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https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn1.img.ir.sputniknews.com/images/607/97/6079758.jpg&imgrefurl=https://ir.sputniknews.com/politics/202003126083836-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/&tbnid=MpenQQ-MFX6OJM&vet=10CCsQMyh2ahcKEwjgkJrN1czoAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=MkSQT7in0CbLiM&w=1000&h=541&q=%D8%B9%DA%A9%D8%B3 %DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9 %D9%87%D8%A7&ved=0CCsQMyh2ahcKEwjgkJrN1czoAhUAAAAAHQAAAAAQAg
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 مقدمه

شدید با عالیمی همچون تب،      19-کوویدبیماری  سرماخوردگی معمولی تا نوع  صورت  از یک طیف مالیم به 

تی الریه، نارسایی کلیه و حبه ذاتمنجر تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن استسرفه، تنگی نفس می

 است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به

سان به  ویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین  سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات       از ان سان از طریق  ان

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

میز و ، هادستتتگیره در تجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و ستتطو  ها با محیطتماس دستتت، دیگر انتقال

طور عمومی و مشترک استفاده می  هب وسایلی که  ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده پله، صندلی، شیرآالت  

بنابراین حائز اهمیت است  نظایر آن(  و، ابزار االت کاری اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده      ) شود 

 .یدآ  و صابون شستشو ده پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خود را با

سیس ، قانون تا13۶2پس از انقال  اسالمی ایران به منظور حمایت و سازماندهی صنایع کوچک در سال 

با اهداف مدنظر تشکیل گردید بنابر این با هدف حمایت از بنگاههای کوچک های صنعتی شرکت شهرک

به منظور آسایش شهروندان و همچنین دسترسی آسان به خدمات مورد شهرکهای صنعتی شکل گرفته که 

ی رسیدگی به آنها نیاز بنگاههای اقتصادی واحد های فعال درخارج از محل سکونت افراد ایجاد شده که متول

را به شرکت شهرکهای صنعتی محول نموده اند در شهرکهای صنعتی مجموعه ای از کارگاهها که در صنوف 

مختلفی فعالیت دارند در زونهای مختلف استقرار  و برحسب نوع فعالیتی که دارند در  گروه های  فلزی، 

جود داشته و بلطبع آالینده های منتشره از شیمیایی، بهداشتی و داروئی ، صنایع غذایی، معدنی و غیره و

هرکدام از صنایع نیز مختلف خواهدبود و مواجه شاغلین هرصنعت نیز با عوامل مخاطره زایی محیط کار نیز 

متفاوت خواهد بنابراین با توجه به استقرار صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی و وظایف سازمانی که شرکت 

سالمت شاغلین این نوع شهرکها بدلیل تجمع تعداد زیادی از کارکنان صنایع شهرکهای صنعتی دارند توجه به 

تعداد کثیری از شاغلین  و در صورت عدم رعایت اصول اولیه بهداشتی در این مجتمع ها  ضروری به نظر میرسد

 کشور در معرض خطر ابتال به این ویروس منحوس خواهد شد که ضررهای آن قابل جبران نخواهد بود.

 

 دامنه کاربرد 

 19-این راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری بهداشتی است که صرفا به منظور پیشگیری و کنترل کووید

و مرکز کنترل و پیشگیری  (WHO)در شهرک های صنعتی بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت 

 .تدوین گردیده است (CDC)از عفونت 
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 اجتماعی  گذاریفاصله

یکی از راههتای کتاهش مواجهته و قطتع زنجیتره تمتاس رعایتت فاصتله گتذاری اجتمتاعی استت. از آنجتا             

کته بستتیاری از شتتاغلین صتتنایع و واحتتدهای تولیتتدی و ختتدماتی بتته اقتضتتای شتت لی در معتترض بیمتتاری  

هستند و محتل هتای کستب و کتار یکتی از عوامتل تجمتع و انتقتال بیمتاری استت و از طرفتی             19کووید 

ت نیتروی کتار متاهر از اهمیتت بتاالیی برختوردار استت الزم استت مقتررات ویتره ای از طریتق            حفظ سالم

فاصله گذاری فیزیکتی عتالوه بتر رعایتت اصتول بهداشتت حرفته ای بترای کتاهش مواجهتات متناستب بتا             

ستتطا اضتتطرار و درجتته اهمیتتت فعالیتتت اقتصتتادی و صتتنایع در پتتیش گرفتتته شتتود. بستتیاری از فعالیتتت  

دماتی برای هتر کشتور حیتاتی هستتند و بایتد در مقتررات فاصتله گتذاری فعالیتت هتای           های تولیدی و خ

 تولیدی و خدماتی مالحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور نیز در نظر گرفته شود. 

 

 گری و بازتوانیغربال ،بیماریابی

 :19-گیری کوویدگری شاغلین در همهغربال -1

شاغلین از تعطیالت نوروزی یا اقماری و فعالیت واحد صنعتی، تولیدی یا خدمات  تالزم است بعد از بازگش

 های زیر انجام گیردهای کاری، فعالیتگذاری اجتماعی، پیش از ورود به محلبر اساس طر  فاصله

 8/37صورت روزانه در ورودی محل کار برای کلیه شاغلین انجام پذیرد )درجه حرارت باالی به سنجی:تب -1

تب محسو  کنند و توجه شود افراد سالمند یا نقص ایمنی ممکن است علی رغم وجود بیماری تب نداشته  را

 باشند(.

طور روزانه باید توسط نماینده کارفرما/ کارشناس بهداشت کلیه شاغلین به بررسی روزانه عالئم شاغلین: -2

 ویره عالئمظر عالئم بیماری )بهای از نصنعت، یا سایر تشکیالت بهداشت حرفه HSEای/ کارشناس حرفه

داشت. صورت روزانه ادامه خواهدگیری بهتنفسی(، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه

بایست عالئم فرد در سامانه وزارت بهداشت به آدرس که شاغل دارای عالمت باشد، میدرصورتی

salamat.gov.ir راجعه به مراکز خدمات جامع سالمت منتخب و ثبت گردد و درصورت وجود هشدار م

صورت عدم در عمل آید وممانعت به پس از تایید این مراکز منتخب از ادامه فعالیت شاغل در محل کار

گانه  1۶دسترسی به سامانه فوق فرد دارای عالیم جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع سالمت 

به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را مطابق با های مربوطپروسه این افراد بایدشود. ارجاع داده می

  های وزارت بهداشت طی کنند.پروتکلآخرین 
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 دارعارضه19-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانبهبا گواهی تاییدیه پزشک معتمد  زیر گروه دو

 است:شده گرفته درنظر دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الفگروه 

 عروقی –یقلب یماریب -

 فشارخون  -

 ابتید -

 یانهیزم یتنفس یهایماریب -

- BMI> 40  
 :یمنیبا نقص ا مارانیب - گروه 

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

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

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

صورت دورکاری های ش لی بهگیری فعالیتافراد تا پایان همه صورت امکان و با نظر مدیر مربوطه، ایندر -

 صورت پذیرد.

صورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با سایر در -

باشد. تقلیل ساعات یا روزهای کار، ت ییر ش ل موقت در محیط کاری و یا ت ییر محل کار به  افراد را داشته

 کننده باشد.تواند کمکمیتر با تامین وسایل حفاظت فردی و کم جمعیت ترشرایط تهویه مناسبمحیطی با 

این افراد پرسش از گری به اینکه تب در بیماران دارای نقص ایمنی عالمت شایعی نیست، در غربالباتوجه -

از اهمیت زیادی برخوردار است و با وجود هرگونه عالمتی جهت ارزیابی بیشتر  19-سایر عالئم بیماری کووید

 به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.

:19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید -3  

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

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

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

 گیرد. 
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  اقدامات کنترلی بهداشتی

 توصیه های کلی در شهرکهای صنعتی:

 کنترل ورودی شهرک از نظر ورود و خروج وسایل نقلیه و افرادیکه وارد می گردند. -1

 تب سنجی رانندگان قبل از ورود به شهرک -2

 گندزدایی وسایل نقلیه در حین ورود به شهرک ها -3

 ممانعت از ورود افراد متفرقه همراه رانندگان حمل کاال -4

 الزام استفاده رانندگان حمل کاال از ماسک و دستکش قبل از ورود به شهرک -5

 عدم برگزاری جلسات حضوری کارفرمایان و سندیکاها در سالنهای اجتماعات موجود -۶

 شهرکها بنر آگاهی سنجی در خصوص بیماری و رعایت موارد پیشگیری در در  ورودی -7

 :توصیه های عمومی

 توصیه می شود: 19 -بطور کلی رعایت اصول زیر برای بهداشت کارگران و پیشگیری از کووید

ثانیه. در صورتی که آ  و صابون  20شستن مکرر دستان خود با آ  و صابون مایع به مدت حداقل  .1

 مایع در دسترس نیست می توان از محلول ضد عفونی کننده بر پایه الکل استفاده کرد. 

 از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید. .2

 تر( با افراد بیمار یا مشکوک تا حد امکان خودداری کنید.م 2از تماس نزدیک )کمتر از  .3

سهم زیادی در کاهش ابتال به  ت ذیه مناسب و کاهش اضطرا ، نوشیدن مایعات کافی خوا  کافی، .4

 بیماری دارد. 

ت ذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم  .5

 ویروس(. مقابل عوامل میکروبی به خصوص کروناایمنی بدن در 

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از .۶

های عمومی و کاری و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان  اجتنا  از خوردن غذا در محیط .7

 صورت کامال پخته استفاده کنید؛کرده و از مواد غذایی به

خوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیا استفاده کنید و در در صورت مشاهده عالیم سرما .8

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛

افراد بیمار، حتی االمکان تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، در یک مکان جدا از  .9

 سایرین نگه داشته شوند؛

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از نظافت در هنگام  نیروهای خدماتی .10
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برای ثبت حضور و غیا   ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید )در صورت استفاده از  .11

 برای ضدعفونی انگشت ضروری است(. %70سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی الکل 

 دستمال کاغذی استفاده نمایید؛های آسانسور، از برای تماس با دکمه .12

که دستمال وجود نداشت از )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده  .13

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از  .14

 ستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛کارکنان از د

 وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ .15

عدم استعمال دخانیات بدلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال  .1۶

 به ویروس 

 یاختصاص بوردیاستفاده از خودکار، قلم، موس وک  .17

 یادیکه با آن تماس ز یو هر بخش رهیکارکنان، دستگ زیو موس و م بوردیمکرر سطو ، ک ییگندزدا .18

 دارند

 .اربا  و رجوع یها شخوانیو پ نترنتیا یعموم یها تیخدمت، سا یزهاینمودن سطو  م ییگندزدا .19

فاده می مشترک است، ابزاراالت صنعتی که بصورت تلفن ثابت ریمحل کار نظ لینمودن وسا ییگندزدا .20

 گردد از جمله آچار و پیچ گوشتی

 ستمیو استفاده از س یاز انتشار احتمال یریبه حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگ .21

 ی.ادار ونیاتوماس

 ایمصرف  کباری)استفاده از دستکش  بهداشت تیپول و اسکناس و رعا یاستفاده از کارت به جا .22

 یکاغذ یها شیکارتخوان و حذف ف یتفاده از دستگاهها( بهنگام اسیدستمال کاغذ

 برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی گذاشتن وسایل حفاظت اختیار در و پیگیری .23

 آبدارخانه. و نظافتچی کارکنان

شناسایی نموده و  مکان ها و زمان های احتمالی مواجهه کارگران با کرونا ویروس را دیبا انیکارفرما .24

سپس میزان این خطر را ارزیابی کنند. پس از شناسایی و ارزیابی محل های با ریسک بیشتر بایستی 

 فنی، یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یاقدامات کنترلکنند.  را انتخا  و اجرا یکنترل یروشها

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها ی،تیریمد

 :ذهاب شاغلین سرویس ایاب و
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با توجه به دور بودن اکثر واحدهای کاری از شهرها و روستاهای محل سکونت شاغلین ، غالبا برای جابجایی 

شاغلین مذکور از سرویس های مینی بوس و اتوبوس استفاده می شود. تجمع کارگران در این وسایل نقلیه 

 ند. لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:خود زمینه را برای انتقال انواع بیماری ها فراهم می ک

راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افراد( کلیه سطو  که  .1

احتمال لمس آنها وجود دارد )مانند دستگیره، در ،محل نشستن مسافر، میله های افقی و عمودی 

 داخل خودرو و صندلی ها( را گندزدایی کند.

نشیمن، پشتی صندلی، قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره ها، مانیتور های محل  .2

 خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

 قبل از ورود به سرویس نقلیه کلیه افراد ملزم به زدن ماسک می باشند. .3

ل حفاظت فردی محل کار خود که کلیه پرسنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسای .4

شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می باشد را در رختکن تعویض نموده و دستهای خود را 

 با آ  و صابون بشویند.

راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعمل های صادره از  .5

 اید.مرکز سالمت محیط و کار بنم

چنانچه از خودرو حمل پرسنل برای حمل افراد متفرقه دیگر و علی الخصوص سرویس واحدهای    .۶

غیرش لی مانند مدارس و غیره استفاده می شود قبل و بعد از حمل افراد، ضدعفونی خودرو ضروری 

 است. 

ب، سرفه، تنگی از وسایل حمل و نقل عمومی برای جابجایی افراد بیمار و یا افرادیکه دارای عالئم ت .7

 نفس و یا سایر عالئم شبیه سرماخوردگی هستند استفاده نشود.

در صورت مواجهه با افراد بیمار در سرویس های ایا  و ذها  عمومی باید تا زمان رسیدن آمبوالنس  .8

برای انتقال بیمار به مراکز درمانی، حتی االمکان از فرد بیمار در یک مکان جداگانه نگهداری نموده و 

 وسایل حفاظت فردی به ویره ماسک و دستکش استفاده نمایند. از

در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق ،برق گرفتگی و  .9

 مسمومیت افراد به عمل آید.

ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با بازگذاشتن پنجره های خودرو در حال  .10

 رکت.ح

 منع استفاده از سیگار و دخانیات در داخل خودرو .11
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 منع مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو  .12

(الزم بر کلیه موارد فوق الذکر HSEنماینده کارفرما )کارشناس بهداشت حرفه ای، بهگر و یا کارشناس  .13

 نظارت نمایند.

مینی بوس استفاده کرد در خصوص سواری  ظرفیت اسمی  اتوبوس یا % 50هرگز نبایستی بیش از  .14

 با احتسا  راننده نبایستی بیش از سه نفر در خودرو باشند.

  واحدهای کاری:نگهبانی و ورودی 

نگهبانان باید آموزش های الزم در خصوص راه های پیشگیری از انتقال بیماری کووید را دریافت  .1

 نمایند.

 نیروها و افرادی که به واحد کاری وارد می شوند انجام شود.قبل از ورود تب سنجی  و غربالگری کلیه  .2

 از ورود افراد دارای عالمت بیماری از جمله تب، سرفه، عطسه، تنگی نفس جلوگیری شود. .3

بوده اند ممانعت شود )همکالسی، همکار،  19-از ورود افرادی که دارای تماس نزدیک با بیمار کووید .4

-مبتال در بیمارستان، همسفر با بیمار و یا مراقبت کننده از بیمارکوویداعضاء خانواده، تماس با بیماران 

19 ) 

حتی االمکان از سیستم های تشخیص چهره بجای کارت و یا اثر انگشت جهت ثبت ورود و خروج کارکنان  .5

 استفاده شود.در غیر این صورت تمهیدات الزم برای ضدعفونی نمودن افراد بالفاصله بعد از کارت زنی صورت

 گیرد.

محل های تماس دست و کف اتاق نگهبانی حداقل در هر شیفت دو مرتبه و به روش صحیا گندزدایی  .۶

 گردد. 

 خودکار، گوشی تلفن، میز کار و سایر تجهیزات که با دست تماس دارند ضدعفونی شود. .7

 نگهبان ها از دست دادن با افراد مراجعه کننده خودداری نمایند. .8

استفاده همه افراد فراهم باشد و دستمال های استفاده شده در سطل زباله در  دستمال کاغذی برای  .9

 دار انداخته شود.

 سطل زباله در  دار و دارای کیسه زباله در محل نگهبانی قرار گیرد. .10

 از تجمع و توقف افراد برای مدت زمان طوالنی در محل نگهبانی جلوگیری شود. .11

 تمام طول روز استفاده شود.  سیستم تهویه مناسب در محل نگهبانی در .12

 در  و پنجره ها برای تهویه طبیعی در اوقاتی از روز باز گذاشته شود. .13

 قبل از تعویض شیفت تمام سطو  در دسترس گندزدایی شود. .14
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رانندگان و سایر افراد مراجعه کننده از داخل نگهبانی تردد ننمایند و ارتباط با افراد از طریق پنجره  .15

 منظور طراحی شده انجام گیرد.کوچک که به همین 

 اولیه و نهایی:حمل و نقل و بارگیری مواد 

 بهداشت فردی توسط رانندگان رعایت گردد. .1

 قبل از ورود رانندگان به شرکت توسط کارکنان انتظامات تب سنجی از آنها بعمل آید .2

 دند.ند گندزدایی گردر ابتدای ورد وسیله نقلیه، بدنه و چرخهای وسیله نقلیه  که احتمال آلودگی دار .3

وسیله نقلیه و به ویره بخش هایی که در تماس با راننده و یا کارکنان مربوطه قرار دارند به طور مرتب  .4

 دستورالعمل های مرکز سالمت محیط و کار گندزدایی گردد. مطابق

 ایی گردد.گندزددر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت های بارگیری  .5

 شاغلین جابجایی بار از تحویل کاالهایی که احتمال آلودگی دارند خودداری نمایند. .۶

محل نشیمن، دسته ها و پشتی صندلی، قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره ها،  .7

 مانیتورها در وسایل نقلیه باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

ایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی در هنگام گندزد .8

 به عمل آید

کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مستقیم دست بدون وسایل حفاظت فردی با بار و یا  .9

 افراد خودداری نمایند.

نند و سپس آن را در سطل زباله رانندگان هنگام عطسه و یا سرفه حتماً از دستمال کاغذی استفاده ک .10

 در  دار بیاندازند.

 سطل در  دار در وسیله نقلیه اعم از مینی بوس، کامیون و یا اتوبوس قرار گیرد. .11

 رانندگان از تبادل پول جهت مبادالت تا حد امکان خودداری نمایند. .12

 رانندگان و کارکنان حمل و نقل و بارگیری از استعمال دخانیات اجتنا  نمایند. .13

 هنگام تردد برای تهویه مناسب هوا، حتی المقدور پنجره ها باز گذاشته شود. .14

 ت:واحدهای خدمات فنی و تاسیسا

کارکنان این واحد به دلیل حضور در واحدهای مختلف در صورت آلودگی میتوانند تمام واحدها را آلوده نمایند 

 لذا باید نکات زیر برای پیشگیری رعایت شود:

و یا افراد دارای عالئم تب، سرفه و  19-از ورود کارکنان خدمات فنی و تأسیساتی مبتال به کووید  .1

تنگی نفس و سرماخوردگی و نیز افراد مشکوک )درتماس نزدیک با فرد مبتال ( به محل کار ممانعت 

 شود.
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 . رعایت بهداشت فردی به این افراد آموزش داده شود و بر حسن اجرای آن نظارت شود  .2

وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک و دستکش در حین انجام کار توسط کارکنان این واحد استفاده  .3

 شود.

محل استقرار این واحد و لوازم مورد استفاده توسط کارکنان به ویره جاهای با تماس زیاد نظیر  .4

ندزدایی گ دستگیره در ، دستگیره کابینت ها و قفسه های نگهداری ابزار، پریزها، تلفن بطور مرتب

 شود.

تجهیزات و دستگاههایی که افراد مختلف در شیفتهای کاری مختلف با آنها کار می کنند الزم است  .5

 تا در طول هر شیفت کار بطور مرتب گندزدایی گردد.

 سطل زباله پدالی در  دار در داخل واحد وجود داشته باشد .۶

 سیستم تهویه کارامد و مناسب میبایستی فعال باشد. .7

استقرار این واحد از تهویه طبیعی برخوردار باشد و در  و پنجره ها در اوقاتی از روز بازگذاشته محل  .8

 شود.

  :تعویض شیفت کاری

تجهیزات و دستگاههایی که افراد مختلف در شیفتهای کاری مختلف با آنها کار می کنند و بادست  .1

تحویل هر شیفت به طور مرتب  شاغلین در تماس هستند الزم است تا در طول شیفت کار و قبل از

 گندزدایی گردد.

 بهداشت فردی رعایت شود.  .2

 وسایل شستشو و ضدعفونی دست در دسترس افراد قرار گیرد. .3

 باشد. سیستم تهویه کارامد و مناسب میبایستی فعال .4

  تردد غیر ضروری در این محل ها تا آخرین حد ممکن کاهش یابد. .5

و در سطل های در دار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای  دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی .۶

رعایت تمامی مالحظات بهداشتی شامل جمع آوری پسماند در کیسه های  دجمع آوری و دفع پسمان

 پالستیکی محکم بدون درز و نشت در آخر هر شیفت انجام شود. 

 :های اداریساختمان

 به سیستم تهویه مطبوع و تهویه طبیعی باشند.ساختمانهای اداری واحدهای کاری می بایستی مجهز  -

 در  و پنجره ها برای انجام تهویه طبیعی در اوقاتی از روز باز گذاشته شود. -
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دستگیره دربها و تمام قسمتهایی که توسط افراد بصورت مشترک لمس می گردد نظیر دیوار، کف،  -

ها، کلید و پریزها روزانه به در  ها، میز و صندلی،گوش تلفن، دستگاههای کارت خوان،کف پوش 

 طور مرتب با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردند.

 از مراجعات غیر ضروری ممانعت بعمل آید. -

 برای هر اتاق وسایل گند زدایی و ضد عفونی جداگانه در نظر گرفته شود. -

 وجود سطل زباله پدالی در  دار در تمام اتاقها الزامی است. -

 تمان وسایل شستشو و ضدعفونی دست تهیه شود.در ورودی ساخ -

 کنترل های مدیریتی و به حداقل رساندن مواجهات کارکنان برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا -

 بهداشت ساختمان واحدهای کاری:

 هاهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره .1

 بهداشتیهای های اقامت و سرویستهویه مناسب محل .2

 شوند.زدایی گند مجزاصورت )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس .3

  .ها در هوا پخش نشوندتا میکرو  بندیدقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، در  آن را ب .4

دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، ها، دیوار و کف، در  سطو  دارای تماس مشترک شامل: .5

 ها، کلیدها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارتکمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه ، تخت،هانرده  پله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومیو پریزها، 

ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد .۶

 راهروها

 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتب سیستم لولهنص .7

های دردار پدالی و کلیه پرسنل مسئول در خصوص ها به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند .8

های پالستیکی آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع آوری پسماند در کیسهجمع

 هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.محکم( در آخر 

بینی شود و از سجاده و های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل .9

 مهر شخصی در نمازخانه استفاده گردد. 

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا .10

محل  در کافی تعداد به تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری آموزشی نحوه تابلوهای نصب .11

 های تردد کارکنان
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سرو مواد غذایی و سرویس های  محل در کافی تعداد به ها شستشوی دست راهنمای نصب .12

 بهداشتی

 :اسرو مهمان هگااستراحت

 تهویه مناسب برای این مکانها پیش بینی شود. .1

 جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود.در  و پنجره ها برای اوقاتی از روز  .2

 گند زدایی منظم تمام سطو  بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود. .3

 کلیه اشیاء و مکان هایی که با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود. .4

 در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خوداری شود. .5

وله و محلفه شخصی استفاده شود و بعد از تعویض فرد استفاده کننده شستشو و گندزدایی از پتو، ح .۶

 شوند.

نصب پوسترهای آموزشی در مورد ضرورت رعایت بهداشت فردی و بهداشت تنفسی و روشهای  .7

 بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

 بهداشت فردی هنگام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرد.دستمال کاغذی برای رعایت  .8

 سطل زباله پدالی در  دار تهیه شود. .9

 نصب صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست. .10

تمام افراد آموزش دیده و محلی جدا جهت نگهداری افراد دارای عالمت و یا مشکوک در نظر گرفته  .11

 شود.

دستکش، چکمه و لباس کار جهت کارکنان خدماتی  استفاده از وسایل حفاظت فردی شامل ماسک، .12

 و نظافت الزامی می باشد.

 :هآشپزخانه و آبدارخان رستوران،

 استفاده از اینگونه مکانها محدود گردد. .1

متر فاصله بین افراد  2-1در صورتیکه الزم است از این مکانها استفاده شود رعایت فاصله حداقل  .2

 رعایت گردد. 

 وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود.قبل و بعد از صرف  .3

 سرو قند در رستوران ها و غذاخوری ها ترجیحا در بسته بندی های یکبار مصرف انجام گیرد. .4

 مواد غذایی فاقد بسته بندی حتما باید پوشش بهداشتی داشته و در پوشش مناسب نگهداری گردند. .5

جیل، تخمه، شیرینی، ترشیجات بصورت روباز از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آ .۶

 و بدون استفاده از ظروف در  دار اجتنا  گردد.
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حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشامیدن استفاده  .7

 شود.

 کف سالن غذاخوری و رستوران بصورت روزانه شستشو و گندزدایی شود.  .8

   سالن غذاخوری بصورت مرتب در هر شیف غذاخوردن ضروری است.گندزدایی دستگیره در .9

برگه راهنمای شستشوی صحیا دستها در رستوران و سالن غذاخوری در معرض دید همگان نصب  .10

 شود.

صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دستها قبل از غذا خوردن  .11

 زمینه صورت گیرد.موجود بوده  و آموزش به پرسنل در این 

 وجود سطل زباله پدالی در  دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است. .12

. استفاده از نمک پاش و لیوانهای آبخوری بصورت وسایل مشترک مانند نمک پاش جمع آوری شود .13

 هایعمومی روی میزهای سالن غذاخوری باعث انتشار بیماری میشود در این مورد میتوان از نمک پاش

 یکبارمصرف انفرادی و لیوانهای یکبار مصرف استفاده نمود.

 سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران میبایستی فعال باشد. .14

ترتیبی اتخاذ شود تا تعداد زیاد پرسنل به یکباره وارد سالنهای غذاخوری نشوند و زمان سرو غذا و  .15

 خوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.استفاده از سالن غذا

پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای کارت بهداشت باشند و به آنها در مورد انواع و  .1۶

 روشهای انتقال بیماریهای واگیردار آموزشهای الزم داده شود.

و فعالیت در سالن استفاده این پرسنل از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی در تمام مدت حضور  .17

های سرو غذا در این مراکز ها و محلدر صورت وجود آشپزخانه غذاخوری و رستوران ضروری است.

دهی هر میز کلیه ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقا  و پارچ آ  را موظفند پس از سرویس

گراد، گندزدایی انتیدرجه س 75تعویض و شستشو )در سه مرحله شامل شستشوی اولیه با آ  باالی 

 های جایگزین استفاده کنند.دهی به افراد جدید از سرویسکِشی( نمایند و برای سرویسو  آ 

دهی کلیه ظروف طبخ و های سرو غذا، موظفند پس از هر سرویسها و محلپرسنل آشپزخانه .18

 گندزدایی نمایند.غذایی را شستشو نمایند و در صورت تماس فرد مشکوک یا آلوده سازی موادآماده

 شود و باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می .19

 کوتاه بودن ناخن در کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است  .20

کارفرما موظف است به منظور رعایت بهداشت کارکنان، دستمال کاغذی تهیه و در اختیار کارکنان  .21

 پزخانه و آبدارخانه  قرار دهد )کاربرد خاص: هنگام عطسه یا سرفه و...(آش
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افرادی که در تهیه، طبخ و سرو مواد غذایی دخالت دارند به هیچ عنوان مجاز به دریافت پول نقد از  .22

 مشتری نمی باشند.

رد مجزا، ف دریافت وجه به صورت الکترونیکی با استفاده از دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یا یک .23

 از شاغلین انجام پذیرد.

 از دخالت دست با محصوالت مواد غذایی و یا غذای آماده مصرف در حین تهیه غذا خودداری گردد. .24

از تماس مستقیم و بدون دستکش به وسایل و تجهیزات جداسازی مواد غذایی و توزین آن از جمله  .25

 کارتک، تاس و نظایر آن اجتنا  گردد.

 متفرقه و سایرکارکنان به اشیاء و کاالهای غیر ضروری اجتنا  گردد. از دست زدن افراد .2۶

آشپزخانه ها و محل های سرو غذا موظفند پس از سرویس دهی کلیه ظروف طبخ و آماده سازی مواد  .27

غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقا ، پارچ آ  و نظایر آن را با آ  گرم ) ترجیحا باالی 

 ی گراد( شسته و سپس گندزدایی و آ  کشی نمایند.درجه سانت 75

کلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقا ، کاسه، قابلمه، ، قاشق، چنگال ، لیوان، سیخ کبا  در زمان عدم  .28

 استفاده در داخل قفسه ها/کابینت های در  دار نگهداری شود.

 نا  شود.از نگهداری گوشت، مرغ و سایر محصوالت پروتئینی در خارج از یخچال اجت .29

 از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی خودداری گردد. .30

 فاصله حداقل یک متری با افراد در هنگام اخذ سفارش و یا تحویل کاال رعایت گردد. .31

نیروهای خدماتی آشپزخانه و آبدارخانه باید در هنگام نظافت از لباس، چکمه، ماسک و دستکش  .32

 مناسب استفاده نماید.

 شستشوی کف آشپزخانه بصورت روزانه انجام و سپس گندزدایی انجام پذیرد. .33

 گندزدایی دستگیره دربها  و نقاط پرتماس بصورت مرتب در هر شیف کاری ضروری است. .34

 برگه راهنمای شستشوی صحیا دستها در آشپزخانه و آبدارخانه وجود داشته باشد. .35

کافی به همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دستها قبل از تهیه غذا و صابون مایع به مقدار  .3۶

 آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 سطل زباله پدالی در  دار در داخل آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است. .37

 ترتیبی اتخاذ شود تا افراد متفرقه به هیچ عنوان به این مکانها وارد نشوند. .38

پزخانه و آبدارخانه دارای کارت بهداشت باشند و به آنها در مورد انواع و روشهای پرسنل شاغل در آش .39

 انتقال بیماریهای واگیردار آموزشهای الزم داده شود.

 استفاده این پرسنل از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مناسب در تمام مدت کار ضروری است. .40
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 شستشوی دستها قبل از شروع کار الزامی می باشد. .41

 رت حضور این واحد در واحد کاری محل استراحت افراد از سایر پرسنل جدا شود.درصو .42

 تا حد ممکن سرو غذاهایی که حرارت نمی بینند محدود گردد. .43

 :بهداشت مواد غذایی

 های یکبار مصرف انجام گیرد. بندی سرو نمک، فلفل، سماق و آ  آشامیدنی ترجیحا در بسته 

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

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می 

  .مواد غذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود 

  تنفسی مخصوصا در آبدرخانه و در  بیماریهای به مشکوک و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت

 تماس با مواد غذایی

  لباس و چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده 

 نظافت هنگام در کار

  ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 :نرختک

 اختصاص کمد لباس برای هر فرد بصورت جداگانه  .1

 تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد.  .2

 دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود. گندزدایی کمدها، قفسه ها، .3

 لباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و در  آن محکم گره زده شود. .4

وجود سرویس بهداشتی در نزدیکی رختکن جهت شستشو و ضدعفونی دستها قبل و بعد از تعویض  .5

 لباس

 خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه وجود دستمال کاغذی برای  .۶

 سطل زباله پدالی در  دار در رختکن الزامی است. .7

 جلو گیری از ازدحام افراد  .8

 :های بهداشتیسرویس

سرویس های بهداشتی واحدهای کاری باید دارای تهویه مناسب، نور کافی بوده و بطور مرتب  .1

 نگهداری شود. گندزدایی شود. و در شرایط بهداشتی مناسب

شستشوی دیوارها و کف سرویسهای بهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی مطابق دستورالعمل های  .2

 صادره از مرکز سالمت محیط و کار انجام شود.
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گندزدایی دستگیره در ، شیر آالت، و وسایل موجود در سرویسهای بهداشتی بصورت مرتب انجام  .3

 گیرد.

 فرنگی، در  آن بسته شود.قبل از کشیدن سیفون توالت  .4

 نصب برگه راهنمای شستشوی صحیا دستها در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی است. .5

وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. )استفاده از صابون  .۶

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد(.

وم استفاده از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی به و لز عدم استفاده از حوله به صورت عمومی .7

 میزان کافی جهت خشک کردن دستها.

قرار دادن سطل زباله پدالی در  دار در داخل سرویسهای بهداشتی. سطلها می بایستی مرتبا خالی  .8

 شده و گندزدایی گردند.

ن دستمال کاغذی قرار دادن سطل زباله پدالی در  دار در خارج سرویسهای بهداشتی جهت انداخت .9

 مصرف شده پس از شست وشو ضدعفونی دست ها .

 نظافت و گند زدایی مرتب مکان های فوق الذکر. .10

 های کیسه در آن تخلیه بوده و مربوطه بخش در نظافت مسئول افراد توسط زباله های سطل تخلیه .11

 و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسایل و گرفته صورت شیفت هر آخر محکم در پالستیکی

 .گردد گندزدائی

 :نمازخانه

 اقامه نماز بصورت فردی و جلوگیری از اقامه نماز جماعت و یا تجمع زیاد افراد در اوقات نماز .1

 ضدعفونی محوطه نمازخانه بصورت روزانه .2

 وجود سرویس بهداشتی در نزدیکی نمازخانه جهت شستشو و ضدعفونی دستها و پاها .3

 زخانه الزامی است.وجود سطل زباله پدالی در  دار در نما .4

، سجاده و چادر نماز مشترک و توصیه به استفاده از مهر ، سجاده و چادر نماز  عدم استفاده از مهر .5

 شخصی و رعایت فاصله در هنگام نماز با سایر افراد

 تأمین تهویه مناسب .۶

 عدم توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه .7

 خانهمنع خوردن و آشامیدن در نماز  .8

 :بهداشت ابزار و تجهیزات
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 های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری گندزدایی در صورت وجود سالن

 شوند.

 نظیر میزهای خدمت، میز و صندلی های سلف   مشترک تماس دارای سطو  نظافت و ضدعفونی

 ها  دستگیره سرویس، رستوران ، راه پله ها ،

  و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده پرسنل از یخال دیبا ادارات نظافت، و ییزدا گند هنگام 

 .باشد روشن زین هواکش بهتر هیتهو جهت

  و ندهیشو  مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینبا و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافت مرحله دو 

 . ردیگ انجام ییگندزدا

 و دستکش، ماسک، شامل  یحفاظت فرد لیازوسا دیبا نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد / فرد 

 .ندینما استفاده ژاول آ  یبرابرخوردگ در مقاوم و مناسب کار لباس

  پرسنل نظافتچی هنگام گندزدایی با آب ژآول و نظایر آن باید از ماسک فیلتر دار )دارای

 رد.میزان کافی صورت پذیکنیستر شیمیایی تصفیه کننده هوا( استفاده کرده و تهویه هوا به 

 سالن راهروها، ها، اتاق ،یبهداشت یها سیسرو ها، پله نرده در، یها رهیدستگ ییگندزدا و نظافت 

  مستمر صورت به  اجتماعات

 سهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکاغذ دستمال یآور جمع 

 مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار در  یها سطل و محکم یکیپالست یها

  نظافت

  های مکان وسایل از بهداشتی های سرویس گندزدایی و نظافت وسائل ها، دستمال سطل جداسازی 

 آبخوری جمله از دیگر

 پرسنل و میمق فرد هر یبرا یبهداشت استفاده مورد لوازم هیکل بودن مجزا 

  موجود  ریز موارد حداقل بر مشتمل هیاول یها کمک جعبه ها سازمان و ادارات در همواره است الزم 

 :باشد

 محل و پوست کننده یعفون ضد ماده شهیش کی ،یشو چشم ماده مصرف، کباری دستکش جفت کی 

 با شستشو به ازین بدون یالک هیپا با صابون ای عیما صابون حاًیترج و صابون رینظ ندهیشو ماده جراحت،

 ده و یکاف مقدار به پنبه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ پماد کی باند، رول کی ل،یاستر گاز عدد چهار آ ،

 .زخم چسب عدد
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 :شناسایی خطر

که معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد  روسیو نیانتشار و انتقال ا یهاتوجه به راه با

رد. ک ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا یتوان به راحت یم آلوده در اثر سرفه و عطسه منتقل می شود،

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه عامل اصلی خطرند. همچنین  ابه بیماری یکه افراد مبتال  یمعن نیبد

 سطو  با تماس زیاد از جمله دستگیره ها یا ابزارهای کار می تواند منبع دیگر خطر باشد.

 :ارزیابی خطر

ان کارگر مثال ی. براستین کسانواحدهای کاری یهمه و در همه  ینا براطور حتم خطرات مرتبط با کرو به

متر از همدیگر قرار دارند  2بخش معادن که در محیط بسته به عمق زمین می روند و در فاصله کمتر از 

 یجد توجه دیبا موضوع نیا به توجه بادر صورت ابتال به بیماری می توانند همکاران خود را مبتال کنند. 

 یاداقتص و یاسیس ،یفن مالحظات و طیشرا به توجه با صورت هر به. داشت باال سکیر با موارد به یتر

 .داد انجام را متناسب یکنترل اقدامات آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا

 :پیشگیری و کنترل خطر در محل کار

و مشخص و البته انعطاف پذیر  برنامه و استراتری کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا باید مکتو  .1

 باشد تا نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.

کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های ش لی احتمالی بیش از حد معمول را انجام دهد  .2

 تا لطمه ای به کار وارد نشود.

های مرتبط با کرونا ویروس پس از شناسایی و ارزیابی ریسک طبق الگوی معمول ایمنی و بهداشت .3

 باید به کنترل آن بپردازید. اجرای اقدامات کنترلی بایستی بدین ترتیب باشد یعنی :

 :خطر ینیگزیجا ای حذف

ن می توان کارکنان دیگر را مصو مشکوک ایبه کارکنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یدورکار انجامبا   .1

 داشت. 

کارکنانی که تنگی نفس، سرفه، عطسه و تب دارند باید در خانه بمانند و به محل کار نیایند تا زمانیکه  .2

ساعت نداشته باشند. در صورتیکه  24درجه برسد و دیگر عالئم بیماری را تا حداقل  8/37تب آنها به 

 شاغلین چنین عالئمی دارند باید به کارفرما اطالع دهند و در خانه بمانند.

پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و حاوی توصیه ماندن در خانه و استراحت در  .3

 صورت وجود عالئم را در محل کار نصب کنید.
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به منظور جلوگیری از انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال، سیاست های الزم را پیش بینی و جو  .4

 را مدنظر قرار دهید.ترس را از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه 

 صابون و مواد شوینده کافی در اختیار کارکنان قرار گیرد. .5

به کلیه کارکنان توصیه می شود بهداشت فردی را هنگام عطسه و سرفه رعایت نموده و از انداختن  .۶

 آ  دهان در محل های انجام کار اجتنا  نمایند.

 :یمهندس و یفن یها کنترل

تب، سرفه، عطسه و تنگی نفس در برخی کارکنان، بهتر است کارکنان مزبور تا در صورت وجود عالئمی نظیر 

ایزوله شوند. همچنین تهویه مناسب می تواند کمک کننده  زمان انتقال به مراکز درمانی از سایر کارکنان جدا و

 باشد. 

ن، ونوکسید کربمزیانبار تنفس گازهای خطرناک از جمله و اثرات  طوالنیکاری  های شیفتبا هایی، در کارگاه

که زمینه را برای بیماری های ریوی و تنفسی و در نتیجه ابتال به متان، ریز ذرات سمی سر ، روی و ... 

ه ی تهویبیماری های عفونی مستعد ساخته و در صورت ابتال عواقب وخیم تری بر جای می گذارد لذا تعبیه 

است. وجود هوای کافی و تمیز باعث افزایش سالمت کارگران  بسیار حائز اهمیتین بخش مناسب و ایمن در ا

 می شود.  19-پیشگیری از بیماری های واگیر نظیر کوویدو 

رعایت فاصله کاری بین کارکنانی که با توجه به پروسه تولید در کنار هم فعالیت دارند از جمله واحدهای 

 افراد به بیماری موثر است.مونتاژ و بسته بندی در پیشگیری 

 :یسازمان یهاکنترل

جلوگیری از مواجهه با افراد مبتال یا مشکوک فاصله،  تیمثل رعا مرتبط یها دستورالعمل یاجرا آموزش،  

چرخشی نمودن ساعات کار، موافقت با مرخصی افراد مبتال و یا مشکوک، ، )که فقط برخی عالئم را دارند(

 دورکاری کادر اداری و سایر افراد تا حد امکان. 

 :آموزش

کاهش احتمال  ای یریجلوگ یمناسب محل کار برا یپروتکل هاعالئم بیماری،  مواجهه،خطرات در مورد  .1

این امر می تواند از طریق ویدئوهای آموزشی یا . دیآموزش دهگران کار هیکل بهقرار گرفتن در معرض آنها 

 پوستر و پمفلت باشد.

مان آموزش شامل ز نی. انندیآموزش بب دیرا دارند با یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیکه ن یکارکنان .2

 دفع اینحوه صح ل؛یو درآوردن وسا دنی؛ نحوه استفاده درست، پوش یضرور لینوع وسا ل؛یاستفاده از وسا

 و رعایت فاصله می باشد. لیکردن وسا یضد عفون ای
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برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم را در محل کار پوستر یا  .3

 نصب کنید. 

های مرتبط با نحوه صحیا عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج را به کارکنان گوشزد توصیه .4

 دهید.و آموزش 

وزش را به کارکنان آمو...  مناسب کارفرما بایستی شیوه صحیا استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل ماسک .5

 دهد.

 همه کارکنان موظفند در صورت ابتال به ویروس کرونا قطعی ، همکاران و کارفرمای خود را مطلع نماید. .۶

 نسورها و در طبقات(قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های مشخص) کنار آسا .7

با ایجاد گروهها در فضای مجازی و عضو نمودن کارگران درآن میتوان توصیه ها و دستورالعملهای  .8

بهداشتی و ایمنی را به ایشان آموزش داد و حتی مسابقات آموزشی مجازی و... برگزار نموده و مشارکت 

 پرسنل در این آموزشها را ارزیابی نمود.

 :یفرد حفاظت لیوسا

برای جلوگیری از مواجهه کارگران با کرونا ویروس بایستی هر کارگر تنها از وسایل کار مخصوص خود   

استفاده کند. این امر شامل وسایل حفاظت فردی نیز می شود. وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، 

ی . براماسک ، لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن می باشد

ماسک و دستکش و لباس کار از اهمیت ویره ای برخوردار است. برای  19 –پیشگیری از بیماری کووید 

مثال در زمان استفاده از انواع ماسک های تنفسی سعی شود با مشخص کردن هر ماسک با شماره یا نام 

اسک هایی که عالوه بر این موارد به صورت خصوصی استفاده شود. در ادامه به معرفی برخی از انواع م

نیز توصیه شده  19 –محافظت از عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار برای پیشگیری از بیماری کووید 

 است پرداخته شده است.

 :FFP2 و    N95ماسکهای

بایست به طور کامل روی صورت بچسبد، نشتی نداشته باشند و آزمون نشت بندی هر این ماسکها می

استفاده انجام شود. این ماسکها فرد را در برابر گرد و غبار، میست، فیوم، و بیو آئروسول بار قبل از 

 کند. محافظت می

کند و در برابر مواد میکرون را حذف می 3/0درصد ذرات معلق با اندازه  95حداقل  N95ماسکهای 

 روغنی مقاوم نمی باشد.

کند و  در برابر مواد روغنی علق را حذف میدرصد ذرات م 94از نظر حفاظتی حداقل  FFP2ماسکهای 

 مقاوم است. 
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FFP  مخفف"Filtering Piece Face" دهد یسطا محافظت را نشان م زانیاست و شماره آن م. 

 ,FFP1: ردیگ یمصرف در سه رتبه تنفس قرار م کباریگرد و غبار  یدر قالب ماسک ها یحافظت تنفس

FFP2, and FFP3. 

ماسک )مانند تصویر( به منظور تسهیل خروج هوای بازدمی از سوپاپ به جای : سوپاپ روی 1نکته 

 شود.باشد. عموما سوپاپ روی ماسک با فیلتر اشتباه گرفته میهای ماسک میکناره

و افراد مشکوک به این بیماری و  19-: استفاده از این نوع ماسک برای بیماران مبتال به کووید2نکته 

وع است. در هنگام دم هوا از بدنه ماسک فیلتر می شود و در هنگام بازدم هوا همچنین کادر درمان ممن

 بدون عبور از بدنه ماسک از دریچه یا سوپاپ خارج می شود.

 FFP2 و    N95ماسکهای: استفاده از سایر ماسکهای با کیفیت پائینتر از 3نکته

 ممنوع است. 19برای پرسنل مرتبط با درمان بیماران کوید 

   :استفاده از ماسک تنفسینحوه  

 صحیح از ماسک ها باید مراحل زیر را انجام دهید: استفادهبه طور کلی برای 

 بشویید را هایتان دست

 .را با آ  و مایع دستشویی بشویید دست ها .تمیز باشند دستهایتانقبل از اینکه، به ماسک دست بزنید، باید 

 شوید مطمئن ماسک بودن سالم از 

 .ماسک تنفسی جدید تهیه کردید، قبل از استفاده، باید از سالمت آن اطمینان حاصل کنیدوقتی یک 

 .بررسی کنید که هیچ سوراخ و منفذی روی ماسک نباشد

 دهید قرار صورتتان روی را ماسک 

خا  انتمناسب را توانید ماسک تعداد زیادی ماسک تنفسی در بازار وجود دارد. با توجه به نوع و شکل آن، می

 آمده است.   4و 2نحوه پوشیدن ماسک در تصویر شماره  و استفاده کنید

 کنید تنظیم را ماسک بینی گیره

پس  .مورد دیگری که باید برای نحوه استفاده از ماسک تنفسی در نظر داشته باشید، تنظیم گیره بینی است

اشاره استفاده کنید، تا ماسک روی ماسک به خوبی روی صورت شما قرار گرفت، از انگشت شصت و  از اینکه

 .تان حسابی محکم شودتی ه بینی

 کنید امتحان را ماسک

را با دستان تمیز اجرا  2و پروتکل تصویر شماره  .در مرحله آخر، چند مرتبه داخل ماسک نفس عمیق بکشید

 .مطمئن شوید که هوا از جداره ماسک نشت نکند. با آرامش نفس بکشیدکنید. 
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 N95نحوه پوشیدن  ماسک 

                                      

 
           

                      دست را از میان بندهای ماسک  عبورداده -1

 پشت بندهای -2                               .         دارید نگه دست در کاسه صورت به را ماسک و

 .ببندید را سروگردن

 

 
نوار فلزی ماسک را  -3انجام دهید           3آزمون نشتی فشار مثبت و منفی را مطابق تصویر -4

 با انگشتان دو دست فشار دهید            

 N95 ماسک پوشیدن نحوه - 2 تصویر شماره

 

روی ماسک را با دو دست خویش بپوشانید مراقب باشید 

تا تنظیم ماسک و نحوه قرار گرفتن آن را به هم نزنید . 

 سپس دو آزمون زیر را انجام دهید 

یک بازدم عمیق انجام دهید در صورتی که در این حالت  آزمون فشار مثبت

فشار مثبت درون ماسک وجود داشته باشد و ماسک 

این معناست که نشتی هوا در ان وجود  برآمده شود . به

 ندارد.
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یک دم عمیق انجام دهید . اگر فشار منفی در ماسک  آزمون فشار منفی 

وجود داشته باشد و ماسک به طرف داخل جمع شود در 

این صورت ماسک به نحو مناسب روی صورت شما قرار 

 گرفته است.

 ف بینی رخ داد. ماسک را دوباره تنظیم کنید.در هنگام ایجاد آزمون های باال، اگر نشتی در اطرا

 چنانچه نشتی در لبه های ماسک رخ داد، بندهای پشت سر را تنظیم کنید.

 روی بر ماسک کامل جایگیری از اطمینان و حصول نحوه تست نشتی ماسک -3 شماره تصویر

 صورت

 :روش صحیح برداشتن ماسک تنفسی

کنیم، این به طور کلی، توصیه می .دقت هنگام برداشتن ماسک است، باید به آن توجه شودمسئله مهمی که 

 .مرحله را برای برداشتن ماسک تنفسی انجام دهید 4

 بشویید را هایتاندست

ا آ  بها را دهید، ممکن است الزم باشد آنهایتان انجام میبسته به کاری که قبل از برداشتن ماسک با دست

 .در بیاوریدهایتان  ها را از دستدستکش دارید، قبل از برداشتن ماسک، آناگر  .بشوییدو صابون یا الکل 

 بردارید را ماسک دقت با

برای از بین بردن ماسک آن را از پشت جدا  .ها، بندها یا کش آن استفاده کنید برای برداشتن ماسک از گوشه

در این مرحله، قسمت جلویی و ماسک را لمس نکنید( و بالفاصله در سطل دربسته بیندازید. )جلوی کنید 

 .تواند موجب انتقال آلودگی به شما شودفیلتر ماسک می

 :بیاندازید دور را ماسک

های آلوده، باید آن را داخل پس از استفاده از آن در محیط .ای یکبار مصرف استماسک تنفسی عموما وسیله

 .سطل زباله بیاندازید

 بشویید را هایتان دست دوباره

شوید که بعد از برداشتن ماسک، هیچ با اینکار مطمئن می .هایتان را یکبار دیگر بشوییددست آنپس از 

 .آلودگی بر دستان شما باقی نماند
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 ماسک درآوردن نحوه -3 تصویر

 

 توصیه هایی برای تهیه و استفاده از سفید کننده رقیق شده  

  .از ماسک، دستکش و پیش بند ضد آ  استفاده شود 

 از عینک برای محافظت از چشم در برابر پاشیدن  توصیه می شود. استفاده 

 .محلول های سفید کننده را در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و از انها  استفاده گردد 

  سفید کننده باید با آ  سرد مخلوط گردد )آ  گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می گردد و

 آن را ناکارآمد می نماید.(

  دیکن توجه یساز قیرق یکلر به نسبت ها یکننده حاو یمواد ضدعفون زهنگام استفاده ادر. 

  .سفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطو  رنگ شده صدمه می زنند 

  از تماس سفید کننده ها با چشم باید اجتنا  گردد. اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بالفاصله

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.باید با آ  

  از به کار بردن سفید کننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتنا  گردد زیرا کارایی آن

را کاهش داده و می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود. به عنوان مثال گازهای 

سمی در هنگام مخلوط کردن سفید کننده با مواد شوینده اسیدی )مانند موادی که برای تمیز 

والت استفاده می شود( تولید می گردد و این گاز می تواند باعث مسمومیت یا حتی مرگ کردن ت

 گردد. 

  بهتر است قبل از استفاده از سفید کننده برای ضدعفونی ابتدا از مواد شوینده استفاده شود و

 محل کامال با آ  شسته شود.

 ار می گیرند گاز سمی وقتی که سفید کننده های رقیق سازی نشده در معرض نور خورشید قر

آزاد می نمایند. بنابراین باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار 

 داده شوند.
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  هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر بخشی آن در صورتی که

صورت روزانه تهیه نموده و بر روی از سفید کننده رقیق استفاده میکنید محلول رقیق شده را به 

 آن برچسب تاریخ رقیق سازی قید شود.در ضمن از ذخیره بیش از حد آن خودداری گردد.

  مواد آلی موجب غیر فعال شدن سفید کننده ها می گردد بنابراین ابتدا سطو  آغشته به مواد

 واد آلی گردد.آلی باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید کننده، عاری از م

 دسترس از دور و رنگ تیره ظروف در و خورشید نور از دور بایدنیز  شده رقیق کننده سفید 

  .گردد نگهداری کودکان

  :دستور کار گندزدایی سطوح 

  تمامی سطو  دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره، در ، میله راه پله، پشتی صندلیها وفرمان

 وسپس براساس جدول ذیل گندزدایی گردد.ابتدا  نظافت  خودرو و...( باید

  هنگام نظافت وگندزدایی اماکن بسته باید ابتدا مکان مورد نظر را تخلیه نمود. به عالوه اماکن

عالوه بر این در  و پنجره ها برای تهویه   دارای تهویه مناسب بوده و مذکور هنگام گندزدایی باید

 ماسک مناسب استفاده شود.  طبیعی باز باشد و از دستکش و

  دو مرحله نظافت )بامواد شوینده ( وگند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی

 بین شوینده وگندزدا ایجاد گردد. 

  ساعت کاهش می یابد(. 24محلول گندزدا باید روزانه تهیه گردد )کارایی آن پس از گذشت 

 ستفاده شود.در تهیه محلول گندزدا از آ  سرد ا 

  گندزدایی سطو  با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، انجام پذیرد. ابتدا دستمال

 را خیس نموده و با فشردن آ  اضافی آن گرفته و بر سطو  کشیده شود .

 .الزم است رطوبت ناشی از مواد گند زدا به صورت خود بخود خشک شود 

 دزدای مصرف شده برای اثر بخشی مواد گند زدا بر رعایت مدت زمان ماندگاری حسب غلظت گن

 روی سطو  توصیه می گردد.

 که قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی  محلولهاییغلظت آن برای  ثبت تاریخ ساخت و

 .بطری آنها الزامیست

 .کرد گندزدایی قهیدق 15با جوشاندن به مدت  میتوانمقاوم در برابر حرارت را  مواد :نکته مهم
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

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

  کلر قابل دسترس

 قسمت 1شود استفاده از توصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:100محلول  شده:محلول توصیه

  برای گندزدایی سطو ( 1:100قسمت آ  سرد لوله کشی )محلول  99سفیدکننده به 

 .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید

هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از  در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهعنوان مثال، برای آمادهبه

 قسمت آ ( 98قسمت سفیدکننده به   2نده استفاده کنید )یعنی سفیدکن

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

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا های دیگر از کننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

  گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر

شود)برای تی ها، دستمال، دقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه

 باس، دستکش و نظایر آن(ل

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500دسترسی کلر قابل 

 درصد 0.05پی ام یا 

پی پی ام  50000درصد ) 5آ  ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آ   99واحد گندزدا به 1

 سرد
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 درصد  70دستور کار ضد عفونی دست با الکل  

 سی  730، در یک ظرف یک لیتری تقریبا درصد )طبی(9۶درصد از الکل  70کل برای تهیه ال

سی سی آ  مقطر را به آن اضافه می کنیم )تقریبا  270ریخته و مقدار درصد را 9۶سی الکل 

 سه حجم الکل به اضافه یک حجم آ  مقطر و یا جوشیده شده سرد شده(.

 ریر غد دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ی،ضدعفونانجام  یالکل ماده قابل اشتعال است برا 

 .شود یش سوزصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آت نیا

 از مواد ضدعفونی کننده دست  هتر استب در صورت عدم دسترسی به تسهیالت شستشوی دست

ماده موثره دارای کلر به بر پایه الکل استفاده گردد و در صورت در دسترس نبودن ماده الکلی از 

 .استفاده شود 1شر  جدول شماره

 ها:الزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط   

 زنند.شده صدمه میگردند و به سطو  رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده -

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

 دقیقه با آ  شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

د شوینده خانگی اجتنا  گردد زیرا کارایی آن را همراه سایر مواها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

عنوان مثال گازهای سمی در های شیمیایی خطرناک شود. بهتواند باعث واکنشداده و میکاهش

کردن توالت کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزهنگام مخلوط کردن سفید

صورت لزوم ابتدا تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگردد و این گاز میشود، تولید میاستفاده می

 کننده برای گندزدایی، کامال با آ  بشویید.از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید

ن نماید؛ بنابرایگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید -

 ر مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.ها باید دکنندهسفید

هایی  کنندهشود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می -

 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.که اخیرا تولید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن استفاده کنید محلول رقیقکننده رقیق اگر از سفید -

ساعت دور ریخته  24شده بال استفاده را بعد از های تهیهسازی قید شود و محلولبرچسب تاریخ رقیق

گردد بنابر این ابتدا سطو  آغشته به مواد ها میکنندهشدن سفیدفعالبریزید. مواد آلی موجب غیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدبتدا باید تمیزآلی ا

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -

 دسترس کودکان نگهداری گردد
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 ارزیابی کلی و چک لیست پایش

 نامناسب مناسب عنوان ردیف

   سرویس نقلیه قبل از سوار کردن سرنشینانضدعفونی  1

2 
سوارکردن کارکنانی که ماسک داشته باشند و عدم سوارکردن افراد عالمت دار 

 )سرفه، گلو درد، تنگی نفس، تب و...( درسرویس نقلیه
  

3 
ورود و خروج به محل کار با سیستم تشخیص چهره )یا  سیستم اثرانگشت در 

 وضدعفونی با آن(درصد  70صورت وجود الکل 
  

4 
جلوگیری از ورود افراد عالمت دار )سرفه، گلو درد، تنگی نفس، تب و...( به 

 کارگاه و معرفی آنها به مراکز بهداشتی درمانی مربوطه
  

   عدم ازدحام پرسنل در رختکن یا سایر مکانها 5

   فواصل نزدیکترمتری افراد در محیط کار یا استفاده از ماسک در  2رعایت فاصله  ۶

7 
امکان شستشوی دستها با مایع صابون و آ  به صورت مکرر یا استفاده از محلول 

 ضدعفونی
  

   گند زدایی سطو  قبل از شروع به کارکارگر / اپراتور 8

   امکان تهویه کافی و مداوم در محیط کار 9

10 
به کارگیری بنر و پوستر و فضای مجازی و ... جهت آموزش پیشگیری از بیماری 

 19 –کوید 
  

   گند زدایی سرویس های بهداشتی ، رختکنی ها و محل غذاخوری و تجمع افراد 11

 

 تاریخ و امضاءنام و نام خانوادگی  تکمیل کننده :                                سمت :                          
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 19-فرم گزارش روزانه غربالگری شاغلین بازگشته به کار از نظر احتمال ابتال به بیماری کووید

 واحد کاری:  شماره پرسنلی: نام و نام خانوادگی:

 آدرس: شماره موبایل: تاریخ تولد:

تاریخ غربالگری 

 روزانه
 لرز تب

سرفه 

 خشک
 گلودرد

تنگی 

 نفس

مشکوک/تحت درمان وجود فرد 

سرپایی/ بستری یا ترخیص  شده از 

بیمارستان به علت کرونا در خانواده 

 یا نزدیکان

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

۶.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 □ثبت شد  salamat.gov.irعالئم بالینی فرد در تاریخ ............. در سامانه 

 □فرد در تاریخ ............... به پزشک شرکت معرفی شد 

 

 نام و نام خانوادگی  تکمیل کننده :                                سمت :                          تاریخ و امضاء
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 نحوه پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 و مدیریت کنید. خطرات را شناسایی

تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه 

 نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت 

 فردی پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 

 .یدبند ضد آ  استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون

 یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

 یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا یکیالست

 (.پسماندها استفاده شود
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیآن، اگر پ یاو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ

ظرف با  یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار

 مواد گندزدا قرار داده شود.

 ی کهشده است، آن را درحال یدهاگر روکش کفش پوش

 ید.بردار ید،دستکش در دست دار

و به نحو  یدو دستکش را از داخل به خارج بچرخان لباس

 .یدمناسب دفع کن

ها را، بدون چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها

در آورده یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کندست

 بیاندازید.مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در 

 دست انجام شود. یضدعفون

 ماسک از پشت سربرداشته شود.

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 پیشگیری از کرونا ویروسنکات مهم در : 4پیوست 

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آ      20 حداقل   را تا باالی مچ به مدت    

و صتتتابون مایع بشتتتویید و درصتتتورت عدم     

دسترسی به آ  سالم از مواد ضدعفونی کننده 

 بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 
  که مریض     از با افرادی  ماس  ند  ت هستتتت

دادن با از روبوستتی و دستتت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشتتتکوک حتما از ماستتتک

 استفاده نمایند. 

 
 

 زدن به چشتتتم، بینی یا دهان    از دستتتت

 کنیدخودداری

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را     را با 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

    اگر عالئم ستتترماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال    ویروس سرد و خ ها در هوای 

تری دارند و باید هوای محیط مرطو  سریع 

 داشته شود؛نگه

  گندزدایی ستتطوحی که در تماس مکرر با

 آن هستید.

 
  تقویت ستتیستتتم ایمنی با مصتترف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 آموزش به اطرافیان 


