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

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر غالمرضا پوریعقوب متخصص طب کار تهیه کننده:

 1399فروردین  :نگارش تاریخ

 

 )کلیات( COVID-19محیط های کاری و بیماری 

واحدهای کاری و  .اری قرارگرفته اندو محیط های کاری تحت تاثیر این بیمبسیاری از مشاغل  COVID-19دنبال شیوع بیماری ب

نه چندان دور مجددا به فعالیت  ای سترش این بیماری موقتا تعطیل شده اند به احتمال زیاد در آیندهگصنایعی که بدلیل خطر 

گرانی ها در مورد شروع به فعالیت صنایع و مشاغل احتمال تبدیل شدن محیط های کاری کاری خود باز خواهند گشت. یکی از ن

کل جامعه خطر  برای به محلی برای گسترش این بیماری است. عدم توجه به این موضوع ممکن است هم برای صنایع و هم

ری، آمادگی های الزم برای رعایت الزم است صاحبان صنایع و مشاغل قبل از شروع مجدد فعالیت های کا لذابزرگی باشد. 

اصول پیشگیری از مواجهه با این ویروس در محیط های کاری را فراهم نمایند. توجه جدی به راههای اصلی انتقال این بیماری 

لمس سطوح  "و  "تماس نزدیک با فرد آلوده"کلید موفقیت مقابله با گسترش آن می باشد. دو راه اصلی انتقال این بیماری 

 ، آلوده گردد.فرد مبتال یا دست آلوده فرد مبتال سرفه و عطسهذرات پخش شده هنگام توسط سطوح ممکن است است.  "هآلود


 دااگشنه علوم زپشكي

شتي ردماني تهران                        و خدمات بهدا

                                                                          



 COVID-19های کاری و بیماری محیط 

 )کلیات(
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رعایت  ، رعایت اصل فاصله گذاری اجتماعی وبر همین اساس توجه به بیماریابی و جداسازی افراد احتماال آلوده از محیط کار

ی ترین روش مقابله با گسترش این بیماری است. توجه و تاکید غیر ضرور به بهداشت فردی و جمعی در محیط های کاری اساس

در محیط های کاری ممکن  در مواردی که ضرورت ندارد( دستکش و ماسکمثل استفاده از(استفاده از لوازم حفاظت فردی 

توجه به  ،زا در محیط های کاریجهت مقابله با عوامل بیماری  است به عاملی برای شکست در مقابله با این ویروس تبدیل شود.

اصول اولیه پیشگیری و اولویت دهی به کنترلهای مهندسی، مدیریتی، اصالح روشها و در نهایت استفاده از لوازم حفاظت فردی، 

 توصیه می گردد: صاحبان صنایع و مشاغللذا توجه به موارد زیر به  می تواند به کنترل این بیماری کمک کند.

 

دستورالعمل های صادر شده از طرف وزارت بهداشت در مورد پیشگیری از بیماری کرونا در مشاغل توجه  به مقررات و -1

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

کور یا کمک بگیرید. درصورت نداشتن واحد مذ COVID-19خود برای راهبری اقدامات مقابله با بیماری  HSEاز واحد  -2

به عنوان مسئول مقابله با  ،پرسنل مرتبط، یک نفر از پرسنل خود را که توانایی های کافی و اطالعات مناسب در این مورد دارد

 کرونا انتخاب نمایید.

تا جایی که میتوانید از امکانات و زیر ساخت های ارتباطات مجازی چه در داخل واحد کاری )اتوماسیون کارهای اداری(  و  -3

 چه در خارج آن )دورکاری( استفاده کنید. 

 مسافرت های داخل یا خارج شهری پرسنل خود را کاهش دهید. ممکن استتا جایی که  -4

اگر واحد کاری شما ارباب رجوع دارد، تا حد ممکن خدمات خود را بدون حضور ارباب رجوع و از طریق سایر راههای  -5

اب رجوع تمهیدات الزم برای پیشگری از انتقال ویروس کرونا بویژه رعایت فاصله ارتباطی ارائه دهید. در صورت حضور ارب

 گذاری اجتماعی را برنامه ریزی و اجرایی کنید.

 .اگر تامین ایاب و ذهاب پرسنل بر عهده شماست به رعایت اصول بهداشتی در استفاده از وسایل حمل و نقل توجه نمایید  -6

 ( covid19-rod.ir/articlehttps://c/: بیشتر دراطالعات )

مسئله بیماریابی در واحد کاری خود را جدی بگیرید. پرسنل خود را به ثبت نام و گزارش عالئم در سامانه اعالم شده از طرف  -7

 ( covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات ) .( تشویق نماییدslamat.gov.irوزارت بهداشت )

)تب، سرفه خشک، تنگی نفس، گلودرد( یا  19-خود اعالم کنید در صورت داشتن عالئم ابتال به بیماری کوویدبه پرسنل  -8

وزارت ، عالئم خود را در سامانه و ضمن اطالع رسانی به شما نشوندتماس نزدیک با بیماران مبتال به کرونا، در محل کار حاضر 

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات )نمایند.  کسب تکلیفثبت کرده و از طریق آن سامانه بهداشت 
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سریعا ضمن دادن یک ماسک  ،در هر کدام از پرسنل 19-از عالئم مرتبط با بیماری کووید یکوجود هر هدرصورت مشاهد -9

هدایت نموده و از طریق اعالم عالئم در سامانه  دکه از قبل تعیین کرده ای اق یا محل مخصوصیتجراحی به وی، او را به یک ا

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات . )وزارت بهداشت کسب تکلیف نمایید

ست. ابیماریهای قلبی عروقی و ریوی نسبت به افراد سالم بیشتر سرطان، احتمال آسیب از این بیماری در افراد مبتال به دیابت،  -10

 .به عمل آوریدپرسنلی که به این بیماریها مبتال هستند مراقبت بیشتری  از

 .در هنگام کنترل ورود و خروج پرسنل دقت فرمایید و پیشگیری از انتقال و گسترش ویروس به رعایت موازین بهداشتی -11

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

تمیز نگداشتن سطوح مشترک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محل تعویض لباس پرسنل  به رعایت موازین بهداشتی، -12

 دقت فرمایید.

به پرسنل خود اعالم نمایید از جابجایی غیر ضرور لوازم فردی مثل خودکار، ساعت، انگشتر، دستبند و در صورت امکان  -13

 موبایل بین خانه و میحط کار خودداری نمایند.

ن امکانات الزم جهت رعایت بهداشت فردی را برای پرسنل خود فراهم نموده و به استفاده صحیح از سرویسهای تا حد ممک -14

 (covid19-https://crod.ir/article/: بیشتر دراطالعات نمایید. )توجه  داخل واحد کاری بهداشتی

حل غذا خوری پرسنل بر عهده شماست به روشهای میا اگر تامین غذا و به بهداشت تغذیه در محیط کار خود توجه نمایید و  -15

 (covid19-https://crod.ir/article/: بیشتر دراطالعات )کنترل مواجهه در رستوران واحد کاری توجه نمایید.  

غیر ضرور پرسنل ایستگاه های کاری  از جابجا شدنممکن هر ایستگاه کاری را فقط به یک نفر اختصاص دهید و  تا حد -16

 جلوگیری کنید.مختلف 

از رفت و آمد غیر ضرور پرسنل بین واحدها و ایستگاه های کاری مختلف و تجمع پرسنل در هر قسمتی از واحد کاری  -17

 جلوگیری کنید.

 متر بین ایستگاه های کاری پرسنل را رعایت فرمایید. 2تا حد مقدور فاصله گذاری  -18

)مثل اختصاصی کردن ابزار و تجهیزات به حداقل برسانید  ،ترک لمس شودبین پرسنل  بطور مشممکن است سطوحی را که  -19

 .برای هر فرد(

ستفاده از روشهای ابا )روزانه حداقل یک بار( سطوحی را که بطور مشترک توسط پرسنل لمس می شود، بطور مرتب  -20

 (covid19-https://crod.ir/article/: بیشتر دراطالعات ) مناسب ضد عفونی نمایید.
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هنگام استفاده از الکل یا محلول هیپوکلریت سدیم )وایتکس( به آتش گیر بودن الکل و محرک بودن وایتکس برای دستگاه  -21

. عدم استفاده بیش از حد، توجه به تهویه و دمای محل نگهداری و تهویه مناسب هنگام استفاده میتواند کمک کنیدتنفسی دقت 

 کننده باشد.

و محصوالت واحد کاری خودتان توجه  احتماال آلوده زنجیره انتقال بیماری توسط مواد اولیه مصرفیبه احتمال ایجاد  -22

 فرمایید.

  کنترل سایر عوامل بیماری زای احتمالی محیط کاری خود را که قبال انجام میدادید، فراموش نکنید. -23

ات واحد کاری خود به پرسنل را جدی بگیرید. برای رعایت اصول اولیه بهداشتی و همچنین مقررو یادآوری مرتب آموزش  -24

 این منظور میتوانید از پوستر، پخش پیام های صوتی در فضای واحد کاری و ارسال پیام از طریق فضای مجازی کمک بگیرید.

   ، تشویق نمایید.کوشا و پیگیر هستندمقررات بهداشتی در رعایت را که  یپرسنل

 

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

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

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