افرادی

 در پرونده ثبت کنید.

 

 در فرایندهای تولید آئروسلهوا  انتقال از طریق  در مورداستاندارد  یاطیاقدامات احتانجام -ب 

که موجب        از  یبرخ مانی   ندهای در ند   ذرات معلق در هوا دی تولفرای قال کرو  شیبا افزا می گرد  نا خطر انت

 یویر یقلب یای، احیتراکوتوم. مانند گذاشتن تراشه،   همراه است  MERS-CoVو  SARS-CoVها  روسیو

  یو برونکوسکوپ یقبل از لوله گذار یدست هیتهو

 : م می گرددانجا ها کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانیاطمینان حاصل شود  موارد زیر توسط  

 به  هیدر ثان تریل 160هوا حداقل  انیبا جر یعیطب هیتهو یعنی -مناسب  هیاتاق با تهو کی در مراحل انجام

شار منف  یدر اتاق ها ای ماریب ازای هر  ساعت و جهت کنترل  بار تعویض  12با حداقل  یف  شده   هوا در 

 ی کیمکان هیهوا هنگام استفاده از تهو انیجر

  ت مراقبکارکنان که  یهنگام ، دیاسددتفاده کندارای تاییدیه  جهت حفاظت  یتنفسددمحاف  ذرات  کیاز

شتی و درمانی  س از محاف  ذرات ها  های بهدا صرف   کباری یتنف ستفاده می م ست قرار گرفتن  ، نمایندا در

ش   آن را چک نمایند شته با صورت   که  دیتوجه دا ست مانع از  (شیعنوان مثال ر)بهموهای  قرار ، ممکن ا

 شود. گرفتن مناسب محاف 

 دیصورت( استفاده کنشیلد  ای نکی، ععنوان مثالچشم )به محاف  از. 

  ستکش تم ست   زیلباس و د ستریل بودن نی ست  ()نیازی به ا ستفاده گردد بلند  نیو آ قاوم در م. اگر لباس ا

ر مورد دبند دد آب   شیاز پ دیها با کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی ،  برابر نفوذ مایعات  نباشد  

 . به لباس نفوذ کند استفاده کنند طی آن  در  عاتیما یرود حجم باال یکه انتظار مفرایندهایی 

 .دیمحدود کن ماریمراقبت باز   ازیتعداد افراد حادر در اتاق را به حداقل مورد ن

 

 نکات  بهداشتی مهم در تریاژ

صلی       شد و عملکرد ا ضای قابل دسترس برای بیماران در بدو ورود به بخش اورژانس می با اتاق تریاژ اولین ف

دسته بندی بیماران بر اساس ودعیت بیماری و همچنین نوع و سطح خدمات درمانی مورد      آن غربالگری و 

نیاز می باشد.در این فضا بیماران توسط پرستار تریاژ مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند . استفاده از پرستاران 

شتی زیر الز   شد. موارد  بهدا سمت   م ابا تجربه و آموزش دیده در این بخش حائز اهمیت می با ست در این ق

 : مد نظر قرار گیرد
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  دارای فضای انتظار قبل از اتاق معاینه که ترجیحا قسمتی از آن به بیماران دارای عالیم تنفسی اختصاص

 یابد.

 زداییفاصله نزدیک با حمام آلودگی 

       ساده به همه بیماران دارای عالیم تنفسی برای جلوگیری ش توصیه و در اختیار قرار دادن ماسک  ار از انت

 ترشحات و ریز قطرات تنفسی

 در سدداعت یا دارای تهویه طبیعی بار تعویض هوا  12ناسددب با حداقل اتاق انتظار باید واجد واحد تهویه م

 باشد.

   دیرا حف  کن مارانیب ریمشکوک و سا مارانیب نیمتر فاصله ب 1حداقل حف. 

 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. 

  بندی وهگر هم کنار در را اتیولوژیکی تشددخیص همان با افراد یا دهید، قرار مجرد هایاتاق در را بیماران 

 .کنید

  عوامل اساس  بر و مشابه  بالینی تشخیص  با گروهی بیماران ، نباشد  پذیر امکان اتیولوژیکی تشخیص  اگر 

 . شوند می انجام مکان جداکردن  با ، اپیدمیولوژیک خطر

 محاف   از ،( عطسه  یا سرفه  مثال عنوان به) تنفسی  عالئم با بیمار با نزدیک تماس در مراقبت ارائه هنگام

 کنید استفاده( عینک یا صورت ماسک) چشم

 سسه   داخل در بیمار حرکت صل  اطمینان و کنید محدود را مو  خود اتاق از خارج در بیماران که کنید حا

 پوشند می طبی ماسک

  سک ) تجهیزات حفاظت فردی از اتاق به ورود هنگام شکی  ما ستکش  ، چشم  از محافظت ، پز ( لباس و د

 . کنید خارج را تجهیزات حفاظت فردی ترک هنگام و کنید استفاده

 فشار اه دستگ  استتوسکوپ، مثالً) کنید استفاده اختصاصی  یا مصرف  یکبار تجهیزات از امکان، صورت  در 

 (.دماسنج سنج و

  ندشو گندزدایی  و تمیز بیمار استفاده بار هر بین ،پزشکی مشترک تجهیزات استفاده از صورت در . 

 هاییچسوئ و درها دستگیره مانند) بیمار از مراقبت با مستقیمی ارتباط که محیطی سطوح کردن آلوده از 

 .کنید خودداری ندارند،( نوری
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  اطمینان حاصدددل کنید که کارکنان مراقبت های بهداشدددتی که با فعالیت های تولید ذرات معلق در هوا

ارتباط دارند از تجهیزات حفاظت فردی اسددتفاده می کنند از جمله دسددتکش، لباس های آسددتین بلند،  

 یا معادل آن یا سطح حفاظت باالتر N95محاف  چشم، ماسک 

 کنید خودداری اتاق در غیردروری افراد حضور از . 

 

 منفی و یا اتاق ایزوله فشار منفیتنفسی فشار    ICUنکات بهداشتی مهم در 

  وجود پیش اتاق قبل از ایزوله 

 )وجود ایستگاه ددعفونی )از جمله ظرف حاوی مایع ددعفونی کننده دیواری 

 قابلیت گندزدایی پیش اتاق 

     شویی در پیش اتاق )ترجیحا دارای شویی/ رو ست شیر        وجود د سته یا  ستم اتوماتیک یا دارای د سی

 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 

 وجود ترالی/ کمد وسایل ددعفونی و گندزدا در پیش اتاق 

 اتاق قابلیت شستشو دیوارها و کف پیش 

 همسو بودن سیستم فشار منفی پیش اتاق با اتاق ایزوله 

 وجود امکانات ددعفونی دست و کمد لباس و رختکن/ رخت آویز در پیش اتاق 

 

 نکات بهداشتی مهم در اتاق ایزوله تنفسی

  رعایت فواصددل مناسددب در صددورت وجود بیش از یک تخت در اتاق ایزوله)بین هر دو تخت حداقل

 متر فاصله با نصب پارتیشن/حفاظ(  5/2یک متر و ترجیحا 

  قابل شستشو بودن دیوارها و کف اتاق ایزوله 

 قابلیت گندزدایی اتاق ایزوله 

 ( درجه سان 24تا  20قابلیت تنظیم درجه حرارت اتاق ایزوله)تیگراد 

 ( 60تا  30قابلیت تنظیم رطوبت اتاق ایزوله )درصد 

 دارا بودن سیستم تامین کننده فشار منفی 
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         سقف ستم تهویه )ورودی نزدیک  سی شار منفی و  ستاندارد ورود و خروج هوا جهت ایجاد ف رعایت ا

 سانتیمتری کف( 15-30در قسمت باالی سر بیمار و خروجی 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 

 ترک خوردگی و درزو شکاف و پس از بسته شدن فاقد     ایزوله سالم )فاقد شکستگی و بدون    در اتاق

 قابلیت عبور و تبادل هوا(

 دارای توالت حمام و دستشویی جداگانه ترجیحا دارای سیستم تهویه با فیلتر هپا 

 )امکان شستشو و گندزدایی توالت و حمام )دیوارها و کف 

 صدادارابودن سیستم گرمایشی و سرمایشی و دور بودن از محل های پر سرو 

 قابل شستشو بودن  و رنو روشن دیوارهای اتاق 

 جداره  پنجره های قفل دار و ترجیحا دو 

 وجود سیستم هشدار دهنده کاهش یا افت  فشار/ درجه حرارت/ رطوبت/ باز بودن در 

  نظافت و گندزدایی روزانه اتاق ایزوله 

 وسایل بهداشت فردی یکبار مصرف یا مخصوص جهت استفاده بیمار 

 

 تذکرات

       /شار اتاق/ درجه حرارت/ رطوبت شدار دهنده هر گونه تغییرات )افت / افزایش(در تنظیمات ف ستم ه  سی

 باید در محل بازبودن درها در هر یک از قسمتهای اتاق ایزوله )پیش اتاق/ اتاق بیمار/ سرویس بهداشتی(   

 مناسب نصب و فعال باشد.

  در ثانیه به ازای هر بیمار میباشد. لیتر 160بار در ساعت یا  12میزان تبادل هوا حداقل 

 .سیستم تهویه و ایجاد فشار منفی باید مستقل و جدا از سیستم کلی تهویه بیمارستان باشد 

               کلیه پسدددماندهای تولیدی از طریق ارائه خدمات درمانی به بیماران این بخش ها عفونی تلقی شدددده و

غی مرکز سدددالمت محیط و کار برای   مراحل مدیریت این پسدددماندها مطابق دسدددتورالعمل های ابال           

 پسماندهای عفونی با رعایت مالحظات کنترل عفونت می باشد .
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 ستی  ایزوله های اتاق برای شویی    بای ست صی    د صا  گردی های بخش به بیماران تردد از تا شود  تهیه اخت

 .شود خودداری

 نشوند ویروس انتشار باعث تا باشند منفی فشار صورت به بایستی ایزوله های اتاق. 

 ها اتاق این داخل به کارکنان مورد بی خروج ورود از و برسدددانید حداقل به را اسدددتفاده مورد افراد تعداد 

 .شود خودداری اکیداً

 

 بهداشت آب

              میلی گرم در لیتر  0/ 8پایش روزانه غلظت کلر باقیمانده )میزان حداقل کلر آزاد باقیمانده نیم و حداکثر

 در کل سیستم توزیع حف  گردد(.

  پایش ماهیانه کیفیت میکروبی آب آشددامیدنی برای اطمینان از عدم وجود آلودگی به کلیفرم گرماپای یا

 اشرشیاکلی.

 

 بهداشت فاضالب

  گردد دفع و تصفیه ایمن صورت به و باشد انسان با تماس از دور  )ادرار و مدفوع( مواد دفعی. 

     دالب سات فا سی سب  فردی حفاظت تجهیزات از باید کارگران تا ستفاده  منا شتی را  ا  کنند و موارد بهدا

چکمه،  دسددتکش، محافظتی، لباس شددامل اسددتفاده از وسددایل حفاظت فردی از جمله  رعایت کنند که

 های دست  با دهان و بینی چشم،  لمس از و است  ها دست  مکرر شستن   ماسک،  صورت،  محاف  یا عینک

 کنند نشسته خودداری

 شود گرفته نظر در مجزا توالت باید کرونا به مشکوک افراد و کرونایی بیماران برای. 

 آئروسددل و قطرات پخش از تا شددود گذاشددته درپوش آن  تانک توالت فرنگی فالش کشددیدن هنگام 

 .شود جلوگیری

 ست،  پذیر امکان جداگانه توالت تامین اگر سط  روز در بار دو حداقل باید نی  با دیده آموزش فرد یک تو

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

 شود ایجاد مطلوب تهویه سیستم باید بهداشتی های سرویس در. 

 باشند داشته بیماران از  ای جداگانه های توالت باید بهداشتی های مراقبت کارگران و کارکنان 
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 ستفاده  به قادر بیمار اگر شد،  نمی توالت از ا  آوری جمع جداگانه ظرف یک در یا پوشک  در دفعی مواد با

صله  شده  شار آلودگی  با و و بالفا شکوک  بیماران برای که ایجداگانه توالت در دقت الزم بدون انت  و م

 شود، دفع شود. می استفاده 19کووید  به مبتال

 ستفاده  توالت از تواند نمی بیمار اگر ستری  لگن از نماید، ا ستفاده  بیماران ب  و آوری جمع از بعد .شود  ا

صد 5/0 کلر محلول با سپس  و شوند  تمیز شوینده،  مواد و آب با باید ها  لگن دفع،  و شده  گندزدایی در

 .آبکشی شوند تمیز آب با سپس

 دفع گردد ممکن زمان کمترین در بایستی مدفوع مشکوک، و 19کووید  به مبتال موارد بیمارستان با  در. 

   تصفیه  استاندارد  تا حد و باشد  نشت  بدون و کشی  لوله سیستم   دارای باید فادالب  آوری جمع سیستم 

 .شود

 شتی  مراکز اگر ستم   به خدمت دهنده ارایه درمانی بهدا دالب  شبکه  سی  خطر ارزیابی هستند،  متصل  فا

شود  باید دالب  که شود  تأیید تا انجام  سیدن  از قبل فا صفیه  یک به ر  وارد دفع محل یا کارآمد خانه ت

 کند(. نمی نشت شود )یعنی می سامانه

  ستفاده سایل  از ا ستین  گان شامل  فردی حفاظت و ستکش،  آب، دد  بلند آ سک  چکمه، د  محاف  و ما

 است. دروری کند می دفع را مدفوع که شخصی هر تماس از جلوگیری را برای صورت

 

 آموزش بهداشت

 آموزشی مناسبروش های 

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

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

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

 

  مختلف:رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه ،در صورت امکان 

 استفاده از صفحات نمایشی جهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ،در صورت امکان 
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  موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف

  19و عالیم کووید آشنایی با بیماری 

  بیماریآشنایی با نحوه انتقال 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآشنایی با آموزش 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 ماندن در خانه توصیه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 )سایر  )با توجه به مودوعات مندرج در این راهنما 

 نمونه فعالیت های آموزشی

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

          بخصوص در سرویس های   نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار

 بهداشتی 

  محلول ددعفونی کننده دست به شاغلیناز آموزش نحوه استفاده 

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

 استفاده از دستمال کاغذی یا آرنجفه و آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سر 

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

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  از تجهیزات حفاظت فردی صحیح نصب پوستر آموزشی نحوه استفاده 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  
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 پیوست ها

 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 

 

حال تحصیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

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

 

 ام:سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احساس خستگی و دعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

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

 ام:را نداشتهاخیر 

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

 ر فضای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شغلیگونه هر  -

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

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

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

 

 

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

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

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

 

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

 

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

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . کنید آبکشی -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

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

 .دارید نگه ها را از چهره خود دوردست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

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

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

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

کاری،  پایان شددیفت غشدداهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شدددن از محل کار/   یا

صورت نیاز، از ماسک و دستکش دار دور انداخته شود. دربآورده و در سطل درتمام وسایل حفاظت فردی در

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 دستکش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی

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

 خارج کنید.

 دارید. )شکل اول از سمت چپ(درآورده شده را با دستکش نگهتکش دس 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ددعف

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

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر رار دهید. دربرای بازیافت مجدد قشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  ستان خود را بشویید و از ددعفونی   هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د  اگر دست

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ددعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دردار ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هش، آن را تا کنید و بهنگام درآوردن روپو 

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

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

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

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

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

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

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

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

موادگندزدا نکات مهم در خصوص  

و دددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

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

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش السدددتیکی و پل دوز،  های دارویی  عنوان م مولتی

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

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

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

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

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنو، تورم، سخت

 خاص شود.

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

ها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

ول حلهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی ممحلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24پس از گذشت 

شستشوی مرتب دست      .8 ستفاده از ماسک   امکانات الزم برای  ها و ا

صرف در   شیفت حداقل    یکبار م شیفت )به ازاء هر  سک( و   2طول  ما
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شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

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

ت سبین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر ا

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرا

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

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشدداهای مخاطی، پوسددت و مجاری  با این حال سددفیدکننده .3

سی را تحریک می تن وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میف

دهند. بنابر این راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

 ند اثرات آن را برایتواتر( میتر و دعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 دروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میکارایی آن را کاهشاجتناب گردد زیرا 

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام شدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

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

حت گردد. د      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  رتوا صدددورت لزوم اب
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کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنو

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک 15بالفاصددله باید به مدت  گردد

 مشورت گردد.

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

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شت زمان تجزیه می   هیپوکلر - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  یت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سددازی قید شددود و رقیقتازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریخ 

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  رقیقکننده سفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنو و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 معاونت بهداشت           

 )الزامات در بیمارستان ها ومراکز بهداشت درمانی و الزامات  کلی سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

 عمومی گروه بیمارستانی(

36 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (ppmمعادل درصدددد  5 های سدددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سددددیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  دسترس(  کلر قابل 50000

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

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

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

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

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

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

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

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 05/0یا 

پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

پی پی ام  5000کلر قابل دسترس 

 /. درصد5یا 

پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

  واحد آب سرد 10واحد گندزدا  1

 



 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

 هکنندترسی به آب سالم از مواد ددعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛  بیمار حف

 

 وک حتما از ماسدددک افراد بیمار و مشدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 انتقال ها در هوای سددرد و خشددک ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصددرف میوه و خود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


