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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 ویروس ا سی به های عنوان یک ا   طور عمدهتنف

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 

ه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این الریبه ذاتو 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

فه یا عطسه منتقل  متری از طریق سر  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  ، هاد

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(  دست شده و  اسکناس، اسناد و مدارک دست به    . )شود استفاده می 

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

 شستشوی دست(

 

 کاربرد دامنه

 ،، پرسددتارپزشددک جمله کارکنان مطبها  از  عفونت  برای کنترل و پیشددگیری به موارد راهنما این

که در مطب رفت وآمد دارند   افرادی سددایر همچنین خدماتی، بیماران و مراجعه کنندگان و نیرویمنشددی،  

 .)کرونا ویروس( می پردازد 19جهت  مقابله با بیماری کووید 

 فاصله گذاری

صله گذ  صله ایمن     اری به مجموعه تدابیر و اقداماتیفا شود که منجر به رعایت حداقل فا اطالق می 

 ل رساندن تماس بین آنها  می گردد در این راستا الزم است  موارد زیر رعایت شود:افراد و به حداق

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

 باشند بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد رعایت گردد.

 صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد. ه نوبت دهی ب 

  ( بیمار  رعایت گردد. )حداقل یک مترفاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از 
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 شود رعایت متر یک اقل حد فاصله بیمار و همراه بیمار   با کردن صحبت هنگام در. 

 شده   امکان، صورت  در صی    به طور  دیبا کارکنان معین  صا ش برای  اخت شده   دییتأ ایکوک موارد م

 یابد.تا خطر انتقال کاهش  انجام دهند مراقبت 

 . حتی االمکان بیمارانی پذیرش گردند که حضور آنها در مطب ضروری است 

        سایر قسمتهایی که افراد بیمار در رفت و آمد هستند به حداقل وسایل غیر ضروری در اتاق انتظار و 

 برسد. 

 گری و بازتوانیبیماریابی، غربال

 19-گیری کوویددر همه گری شاغلینغربال

ش   ست بعد از بازگ صنعتی، تولیدی یا    تالزم ا شاغلین از تعطیالت نوروزی یا اقماری و فعالیت واحد 

 .گیرد های زیر انجامهای کاری، فعالیتمحلگذاری اجتماعی، پیش از ورود به بر اساس طرح فاصلهخدمات 

 8/37)درجه حرارت باالی  پذیرد انجام حل کار برای کلیه شاغلینصورت روزانه در ورودی مبه سنجی:تب -1

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

 .باشند(

سط نماینده کارفرما از نظر عالئم         -2 شاغلین به طور روزانه باید تو شاغلین: کلیه  سی روزانه عالئم  برر

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

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

شت به آدرس   شدار مراجعه به مراکز    salamat.gov.irوزارت بهدا صورت وجود ه ثبت گردد و در 

خدمات جامع سددالمت، از ادامه فعالیت شدداغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صددورت عدم  

دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع       

خانگی برای این شدداغلین وجود داشددت ارائه گواهی  داده می شددود. در صددورتی که نیاز به قرنطینه

پزشک معالج به کارفرما الزامی است. این افراد باید پروسه های مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و     

 بازگشت به کار را طی کنند.

 19-انی در شاغلین با سابقه کوویدازتوب

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

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

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

 قرار گیرد. 
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 ای()محیط و حرفه اقدامات کنترلی بهداشتی

 

 راههای انتقال بیماری 

شدددناسدددایی راه های انتقال عامل ایجاد کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن خواهد داشدددت .  

ست ولی به عنوان یک ا     شده ا صل کلی ویروس های  راههای انتقال این ویروس هنوز به طور دقیق مشخص ن

شیاء و سطوح آلوده منتقل        تنفسی به طور عمده  از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس ا

 می گردند.

 :گروه های در معرض خطر

تمام افراد جامعه در صدددورت عدم رعایت نکات بهداشدددتی می توانند در معر  ابتال به بیماری قرار 

سایرین      گیرند همچنین  افراد  شتر از  شتی بی خانواده بیماران و یا کادر ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهدا

 در معر  ابتال به بیماری قرار دارند.

 روش های پیشگیری از بیماری

پوشاندن دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عطسه و انداختن  دستمال استفاده شده بالفاصله در          -

تها با آب و صابون شسته شود.در صورتیکه دستمال وجود نداشت از         سطل زباله دربدار و سریعا  دس   

 قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده گردد

بطور مرتب دست ها به روش صحیح با آب و صابون شسته شود یا از محلول ها یا ژل های ضدعفونی  -

 می باشد(   ثانیه 20استفاده گردد.)مدت زمان الزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل 

 از دست دادن و روبوسی اجتناب گردد .   -

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

 اجتناب کرده و مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده گردد . 

 .ماسک استفاده شوددر صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحیح از  -

 اقدامات اجرایی  بهداشت محیط در کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروس در  مطب ها  

یا    مبتال با افراد  ( که )اعم از پزشدددک و پرسدددتار و منشدددی   مطب  : کارکنان  کارکنان  حفاظت فردی    -

 مناسدددب  های  روش با  باید   و بوده  بیشدددتری خطر معر  در ارتباط دارند ،   بیماری  مشدددکوک به 

اند به تو یممناسب   یاز اقدامات بهداشت  یرویپ نمایند. محافظت خود از کنترل عفونت،  و پیشگیری 

صول   سالم بمانند. ارائه خدمات  بتوانند  تا در طول نماید کمک  کارکنان  شیو  نانیاطمح ه از اینکه  

سیار حائز اهمیت    کار ایمن و روش های مناسب حفاظت فردی  از طریق کارکنان  رعایت می گردد ب

 یقدم مهم برا نیاول مظنون به آلودگی افراد  یو جداسدداز عیسددر ییشددناسددا می باشددد. همچنین 

 می باشد.مطب افراد در  ریسامراجعه کنندگان و ، کارکنان  محافظت از
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متر مربع فضا وجود داشته باشد و هرگز نبایستی  2ظار مطب بایستی حداقل برای هر نفر در سالن انت -

 بیش از آن افراد در سالن حضور داشته باشند. 

توصددیه می گردد که وقت دهی بصددورتی تلفنی و اینترنتی صددورت بگیرد بطوریکه از ازدحام بیماران  -

 جلوگیری گردد.

 با افزایش زمان ویزیت بیماران از تجمع انان در مطب جلوگیری گردد.  -

 : استاندارد شامل یاطیاقدامات احت

 بهداشت دست  -

  یتنفسسیستم  بهداشت -

  )   (PPEمناسب  فردی حفاظت  زاتیاستفاده از تجه -

  طیمحنظافت و گندزدایی  -

 ماریمراقبت از بمعاینه و   زاتیتجه استریلیزاسیون  گند زدایی و  -

  پسماند منیا تیریمد  -

 تزریقات ایمناقدامات  -

  یاقدامات بهداشت 

 :به شرح زیر الزم است در مطب انجام شود   یاقدامات بهداشت

 ایدر هنگام سددرفه   دسددتمال  کیو دهان خود را با  ینیب مارانیکه همه ب دیحاصددل کن  ناناطمی 

 پوشانند. یعطسه م

 از ماسک استفاده نمایند  انتظار اتاقمشکوک به عفونت در  مارانیب 

 رعایت گردد. دست بهداشت تنفسی ترشحات با تماس از بعد 

 در موارد زیر ضروری است : رعایت بهداشت دست

 ؛قبل از تماس با بیمار 

  ؛بدن عاتیما خطر مواجهه با، بعد از  گندزدایی ای پاک سازی اقدامات قبل از انجام هرگونه 

 ؛ماریپس از تماس با ب 

  از تماس با محیط بیمار.پس 

     ول های ضدعفونی بر پایه با محل و یا هندراب صابون و دست با آبشستشوی    بهداشت دست شامل

 (  ABHR) الکل است

 .اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود 
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    دست  مکانات شستشوی    های ضد عفونی دست)یا ا   الزم است در قسمتهای مشخص  مطب محلول

صابون  شود بطوری که کارکنان  (با آب و  سی    ، مراجعه کنندگان  و بقرار داده  ستر یماران به آن د

 داشته باشند.

 و مداوم از  حی، صحمنطقی استفادهPPE کند.  یپاتوژن ها کمک م وعیبه کاهش ش 

 انندم)زدای   مواد گنداستفاده از  سپس   )دترجنت(  ندهیکردن کامل سطوح با آب و مواد شو   زیتم 

 .انجام گردد ( میسد تیکلر پویه

 از آن نظایر و کارتخوان دسددتگاه موبایل، تلفن، تاب، لب آسددانسددور،  دکمه های با تماس برای 

 مذکور بطور مرتب گندزدایی گردند. نمایید؛ سطوح استفاده ی کاغذ یا دستمال و دستکش

 ؛ شود شسته و تعویض های لباس، منزل به مراجعه  از بعد 

  ستگیره شترک  تماس معر  در که سطوحی  سایر  و پله راه پریزها و و کلید، مطب درورودی د  م

 ؛شود گندزدایی مرتب باشدمی

  شترک  تماس دارای سطوح ستگیره  درها، ، وکف دیوار :شامل  م  شیرآالت،  صندلی،  و میز درها، د

شی  کابینت، کمد، تخت، پله ها، نرده ستگاههای  تلفن، گو شها،  کف پوز د سایل   پریزها، و کلید پو و

 .گردد گندزدایی سپس و شده خشک و تمیز دستمال با آن نظایر و عمومی

 بهداشتی فراهم گردد  سرویسهای و توالتها در کاغذی دستمال و مایع صابون 

 ستعمال دخانیات در اتاق معاینه و انتظار خودداری گردد و مکان من   خوردن از شامیدن و ا سبی  و آ ا

 شود.به این کار اختصاص داده 

 موقت طور به کن ها سرد آب و ها آبخوری حذف. 

 افت وجه از طریق کارت خوان یا سایر روش های غیر نقدی.دری 

 ترشحات تنفسی و تماسمورد استاندارد در  یاطیاقدامات احتانجام 

      فضاهای عمومی مطب دارای تهویه مناسب باشد بطوری که هوای تازه  همیشه جریان داشته باشد

 مثال  استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا (. )بعنوان

 تهویه دارای یا ساعت  در هوا تعویض بار 12 حداقل با مناسب  تهویه واجد و معاینه باید  انتظار اتاق 

 باشد طبیعی

  صیه سک  دادن قرار اختیار در و تو سی  عالیم دارای بیماران همه به ساده  ما  از جلوگیری برای تنف

 تنفسی ریز قطرات و ترشحات انتشار

  از ماسک استفاده کنند دیبا مطبکارکنان پزشک و . 
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   یمخاط یغشدداها یاز آلودگاسددتفاده نمایند تا  صددورت و حفاظ  چشددم  از محافظ دیباپزشددک 

 شود. یریجلوگ

  استفاده نمایند صورت و حفاظ  چشم  از محافظکه خدمت درمانی ارائه می دهند کارکنانی 

  بلند استفاده کنند. نیآست دارای و لیراستریو غ زیاز لباس تم دیبا مطبکارکنان پزشک و 

  نمایند از دستکش استفاده  دیکارکنان باپزشک و 

  از ملحفه یکبار مصرف برای نخت معاینه استفاده شود و بعد از هر بیمار نعویض گردد 

  سایل حف ،  ماریب معاینهبعد از ست نیز        کلیه و شت د صحیح دفع و بهدا شده به نحو  ستفاده  اظتی ا

 رعایت گردد. 

           ستفاده شده بعنوان پسماند عفونی محسوب شد و همانند پسماندهای فوق کلیه وسایل حفاظتی ا

 جمع آوری و دفع گردند 

 ها سطل زباله در دار پدالی برای پسماندهای تولیدی استفاده شود در اتاق معاینه و سایر قسمت 

 به عنوانمورد اسدتفاده قرار گیرد.   یاختصداصد  یا بصدورت    و بوده  مصدرف  کباریا ی دیبا زاتیهتج( 

 مارانیببرای  بطور مشددترک  زاتیتجه اسددتفاده از  به ازیاگر نفشددار سددنج ها و دماسددنج ها( مثال 

)به عنوان   دی کن گندزدایی کرده و  زیجداگانه آن را تم    مار یهر ب یاسدددتفاده برا  بعد از  وجود دارد ، 

 الکل(. لاتی ٪70مثال ، با استفاده از 

 کنند. یخوددارباید  و یا دستکش  آلوده یدهان خود با دست ها ای ینیاز لمس چشم ، ب 

  صل کن  نانیاطم ستند   که ی که کارکنان دیحا شت در مراحل مختلف با   بیماران در تماس ه  بهدا

 استفاده می نمایندمناسب  تجهیزات حفاظت فردی  از ورعایت نموده دست را 

  نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است ، تمبا آن   ماریبسطوحی که به طور مرتب 

      سه شتی و ت شرایط بهدا شویی با  شته        در کلیه اتاق های معاینه رو ست وجود دا شوی د شست یالت 

 باشد.

 کنترل های محیطی و مهندسی

سل    سی با هدف کاهش غلظت آئرو سی در هوا و کاهش آلودگی   کنترل های محیطی و مهند های عفونی تنف

سازی مکانی با فاصله حداقل یک متر بین بیماران انجام می شود .        شیا مانند تهویه محیطی و جدا سطوح و ا

تهویه محیطی به ویژه برای کاهش انتقال عوامل بیماریزایی که از طریق هوا منتقل می شوند  بسیار مهم می  

طی که از طریق تماس گسدددترش می یابند روش های مهم کنترل محیطی      باشدددد .برای کنترل عوامل محی  

 شامل تمیز کردن و گندزدایی سطوح آلوده و اشیا است.
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 کنترل های محیطی : تمیز کردن و گندزدایی

ساعت      شوند برای مدت زمان متغیر ) سی  می  ویروس ها و باکتری هایی که باعث ایجاد  بیماریهای حاد تنف

محیط زنده می مانند . با تمیز کردن و گندزدایی می توان این عوامل را کاهش داد و عوامل          ها یا روزها ( در   

ستفاده از تمیز کردن محیط و گندزدایی غیر فعال نمود.  تمیز کردن و گندزدایی در نظر گرفته   عفونی را با ا

قالم آلوده به میزان قابل توجهی می شود  تا عوامل بیماری را از بین ببرد و یا تعداد آنها را بر روی سطوح و ا  

شتن      شیمیایی برای ک شکند .گندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا  کاهش می دهد .بنابراین زنجیره انتقال را می 

میکروارگانیسم ها )نه اسپورها( است و باید برای تجهیزات پزشکی غیر بحرانی استفاده شده یا مشترک برای        

اهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیط بسیار ضروری است تا نسبت به    بیماران،  به کار رود. با توجه به م

 . گندزدایی سطوح و تجهیزات مورد استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد

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

  صورت نیاز به گندز سطوح و      در  شود. اگر  شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام  دایی مطمئن 

اقالم از مواد آلی پاک نشددوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،ترشددحات ،گرد و خاک و غبار ( مواد و  

 سطوح قابل گندزدایی نیستند .

         ،سازی ستفاده یا رقیق  سازنده برای ا صیه های  ست تو ریت گندزداها در نظر دیزمان تماس و م الزم ا

 .گرفته شود

 

 نظافت کردن محیط مراقبت بیمار

   سطوحی که بیمار در آن قرار گرفته یا اغلب اوقات  سطوح افقی را تمیز و گندزدایی کنید به ویژه روی 

با آنها تماس دارد  و بالفاصددله اطراف  تخت معاینه بیمار  را به طور مرتب و موقع مرخص کردن بیمار 

 نظافت و گندزدایی کنید.

          برای جلوگیری از تولید احتمالی آئروسدددل های بیماریزای عفونت های حاد تنفسدددی ، از تمیز کردن

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

  نظافت و گندزدایی سددرویس بهداشددتی در پایان روز  انجام گردد  فردی که نظافت را انجام میدهد از 

 وسایل حفاظت فردی استفاده نماید.

 مدیریت پسماند

 

کروها ره عنی ا پسممناها کلیه پسممناهاهای تیدیای تیسممم رینار ا و   ر د م نیا ره ریناری  

 عفیهی تلقی شاه و هناهنا پسناها عفیهی  مایریت گردها.



 

8 
 

       ضوابط و ساس  سماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد.)بر ا مدیریت پ

 روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و دستورالعمل های مرتبط  ( 

  پسماندهای تولیدی در طی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس  کلیه

ضدددوابط و روش های اجرایی مدیریت پسدددماندهای پزشدددکی و        "،  عفونی تلقی شدددده و مطابق مفاد   

 مدیریت گردند.  "پسماندهای وابسته 

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

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

 کیسه قرار گیرد 

        کلیه پسدددماندهای تیز و برنده درSafety Box      جمع آوری گردد  و این ظروف نزدیک به محلی که

 گیرند ، قرار داده شوند اقالم مذکور  مورد استفاده  قرار می 

  از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده  خودداری گردد 

           ( شود سرنو های یکبار مصرف جدا نکنید و هیچگونه دستکاری انجام ن شده را از  ستفاده  سوزن های ا

 خم شدن  شکستن و یا هرگونه دستکاری ( 

  یزات حفاظت فردی  مناسدب اسدتفاده کنند  و   در کلیه مراحل مدیریت پسدماند ،  کارکنان باید از  تجه

 آموزش های الزم  در مورد نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی   را دریافت کرده باشند 

 .از اختالط پسماندهای عفونی تولید شده در مطب با پسماند عادی خودداری گردد 

   در داخل مخازن پسددماندهای عادی از قرار دادن کیسدده های حاوی پسددماندهای عفونی و تیز و برنده

 شهری جدا خودداری گردد.

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

        سماندهای عفونی و تیز و برنده را در ست میتواند پ سماند ا ساز پ چنانچه مطب فاقد تجهیزات بی خطر 

مرکزی بی خطر نماید و یا از امکانات بی خطر ساز بیمارستانهای مجاور استفاده سایت های منطقه ای یا 

نماید  در غیر اینصددورت در بسددته بندی ایمن و با بر چسددب عفونی و تیز و برنده،  ضددمن عقد قرارداد ، 

 تحویل شهرداری نماید 

  گردد .ضروری است روزانه نسبت به تخلیه سطل های پسماند وگند زدایی سطل ها اقدام 

 

 ویژگی های ظروف و کیسه های تفکیک پسماند های پزشکی

 ررچسب رهگ ظرف هیع ظرف هیع پسناها ردیف

 عفونی زرد 1کیسه پالستیکی مقاوم  عفونی 1

 تیز و برنده دارای خطر زیستی زرد با درب قرمز Safety box 2 تیز و برنده 2
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 استاندارد

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

 عادی سیاه 4کیسه پالستیکی مقاوم  عادی 4

 

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

 شوند  ینگهدار پالستیکی سفید یا قهوه ای  یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .2

 .شوند ینگهدار آبی رنو یفوق در سطل ها یها سهیالزم است ک .3

 

 آموزش بهداشت 

    جهت پیشگیری و کنترل بیماری الزم است آموزش های الزم در خصوص نحوه انتقال بیماری و اقدامات

 الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری،  به بیماران و مراجعه کنندگان ارائه گردد 

  مناسب   قسمتهای  در کافی تعداد به تنفسی  بیماریهای انتقال از پیشگیری  نحوه آموزشی  تابلوهای نصب

  نظیر  اتاق انتظار

 بهداشتی سرویسهای روشویی و  محل در کافی تعداد به دستها شستشوی راهنمای نصب. 

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

        190زش پزشکی به شماره تلفن    نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آمو  

 و اعالم موارد غیر بهداشتی سامانه مذکور توسط بیماران و مراجعه کنندگان 

 



 
 در مطب معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                                       راهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس                 
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 هاپیوست

 هادست شویشست نحوه: 1 وستیپ

 :شسته شوندبه طریقه زیر باید با آب گرم و صابون  هادست

 ها را مرطوب کنیددست-1

 از صابون مایع استفاده کنید -2

 ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

 انگشتان را بشوئید-4

 ها را بشوئیدمچ-5

 بین انگشتان را بشوئید -6

 آبکشی کنید -7

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

 آب را با همان دستمال ببندیدشیر -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  شگیری در عفونت     ش  ا سطح پی سته به  ستاندار  ده ب سی، قطره های ا برد  ای و هوا د، تما

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 

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

 .باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 

 

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

 

 دستکش ها .4

 

 

 

 

 

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

 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 عو  کنید 

  رعایت کنیدبهداشت دست را 

 



 
 در مطب معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                                       راهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس                 
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 ( توصیه شده PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  ) 

بدون الوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای مخاطی با مواد  PPEروش های مختلفی برای درآوردن ایمن 

شدن از اتاق بیم     ست. قبل از خارج  شده ا سایل  عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده  ار، تمام و

ستن             سک را بعد از ترک اتاق بیمار و ب ست، درآورید. ما شده ا ستفاده  سک اگر ا حفاظت فردی، به جز ما

 درب، از صورت خود خارج کنید.

PPE :را به ترتیب مراحل زیر درآورید 

 

 دستکش (1

 

 

 .بیرون دستکش آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

           ستفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست با ا

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونییک ضدعف و از

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

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 

 روپوش (3

 
 های آن آلوده است. جلوی روپوش و آستین 

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

 کننده دست استفاده کنید.

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

 نداشته باشد.

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

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

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاهب 
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 ماسک  (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

 

 روپوش و دستکش (5

 

 

 

 

 

 

 روپوش و قسمت بیرونی دستکش آلوده است. هایجلو و آستین 

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

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

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

 کنید.خارج روپوش را لمس 

 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 
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    طور همزمان دسدددتکش را نیز درآوردید. فقط قسدددمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

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

 

کننده عفونیها را بشویید یا از یک ضد  2ت فردی، دست از درآوردن همه وسایل حفاظ   بالفاصله بعد  (6

 .الکی استفاده کنید

 
رد شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و مبتال به ویروس کرونا   هیکل یبرا اختصاصی   یراهنما نیا

.استشدهنظر گرفته
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 گندزداهای سطوح :3پیوست

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

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

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

 جوز. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای م1 مواد گندزدا

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

درصد   70ها موثر است. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1

به    میکروبیک   با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

یت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح    دلیل قابلبه .2

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

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

خت     نو، تورم، سددد یک و   شدددددن و ترکتغییر ر خوردگی السدددت

 های خاص شود.پالستیک

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

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

 روشن باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

اید روزانه تهیه و اسدددتفاده شدددود )کارایی       های گندزدا ب   محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24محلول پس از گذشت 

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

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

 .فراهم شود

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

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است 

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

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

طور گسددترده در دسددترس اسددت و برای    کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

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

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

دهند. بنابر این ایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می راحتی با سددبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسددتفاده نادرسددت از سددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان     .4

 تواند اثرات آن را برایتر( میتر و ضعیفشده )قویسازی توصیه رقیق

شددتی دیدگی کارکنان مراقب بهداگندزدا کاهش دهد و باعث آسددیب

 گردد.

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

 ضروری است:

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

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

توانددد بدداعددث داده و میاجتندداب گردد زیرا کددارایی آن را کدداهش

شود. به   واکنش شیمیایی خطرناک  سمی در  عنوان های  مثال گازهای 

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی   هنگام مخلوط کردن سفید 

ستفاده می که برای تمیز از گردد و این گشود، تولید می کردن توالت ا

یا جراحت گردد. در      می باعث مرگ  ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

برای  کنندهشدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنو

کننده به چشم وارد از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید -

صله باید به مدت   شک       15گردد بالفا سته و با یک پز ش دقیقه با آب 

 مشورت گردد.

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

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

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

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

شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهداثربخشی آن از سفی  

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

سددازی قید شددود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریر رقیق

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

 گردد، بنابراین ابتدا سطوحها میکنندهشدن سفیدفعالآلی موجب غیر

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

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

صورت امکان  شده را باید دور از نور خورشید و در  کننده رقیقسفید  -

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

 

با آنها در تماس است ، در صورت فقدان ترکیبات آمونیوم  19برای سطوحی که بیمار مشکوک یا قطعی کووید  -

 % 0.5کواترنر و گندزداهایی که قبال توسط وزارت بهداشت اعالم شده است، با هیپوکلریت سدیم 

(5000ppm   =1  1(گندزدایی گردند.)جدول  قسمت آب 9و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم) 
قسمت  99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم 500ppm =1) %0.05برای سایر سطوح با هیپوکلریت سدیم  -

 (2آب( گندزدایی شوند.)جدول 

 

سدیم    قسمت هیپوکلریت  5000ppm   =1) % 0.5با با هیپوکلریت سدیم   نیز سرویس های بهداشتی و سطل های پسماند    

 (گندزدایی گردد قسمت آب 9و  5%
 

 غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول

 PPM) 50000معادل  5محلول اولیه :عمده محلولهای سفید کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % 

 (  کلر قابل دسترس است
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قسمت سفید  1توصیه می شود  استفاده از  5از هیپوکلیت سدیم %  1:10محلول توصیه شده : محلول 

 برای گند زدایی سطوح (  1:10قسمت آب سرد لوله کشی )محلول   9کننده به 

 

در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول  5کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی : برای سفید کننده حاوی 

 پی پی ام خواهد بود   5000در صد یا  0.5ابل دسترس در حدود ، کلر ق 1:10

محلول های سفید کنده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد 

 تا رقت مورد نظر حاصل گردد 

 دقیقه 1زمان تماس :

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

 بدن قبل از گندزدایی( 

 

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -2جدول 

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

  کلر قابل دسترس

قسددمت  1شددود اسددتفاده از توصددیه می 5از هیپوکلریت سدددیم %  1:100محلول شددده: محلول توصددیه

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

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از  در صددد  2.5های حاوی سددازی سددفیدکنندهمثال ، برای آماده

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

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

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0قابل دسترس در حدود  ، کلر1:100

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

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددتوصیه میبیشتر یا مساوی ده دقیقه متخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه ها،  شدددود)برای ت یدقیقه توصدددیه می    30س زمان ت

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

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

  ری(وبدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -3جدول

 هسبت گنازد  ره آب سرد گنازد یی در دسترس غل ت میرد هیاز
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پی  500کلر قابل دسددترسددی  

 درصد 0.05پی ام یا 

پی پی  50000درصدددد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس4پیوست 
    ست شامیدن د های خود را تا  قبل از خوردن و آ

ثانیه با آب و صدددابون     20باالی مچ به مدت حداقل      

مایع بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از  

 مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 

  هسددتند خودداری تماس با افرادی که مریض از

ست   . کنید سی و د دادن با افراد دیگر بپرهیزید از روبو

     شود(؛ ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله 

 

  افراد بیمار و مشددکوک حتما از ماسددک اسددتفاده

 نمایند.  

 
 

 زدن به چشددم، بینی یا دهان خودداریاز دسددت

 کنید

 
 

 

 

 

 

 

 

   را با  هنگام عطسدده و سددرفه، دهان و بینی خود

سطل         ستمال را در  شانید و د ستمال کاغذی بپو د

 زباله بیندازید؛

                                                                     
 

  اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل استراحت

 کنید؛

 قال     ویروس ها در هوای سدددرد و خشددددک انت

تری دارنددد و بددایددد هوای محیط مرطوب سدددریع

 داشته شود؛نگه

       با آن ماس مکرر  که در ت گندزدایی سدددطوحی 

 هستید.

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و سبزیجات

 تازه؛

 
 آموزش به اطرافیان 

 


