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 تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهیه شده در گروه آموزشی طب کار و مرکز 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران طب کار اندستیار ،پریسا فاضل کیادکتر و  فاطمه علیدوستی دکتر :گانتهیه کنند

 هراندانشگاه علوم پزشکی ت گروه طب کار مریم سرایی هیات علمیدکتر  زیر نظر:

 1399 اردیبهشت :نگارش تاریخ

 

 

 (ها پارک و سبز یفضاها کارگران) COVID-19محیط های کاری و بیماری 

  مقدمه:

وظيفه نگهداري و مرمت بخشهاي مختلف فضاي سبز و همچنين ايجاد و  بز،فضاي سمسئوالن و كاركنان در يك تعريف كلي 

افراد مختلف در اين فضاها و وجود وسايل و با توجه به حضور . دنبه عهده دارشهري، را در نقاط مختلف  اين فضاتوسعه 

تجهيزات مختلف عمومي كه ممکن است توسط عده كثيري اعم از افراد بيمار يا ناقل ويروس بي عالمت در معرض تماس باشند، 

 رعايت هر چه بهتر و بيشتر موازين بهداشتي در خصوص روش هاي انتقال ويروس كرونا، ضرورت مي يابد.


 دااگشنه علوم زپشكي

شتي ردماني تهران                        و خدمات بهدا

                                                                          



 COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 (و پارک ها ی سبزهاکارگران فضا)
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 شرح وظایف:

هرس و غيره به عهده اين واحد بوده و نيز در ارتباط با مبحث ، گلکاري، وجين، وظيفه آبياريدر ارتباط با نگهداري فضاي سبز 

ي آن اجراپياده كردن طرح مناسب و در نهايت ، رنقشه برداري از منطقه مورد نظ، با استفاده از نظرات كارشناسان مربوطه ،توسعه

 مي گيرد.نجام اتوسط پرسنل فضاي سبز كه 

 گروه هدف: 

 مسئولين ناظر پرسنل فضاي سبز، كارگران فضاي سبز

 هدف: 

در فضاي سبز  ويروس كروناو كنترل   اقدامات بهداشتي  جهت جلوگيري در زمينه هدف از تهيه اين راهنما ارائه توصيه و راهکار

نيروهاي خدماتي و افرادي كه در اين مکانها فعاليت  در اريمل بيقاان انتجهت كاهش امک مي باشد. اين راهنما اطالعات بهداشتي

 . و رفت و آمد دارند، ارائه ميدهد

 

 توصیه های عمومی برای افراد و کارگران شاغل در فضای سبز:

 را با ديگران رعايت كنيد.و نيم  متر حداقل يكفيزيکي فاصله  .1

 .كنيددست دادن و رو بوسي كردن پرهيز از تماس با ديگران از جمله  .2

 60حداقل عفوني كننده بر پايه ضد استفاده از مواد با و ياثانيه شسته  20حداقل به مدت با آب و صابون ي خود را دستها .3

 ، ضد عفوني نماييد.الکلدرصد 

به  از خوردن غذا در محيطهاي عمومي و همچنين خوردن غذاهاي آماده تا حد امکان اجتناب كرده و از مواد غذايي .4

 .پخته استفاده كنيدصورت كامال 

  از جمله تب و سرفه، در خانه بمانيد.در صورت مشاهده عاليم سرماخوردگي   .5

قسمت داخلي آرنج پوشانده و سپس دستمال را به  يادر صورت عطسه و سرفه، دهان و بيني خود را با دستمال كاغذي  .6

 روش بهداشتي دفع كنيد.

 

 و کارگران شاغل در فضای سبز: برای مسئوالن توصیه های اختصاصی 

 .و آنها را بکار ببنديد ردهتوجه كدر مورد بيواري كرونا به دستورالعمل هاي صادر شده از طرف وزارت بهداشت  .1

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات )

از نظر وجود عاليم را ن ها آ و روزانه اطمينان حاصل كرده  www.salamat.gov.irاز ثبت نام پرسنل خود در سامانه .2

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات ) كنيد. كرونا بررسي
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 در خانه مانده و به سرپرست خود اطالع دهيد.در صورتي كه بيمار هستيد،  .3

 عاليم سرماخوردگي مثل تب و سرفه را در كاركنان خود مورد بررسي قرار دهيد. .4

انه بشوبار در درا شامل نيمکت ها و وسايل بازي پارک ها  وسايلضدعفوني  عمليات ضدعفوني و سمپاشي محيط ها و .5

 دهيد.انجام  ) قبل و بعد از شروع ساعت كاري( زرو

 

 

را در قسمت هاي مختلف فضاي سبز خصوصا معابر پرتردد نصب كنيد،  مواد شوينده و ضدعفونياز قبيل تجهيزات  .6

يا بر روي پايه و ضد عفوني كننده حالت چشمي داشته )صابون مايع( ترجيحا شيرهاي آب، ظروف حاوي مواد شوينده 

 ايجاد شود.باشند تا حداقل تماس با سطوح اين ظروف نگهدارنده 

 تهيه و توزيع كنيد. براي كاركنان فضاي سبز )در صورت لزوم( راحفاظت فردي وسايل اقالم بهداشتي و .7

با مدنظر قراردادن عدم ايجاد اختالل در را  )كارگران و پاكبانان( بزفضاي س تأمين كنندگان خدمات ساعت كاري .8

معين به دليل رعايت فاصله گذاري اجتماعي تعداد افراد ، كاهش داده يا تعديل نماييد تا در زمان فرآيندهاي كاري

 كمتري حضور داشته باشند.

هداشتي در مورد رده و در غير اين صورت موازين ببراي ثبت حضور و غياب ترجيحا از سيستم تشخيص چهره استفاده ك .9

 (covid19-https://crod.ir/article/ :بیشتر دراطالعات ) رعايت كنيد. ثبت اثر انگشت را

هر ميز كليه ظروف پذيرايي، ليوان، چنگال، كارد، بشقاب و پس از سرويس دهي ، آشپزخانه ها و محلهاي سرو غذادر  .10

درجه سانتيگراد، گندزدايي و  ۷۵پارچ آب را تعويض و شستشو )در سه مرحله شامل شستشوي اوليه با آب باالي 

چنانچه از پوشش يکبار يد و و براي سرويس دهي به افراد جديد از سرويسهاي جايگزين استفاده كن ودهآبکشي( نم

كرده و در غير اين صورت مکررا ميز را بايد پس از هر بار استفاده تعويض  ودبراي ميز غذاخوري استفاده ميش مصرف

 (covid19-https://crod.ir/article/ :بیشتر دراطالعات ) ضد عفوني نماييد.

   كنيد. گندزدايي حداقل يکبار در پايان شيفت كاري را صورت وجود سالنهاي ورزشي، وسايل و تجهيزات در  .11

كرده و محل هاي  آوري از نماز خانه ها به صورت موقت جمعرا  جمله چادر، سجاده و نظاير آنوسايل عمومي از   .12

 ضد عفوني كنيد. در فواصل اقامه هر وعده نماز اين چنيني را روزانه تجمع
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 يك بار مصرف ترجيحا در اتاقهاي اداري، سالنها و فضاهاي سربسته از سطلهاي زباله دردار پدالي همراه با كيسه زباله  .13

 كنيد. استفاده

اطالعات ) نصب كنيد. به تعداد كافي در محل سرو مواد غذايي و سرويس هاي بهداشتيرا راهنماي شستشوي دست ها  .14

 (covid19-https://crod.ir/article/ :بیشتر در

 استفاده كنيد. و سرويسهاي بهداشتيو پرسنل   كارگران محلهاي اقامتدر تهويه مناسب  از  .15

افرادي كه اين وظيفه  و گندزدايي كنيدروزانه چندين نوبت را به صورت مجزا عمومي در پارک ها سرويسهاي بهداشتي  .16

 :بیشتر دراطالعات ) را به عهده دارند، بايد اصول بهداشتي مربوط به ضدعفوني كردن سطوح را رعايت نمايند.

/covid19-https://crod.ir/article) 

  نماييد. تم لوله كشي صابون مايع و دستمال كاغذي در توالتها و سرويسهاي بهداشتي اقدامسنسبت به تعبيه سي .17

 .پايي و يا چشمي باشدشير آب روشويي سرويس هاي بهداشتي، ترجيحا از نوع پدالي   .18

جمع آوري و دفع  دفع پسماندها بايد به شيوه بهداشتي در سطلهاي دردار پدالي صورت پذيرد و كليه پرسنل مسئول در .19

تمامي مالحظات بهداشتي )جمع آوري پسماند در كيسه هاي پالستيکي محکم بدون درز و نشت( در آخر بايد پسماند 

 ند.  هر شيفت را در دستور كار قرار ده

 (covid19-https://crod.ir/article/ :بیشتر دراطالعات ) حذف كنيد. به صورت موقترا آبخوريها و آب سردكن ها   .20

 

 توصیه های اختصاصی  برای نیروهای خدماتی شاغل در فضای سبز:

 و به سرپرست خود اطالع دهيد. خانه بمانيددر صورت بيمار  بودن در  .1

از دستمال نظافت  هر يكترجيحا استفاده نکنيد، از دستمال مشترک براي تميز كردن ميز و صندلي و ساير وسايل  .2

 .استفاده كنيد دستمال نظافت يکبار مصرفخود يا شخصي 

 كنيد. گندزدايي، پس از هربار استفادهرا وسايل نظافت  .3

خوردن و  يك بار مصرف براي شخصي يا  از ظروف  ترجيحاموازين بهداشتي در مورد تغذيه را رعايت كرده و  .4

 (covid19-https://crod.ir/article/ :بیشتر دراطالعات ) آشاميدن استفاده كنيد.

 باشيد.خود را به همراه داشته  مهر و سجاده شخصي نيزها  در نمازخانه  .5

كرونا اجتناب  به دليل تاثير آن بر تضعيف سيستم ايمني بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ويروس استعمال دخانياتاز  .6

 كنيد.

شستشو و را كليه وسايل ضد عفوني كننده بر پايه الکل، قبل و بعد از استفاده از ابزار و تجهيزات با استفاده از مواد  .7

ر مکان مشخص به دور از دسترس ساير افراد و تماس حيوانات از جمله گربه  براي استفاده  در و سپس د كردهگندزدايي 

 .دهيدينده قرار آ روز هاي

ماده آينده آبراي روز  و شستشو بدهيد تابه روش بهداشتي خارج   هر روز بعد از كار خود را لباس و دستکش كار .8

 استفاده شود.
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  .را با آب و صابون بشوييد ي خودبالفاصله دستهابعد از اتمام كار در فواصل كار و  .9

 .دنمايي آسيب نبيند و در صورت صدمه آنرا تعويض تان در طول مدت كار مراقب باشيد لباس، دستکش و ماسك .10

 ز هم داشته باشند.امتر را  2اجازه تجمع افراد در فضاي سبز را ندهيد بطوريکه افراد بازديد كننده حداقل فاصله  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت امید اینکه محیط های کاری نه تنها به منشاء گسترش بیماری تبدیل نشوند، بلکه با آموزش مناسب  اب

 ، به کنترل این بیماری در سطح جامعه کمک کنند.موازین بهداشتی

 https://crod.ir/covid-19/سب اطالعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: جهت ک
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