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

شده   ویروس هنوز به شخص ن ست ولی به طور دقیق م صل کلی  ا سی به ویروسعنوان یک ا   طور عمدههای تنف

های گردند. بر اساس دانسته  از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می   

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

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این ه ذاتبو در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  سه، تخلیه       از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

از طریق سرفه یا عطسه منتقل   متری  2تا  1فاصله  در  تواندویروس میاین ترشحات بینی و دهان می باشد.   

ست ، شود. راه دیگر انتقال  سطوح  ها با محیطتماس د ستگیره درب تجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و  ، ها د

طور عمومی و مشترک  هب کهاست  وسایلی   ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده  پله، میز و صندلی، شیرآالت  

بنابراین حائز اهمیت است پس  نظایر آن(  مدارک دست به دست شده و   اسکناس، اسناد و   . )شود استفاده می 

صورت با       ست و  شکوک د شیاء م صابون   از تماس با هر فرد یا ا ستورالعمل       آب و  شو گردد.)مطابق د ست ش

 شستشوی دست(

 

 دامنه کاربرد

شهروندان برای انجا         شخوان دولتی محل مراجعه بخش قابل توجهی از  م امور از آنجا که دفاتر پی

روزمره خود می باشند دستورالعمل حاضر برای کاهش مخاطرات حاصل از شیوع این ویروس در بین شاغلین 

 و عموم مراجعین می باشد.

 

 فاصله گذاری اجتماعی 

  ید.حداقل فاصله یک متری را رعایت کن ارباب رجوعروبرو شدن با مواجهه و درصورت 

  و ایجاد ازدحام صفوفاستفاده از سیستم نوبت دهی الکترونیکی برای ممانعت از ایستادن در 

  قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان 

  برای برقراری ارتباط مشتریان با متصدیان در فواصل ایمن سیستم های صوتیاستفاده از 

  یکی از بهترین روش های فنی و مهندسی جهت حذف و یا کاهش مواجهات مستقیم کارکنان با ارباب

 شیشه ای یا پالستیکی برای کاهش مواجهات می باشد. موانع فیزیکیرجوع استفاده از 
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 که ممکن است مواجهه با ویروس کرونا وجود پرازدحام و شلوغ محل های کاری  از حضور و توقف در

 اجتناب گردد. دداشته باش

  استفاده از عالئم و توصیه های ایمنی در مکانهای تردد و باجه ها برای رعایت نکات بهداشتی و فواصل

 ایمن جهت عموم مراجعین ضروری می باشد

  گردد )رعایت فاصله ایمن بین مشتریان،  تیرعا یماریاز بروز ب یریشگیمتر جهت پ 2تا  1فاصله

 به میزان حداقل یک متر(؛ پستیمراکز کارکنان، شاغلین در 

 

  19-غربالگری شاغلین در همه گیری کووید

شدداغلین از تعطیالت نوروزی یا اقماری و فعالیت واحد صددنعتی، تولیدی یا  تالزم اسددت بعد از بازگشدد

خدمات بر اسددداس طرح فاصدددله گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل های کاری، فعالیت های زیر انجام                

 پذیرد:

 سنجی: به صورت روزانه در ورودی محل کار برای کلیه شاغلین انجام می پذیرد. تب  -1

ست       8/37)درجه حرارت باالی   -2 سالمند یا نقص ایمنی ممکن ا شود افراد  را تب محسوب کنند و توجه 

 علی رغم وجود بیماری تب نداشته باشند(

شاغلین:    -3 سی روزانه عالئم  کلیه شدداغلین به طور روزانه باید توسددط نماینده کارفرما/ کارشددناس  برر

شناس     شت حرفه ای/ کار شت حرفه ای از نظر عالئم بیماری        HSEبهدا شکیالت بهدا سایر ت صنعت، یا 

)بویژه عالئم تنفسددی( ، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صددورت روزانه ادامه 

در صورتی که شاغل دارای عالمت باشد، می بایست عالئم فرد در سامانه وزارت بهداشت        خواهد داشت. 

ثبت گردد و در صدددورت وجود هشددددار مراجعه به مراکز خدمات جام          salamat.gov.irبه آدرس  

سددالمت منتخب و پس از تایید این مراکز منتخب از ادامه فعالیت شدداغل در محل کار ممانعت به عمل 

ورت عدم دسترسی به سامانه فوق فرد دارای عالیم جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات     آید و در ص 

گانه ارجاع داده می شددود. این افراد باید پروسدده های مربوط به تشددخیص، درمان،   16جام  سددالمت 

 نقاهت و بازگشت به کار را مطابق با آخرین پروتکل های وزارت بهداشت طی کنند.

 ای آسیب پذیر مراقبت از گروه ه

 بیماری به ابتال معرض در که افرادی زیر با گواهی تاییدیه بیماری پزشددک معتمد به عنوان گروه دو

COVID 19 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار عارضه 

 :یا نهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی – یقلب یماریب -
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 فشارخون  -

 ابتید -

 یا نهیزم یتنفس یها یماریب -

- BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش -

 اه یمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

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

صورت امکان و با نظر مدیر مربوطه، این افراد   - صورت    در  شغلی به  تا پایان همه گیری فعالیت های 

 دورکاری صورت پذیرد.

در صدددورت عدم امکان دورکاری، شدددرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  -

تماس با سایر افراد را داشته باشد. تقلیل ساعات یا روزهای کار، تغییر شغل موقت در محیط کاری و    

به محیطی با شدرایط تهویه مناسدب تر و کم جمعیت تر با تامین وسدایل حفاظت    یا تغییر محل کار 

 فردی می تواند کمک کننده باشد.

با توجه به اینکه تب در بیماران دارای نقص ایمنی عالمت شدددایعی نیسدددت، در غربالگری این افراد   -

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

 جهت ارزیابی بیشتر به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-تمامی  با الزم ا

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

 به کار مورد ارزیابی پزشکی  ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت    

 قرار گیرد. 
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 یاقدامات کنترلی بهداشت

 قط  زنجیره انتقالهدف از اقدامات کنترلی بهداشتی 

 

 بهداشت فردی .1

  در کلیه واحدهای فعال قسمت های اداری و پشتیبانی الزامی می رعایت کامل بهداشت فردی

 باشد

  پرهیز شود؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

 استفاده از سیستم نوبت دهی الکترونیکی الزامی است 

 ها با آب و صابون )مطابق دستورالعمل شستن دست( و یا استفاده از مواد شستن مرتب دست

 کننده بر پایه الکل؛ضدعفونی

 ل در دفاتر استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغ

 الزامی است؛

  رعایت بهداشت عمومی و فردی یکایک کارکنان و کارگران و استفاده از لباس کار و تجهیزات

 حفاظت فردی )دستکش و ماسک( الزامی می باشد:

  صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی شاغلین به مراکز جام  خدمات سالمت  هدایت شوند. در

گردد از فعالیت ارکنان مشکوک به بیماری موکداً اعالم می)در ارتباط با نحوه برخورد با ک

افرادی که دارای عالئم سرماخوردگی و تب هستند تا زمان صحت کامل ممانعت بعمل آید 

 )لزوم کنترل روزانه و مستمر شرایط سالمت یکایک کارگران توسط مسئولین دفاتر(؛

 یک متر از همدیگر در صورت  مدیریت مشتریان در راستای صفوف مرتب و با فاصله حداقل

 شلوغی در مقابل تا حد امکان تشویق مراجعان به استفاده از ماسک و دستکش در هنگام خرید؛

 از کارت شناسایی یا سیستم تشخیص چهره  "برای ثبت حضور و غیاب شاغلین، ترجیحا

 استفاده شود)در صورت وجود(؛

 یا دستکش استفاده شود؛های آسانسور، از دستمال کاغذی برای تماس با دکمه 

  که دستمال وجود نداشت از )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 قسمت داخلی آرنج موق  سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 ها با چشم، بینی و دهان در حین کار و حین خرید قبل از شستن و ضدعفونی عدم تماس دست

 دست؛

 اده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد)در صورت وجود(؛ها استفدر نمازخانه 
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  عدم استعمال دخانیات در حین کار توسط کارکنان و محوطه دفاتر توسط مشتریان 

 .از خوردن و آشامیدن در حین کار توسط کارکنان خودداری شود 

 پیشخوان استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در دفاتر

 الزامی می باشد.

 نماید؛دستکش استفاده  ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از نیروی خدماتی در هنگام نظافت 

متصدیان دفاتر پیش خوان تحت هر شرایطی بدون دستکش مناسب از جابجایی و تحویل  نامه، اسناد و 

 یا پول نقد خودداری نمایند؛

  از اخذ وجه خودداری نمایند. جهت این منظور از دستگاه متصدیان دفاتر پیش خوان مستقیم

 صورت کارت به کارت استفاده نمایند؛خوان و یا از طریق انتقال وجه بهکارت

 

 بهداشت مواد غذایی .2

 های یکبار مصرف انجام بندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته

 گیرد.

  مواد غذایی موظفند از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند.کلیه کارکنان در تماس با 

 باشد و کلیه مواد فاقد عرضه مواد غذایی آماده مصرف روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می

 بندی باید دارای پوشش بهداشتی باشند.بسته

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 های کاری، دیوار، پنجره ار و تجهیزات در محیطعدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن ابز

 و نظایر آن و ترجیحا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف؛

 .در صورت امکان اسناد و مرسوالت مشکوک گندزدایی گردند و یا در پوشش مناسب قرار گیرند 

  گندزدایی کلیه تجهیزات و وسایل مورد استفاده کارکنان و مشتریان 

  کاغذی جهت استفاده شاغلین و مشتریانتهیه دستمال 

 عدم استفاده از نوشت افزار مشترک توسط مشتریان 

 جم  آوری کلیه فرمهای مورد استفاده و نوشت افزار مشترک از دسترس مشتری 

 

 بهداشت ساختمان .4

 های سربسته؛های محیطاستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 
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 های بهداشتی تعبیه گردد؛دستمال کاغذی در سرویسکشی صابون مای  و سیستم لوله 

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در محیط کار کننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد

 های بهداشتی؛پرسنل و در سرویس

 های بهداشتی؛تهویه مناسب سرویس 

 شوند؛زدایی گند مجزاصورت به )حمام و توالت( های بهداشتیسرویس 

 ؛ها در هوا پخش نشوندقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب 

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

 آوری و دف  شود؛طور جداگانه جم های بهداشتی بهپسماند سرویس 

 صورت موقت؛ها بهکنسردها و آب خوریحذف آب 

 های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای در سطل ها باید به شیوه بهداشتیدف  پسماند

آوری پسماند آوری و دف  پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جم خصوص جم خدماتی در

 های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند؛در کیسه

 

 ی سطوحگندزدای .5

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

 پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی(؛  و صندلی ها)نشیمن صندلی، دسته های صندلی 

                                نیمکت ها در فضای باز؛ 

 دیوارها، کف سقف، پنجره ها؛ 

 سطل های زباله؛ 

   کامپیوتر، مانیتورها، موس؛ 

 های بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام(؛سرویس 

  ابزارکار 

 های ، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاههاشیرآالت، نرده  پلهترازو، دستگیره درها، ها، در

 و نظایر آن؛ وسایل عمومیها، کلید و پریزها، خوان و خودپردازها، کف پوشکارت

 

 ی سطوح:گندزدای .6

  محل آلوده شده را تمیز )ازمواد جامد و مای  آلوده( و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود

و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذی سطوح را خشک و تمیزو حوله را در کیسه زباله 

 بیاندازید؛
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             در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید؛ 

 دور ریختن دست کش ها در کیسه زباله؛ 

 کیسه زباله را پلمپ کنید و از دف  صحیح آن مطمئن شوید؛ 

 ها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز بعد از اتمام کار بالفاصله دست

 ت قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداری نمایید؛کنید از تماس دس

 برای تمیز کردن سطوح از هوای فشرده استفاده نکنید؛ 
  

 مواد گندزدا: .7

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

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

پوش عنوان مثال درکلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )بهطوربه

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها( و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و الستیکی ویال

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ا شود و در فضاهایی ببرای گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن 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
 

 واد کواترنر آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای م2

 طبق دستورالعمل شرکت سازنده 
 

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 طبق دستورالعمل شرکت سازنده
 

 کننده.سفید4

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

 شود.ست اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال میجمله ویروس آنفوالنزا موثر ا

کم و به (، با هزینهدقیقه زمان تماس با توجه به غلظت 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده

 شود.طور گسترده در دسترس است و برای گندزدایی سطوح توصیه می
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کند و تحت تاثیر گرما و نفسی را تحریک میها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تبا این حال سفیدکننده

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

 احتیاط مصرف گردند.

ر( تتر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق

دیدگی شاغلین خدماتی یا استفاده کننده این اند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیبتومی

 مواد گردد.
 

 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

یه توصبند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن استفاده از ماسک، پیش -

 شود.می

 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -

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 حاوی هیپوکلریت سدیم  -

 نکات مهم:  .8

  مشاوره و راهنمایی دریافت نمایند. 4030از طریق تماس تلفنی با سامانه در صورت نیاز به مشاوره 

 شاغلین دارای بیماری های زمینه ای پس از تایید توسط پزشک معتمد سازمان به کار گرفته شوند؛ 

 38باالی  تبافراد مقیم و پرسنل مانند:  در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی در 

عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن ، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد، درجه

ها و شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار من  و به مراکز درمانی/ خدمات جام  سالمت خصوص کلیهبه

 یه رسمی این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند.؛ارجاع داده شود و فقط با تایید

 ها باز گذاشته شوند و جهت ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد؛

 گرفته شود؛نظر گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد؛ 

 ساعت کاهش می  24های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت محلول

 یابد(؛
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 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء هر امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

 اسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم شود؛م 2شیفت حداقل 

 استفاده نمایید؛امکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از 

 های بهداشتی باید از وسایلی که برای سرویس گندزداییوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل

 ؛مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میمکان

  د و آسیب نبیند و در وماسک مخصوصتان پاره نش در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 ؛صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند؛ 10مدت الزم  است سطوح گندزدایی شده به 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت  ابل به پایان برسانیدمق غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(

 دهید(؛

 "اضافی "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی 

 باشند؛

  ها، دستمال نظافت و تِی، می بایست در آب داغ شسته و سپس در محلول آب پس از استفاده از پارچه

 شده و برای استفاده آماده باشد؛ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت ژاول به

 زنند؛شده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده 

 دقیقه  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید

 با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد؛

 داده همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشها بهکنندهکار بردن سفیداز به

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن های شیمیایی خطرناک شود. بهتواند باعث واکنشو می

گردد یشود، تولید مکردن توالت استفاده میه اسیدی مانند موادی که برای تمیزکننده با مواد شویندسفید

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درو این گاز می

 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.استفاده از سفید

 نماید؛ بنابراین گیرد گاز سمی آزاد میی در معرض نور خورشید قرار مینشده وقتکننده رقیقسفید

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

 هایی که  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؛لیداخیرا تو

 گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید ها میکنندهشدن سفیدفعالمواد آلی موجب غیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد؛شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدتمیز
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 صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس نور خورشید و درشده را باید دور از کننده رقیقسفید

 کودکان نگهداری گردد؛

 می باشدغلظت مورد استفاده در اماکن عمومی به شرح ذیل 

  میلی گرم در لیتر کلر )یک قسمت  500یعنی  05/0برای سطوح سرویس های بهداشتی با غلظت

 5آب شیر( ( یا یک قاشق غذا خوری سفید کننده قسمت آب سرد معمولی )  99درصد با  5سفیدکننده 

 درصد در یک لیتر آب(

  05/0برای سطوح معمول غرفه ها و سالن ها و تجهیزات و دستگیره درها و ماشین و انبارها با غلضت 

قسمت آب سرد معمولی( یا یک  99درصد با  5میلی گرم در لیتر کلر ) یک قسمت سفیدکننده  500یعنی 

 درصد در یک لیتر آب  5سفیدکننده قاشق غذا خوری 
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم  -1جدول 

  (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % عمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99قسمت سفیدکننده به  1استفاده از شود توصیه 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  2بر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی هیپوکلریت سدیم، از دو برا در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98سفیدکننده به  

، کلر قابل دسترس 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی  سازی:کلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05در حدود 
  های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددظتکننده شامل غلهای سفیدمحلول

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر  

 ها، دستمال، لباس، دستکش  یشود)برای تدقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه

 و 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

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 سردنسب گندزدا به آب  گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی پی  500کلر قابل دسترسی  -
 درصد 0.05ام یا 

پی  50000درصد ) 5آب ژاول  -
 پی ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1 -
 سرد

 

 نظارت وپایش

نظارت و پایش بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئولین دفاتر مربوطه بوده و ضروری است اقدامات  

 دستورالعمل روزانه بر اساس چک لیست گزارش شود. الزم جهت اجرای این

 



13 

 

 بهداشت حرفه ای 

 بطور کلی هر یک از شاغلین دارای یکی از شرایط زیر آسیب پذیری بیشتری نسبت به بیماری کرونا دارند:

 شاغلین سالمند 

  ،شاغلین دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت 

 بیماری های قلبی 

 تنفسی و کارکنان در مواجهه با مواد شیمیایی آسیب زننده به ریه شامل گازها و بخارات  بیماری

 التهاب آور

 افراد دچار مشکالت سیستم ایمنی 

 شاغلین باردار 

  یکل یها هیتوص

 از گسترش دیندارد، با وجودکرونا  روسیو با یمواجهه خاص چیکه ه ییو کارگران در کارها انیکارفرما .1

 آگاه باشند یماریب وعیش تیوضع

و  یمهندس یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترلسلسله  یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا .2

 یمالزامی  کرونا روسیوبرابر مواجهه با  درمحافظت از کارگران  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش یتیریمد

 از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته. باشد

 ای و صورت محافظ ای نکیع، ماسک، لباس، دستکش شامل است ممکن روسیو برابر در کارگران

  .باشد یتنفس دستگاه

 یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کارگرانشانمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما .3

 یحاصل کنند که کارگران از کنترلها برا نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یکنند؛ روشها

 یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یاز مواجهه استفاده م یریجلوگ

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها یتیریو مد یمهندس

 شناسایی پیشگیری و کنترل خطر در محیط کار

 بایستی طبق سلسه مراتب کنترل باشد یعنی : کنترل .1

 با انجام دور کاری یا مرخصی استعالجی به کارکنان مبتال یا مشکوک  خطر: کنترلحذف یا  •

بیماران یا افراد مشکوک از بقیه مراجعان، جداسازی و ایزوله کردن  کنترل های فنی و مهندسی: •

 موان  فیزیکیبوسیله کارکنان 

استفاده از آموزش، اجرای دستورالعمل های مرتبط مثل رعایت  :اجراییمدیریتی و کنترل های  •

 مراجعات، کاهش ساعات کاریفاصله، کم کردن 
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 و غیره  ، دستکشمناسباستفاده از ماسک وسایل حفاظت فردی:  •

 

 کنترل های فنی و مهندسی

  فوراً افراد مشکوک به ابتالی به ویروس کرونا را ایزوله کنید. به عنوان مثال، افراد بالقوه آلوده را به

افراد بالقوه آلوده را در صورت امکان  مکانهای شلوغاتاق های ایزوله منتقل کنید و درها را ببندید. در 

 منتقل کنید.  مراجعانبه مکانی دور از کارگران، مشتریان و سایر  با حفظ آرامش محلو 

 نیداستفاده ک)در صورت امکان( از سیستم تشخیص چهره  ترجیحاً کارکنان برای ثبت حضور و غیاب 

  بین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موان  شیشه ای استفاده شود و جهت برقراری

 ده شود.ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفا

  پوشاندن دریچه های مقابل متصدیان و صندوقداران با کمک موان  برای ممانعت از نزدیکی ارباب

 رجوع یا تماس مستقیم دست، سر و هر یک از اغضای بدن با وسایلی مثل طلق

 تعبیه میز و صندلی جداگانه ای در گوشه ای از سالن به همین منظور جهت رعایت فاصله 

  توسط متصدیان و کارکنان و قرارندادن وسایل و لوازم التحریر شخصی  شخصی خودکاراستفاده از

 برای استفاده عموم و مراجعین

  نگهدارید حالت نیمه بازجهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با درب و دستگیره ها آنها را به 

 )در صورت امکان( یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند درب ها استفاده نگردد.

 : مدیریتی و اجراییکنترل های -

  کارفرما بایستی خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای را برای کارکنان مجموعه تحت پوشش خود که

 باشد در محیط کار تهیه و بکار گیرد. امر سالمت و ایمنی کارگران می  بهتعهد و الزام کارفرما  نشان از

  ثانیه  20خود را با آب و صابون مای  به مدت  دستانو مواق  تماس به طور مکرر کارکنان بایستی

حداقل بشوید. در صورتی که آب و صابون مای  در دسترس نیست می توانید از پنبه آغشته به الکل 

 درصد استفاده کنید.  60

 مشکوک به ویروس کرونا را محدود  یابیمار  فرد تعداد پرسنل ورود به مناطق ایزوله، از جمله اتاق

  .کنید

 ط شخصی و اداری توس استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایلدم ع

 پرسنل خدماتی توصیه می گردد.

  ممنوع می باشد.تضعیف سیستم ایمنی بدن  درآن منفی استعمال دخانیات به دلیل تاثیر 

 رددوم گندزدایی گصورت اختصاصی استفاده و درصورت لز کلیه وسایل شخصی هر یک از کارکنان به. 
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 مستقیم وجه خودداری نمایند. جهت این منظور از دستگاه کارتخوان و یا از  حتی االمکان از دریافت

 گردد.طریق انتقال وجه به صورت کارت به کارت استفاده 

 کننده استفاده شود و یا خودکار مشترک از ژل ضدعفونی ، لوازم التحریربعد از استفاده از استمپ. 

 گوشی کمد، کابینت، صندلی، کیبورد و رایانه شخصی، و شامل میز مشترک تماس دارای سطوح 

 ظایرن پریزها، لوازم التحریر شخصی و و کلید پوشها، کف خودپردازها، و کارتخوان دستگاههای تلفن،

 .گردد گندزدایی آن

  پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و حاوی توصیه ماندن در خانه در صورت وجود

 عالئم را در محل کار نصب کنید. 

  گیردصابون و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان قرار . 

 .در صورت لزوم ماسک به تعداد کافی در اختیار کارکنان قرار دهید  

 ی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد معمول را انجام دهد باید برنامه ریز مدیران

 تا لطمه ای به کار وارد نشود. 

 نوشیدن مایعات گرم توصیه می گردد 

  به منظور جلوگیری از انگ زدن یا انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال، سیاست های الزم را پیش

 لی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید. بینی و جو ترس را از بین برده و اقدامات عم

  در خاتمه زمان گوش دادن و شنیدن اخبار ناراحت کننده در مورد این بحران را با وجود داشتن

 آمادگی و حساسیت های الزم کاهش دهید.

  سبک زندگی سالم )رژیم غذایی مطلوب، خواب مکفی، ورزش و ارتباط صحیح با عزیزانتان در خانه یا

ز طریق فضای مجازی( داشته باشید. همچنین برای مقابله با احساسات منفی خود سراغ محیط کار یا ا

 سیگار و نوشیدنی های الکلی نروید.

 وسایل حفاظت فردی 

  بایستی برای کارکنان در صورت امکان وسایل حفاظت فردی مناسب شامل دستکش و ماسک تهیه

 شود.

  کارکنان آموزش دهید.روش صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی را به 

 .وسایل حفاظت فردی )ماسک و دستکش( را به اندازه الزم تهیه و به شکل صحیح نگهداری نمایید 

  ت توسط کارکنان نظاراز وسایل حفاظت فردی و نگهداری شیوه صحیح استفاده بر کارفرما بایستی

 نماید.

 :شیددر محیط کار خود داشته با شامل موارد زیر است جعبه یا کیتی که
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 و تجهیزات در محیط کار ضد عفونی کننده میکروب کش برای تمیز کردن سطوحمحلول های  •

 مرطوب و کاغذیهای  دستمال •

 ماسک صورت  •

 دستکش )یکبار مصرف( •

 چسب زخم •

 حوله جاذب بزرگ •

 برای جم  آوری پسماندهای مراجعین چنگک نگهدارنده •

 زباله های مخاطره زای بیولوژیکی جم  آوریکیسه  •

 ی الزمدستورالعمل ها •

 آموزش بهداشت

 های پیشگیری ازابتالبه بیماری،نصب پوسترهای اطالع رسانی جهت معرفی ویروس کرونا و راه -

های تنفسی به تعداد کافی در محل) لزوم از انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی  -

 آموزش و اطالع رسانی به شهروندان از طریق تابلوهای محیطی، بروشور و.... (؛

 های بهداشتی؛به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس هادستشوی شست نصب راهنمای -
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 هاپیوست 

 هادست شویشست نحوه: 1 وستیپ

 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 ها را مرطوب کنیددست-1

 از صابون مای  استفاده کنید -2

 ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

 انگشتان را بشوئید-4

 ها را بشوئیدمچ-5

 بین انگشتان را بشوئید -6

 آبکشی کنید -7

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

 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی2پیوست
 

 ( توصیه شدهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

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

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 دستکش ها .2

 

 

 

 

 

 .تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد 

 استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی 

  دست ها را از چهره خود دور نگه دارید 

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید 

 دستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید 

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

بدون الوده کردن لباس، پوست یا  غشاهای مخاطی با مواد عفونی  PPEروش های مختلفی برای درآوردن ایمن 

بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده شددده اسددت. قبل از خارن شدددن از اتاق بیمار، تمام وسددایل حفاظت 

ستن درب، از صورت          ست، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و ب ستفاده شده ا  فردی، به جز ماسک اگر ا

 خود خارن کنید.

PPE :را به ترتیب مراحل زیر درآورید 

 دستکش (1

 

 

 .بیرون دستکش آلوده است 

 خود را بشددویید یا از یک  اند، بالفاصددله دسددتانا هنگام درآوردن دسددتکش آلوده شدددهاگر دسددتان شددم

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

       بگیرید و دستکش اول را از دست خارن   با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را

 کنید.

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

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

 کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 ماسک  (2

 
  دست نزنید.  –ماسک آلوده است قسمت جلوی 

 فاصددله بشددویید و از یک های خود را بالن ماسددک، دسددتان شددما آلوده شددد، دسددتاگر در حین برداشددت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

 

کننده الکی عفونیها را بشویید یا از یک ضد2ت فردی، دستبالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظ (3

 .استفاده کنید
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نا      : 3پیوستتت  شگیری از کرو کات مهم در پی ن

 ویروس

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مای  بشدددویید و درصدددورت عدم     

دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده 

 بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسددی و دسددت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشدددکوک حتما از ماسدددک

 استفاده نمایند. 

 
 

 زدن به چشدددم، بینی یا دهان    از دسدددت

 کنیدخودداری

 

 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را     

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال    ویروس سرد و خ ها در هوای 

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سری  

 داشته شود؛نگه

  گندزدایی سددطوحی که در تماس مکرر با

 آن هستید.

 
  تقویت سددیسددتم ایمنی با مصددرف میوه و

 زیجات تازه؛سب

 
 آموزش به اطرافیان 

 


