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 مقدمه

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

از  عمده طورهای تنفسی به عنوان یک اصل کلی ویروس است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

شیاء آلوده منتقل می      سه و یا لمس ا سرفه یا عط سته   طریق ریز قطرات یا از طریق  ساس دان ای هگردند. بر ا

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

یه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این الریه، نارسددایی کلبه ذاتو در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجر

 است.طور دقیق مشخص نشدهبیماری هنوز به

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

 متری از طریق سددرفه یا 2تا  1تواند در فاصددله ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد. این ویروس می

ها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسدده منتقل شددود. راه دیگر انتقال، تماس دسددت  

طور عمومی و به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی که پله  ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  دستگیره در 

ز . بنابراین حائاست  و نظایر آن اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده      مانندشود  مشترک استفاده می  

آب و صابون شستشو گردد. )مطابق      اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با     

 (2پیوست 

 

 دامنه کاربرد 

 های علمیها و آموزشگاهها، دانشکدهمراکز آموزشی شامل: دانشگاه

 

 گذاری اجتماعی  فاصله

صله  صله ایمن،     مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق میگذاری اجتماعی به فا شود که منجر به رعایت فا

 گردد. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:کاهش تماس افراد و انتقال بیماری می

   سددامانه خود اظهاری وزارت بهداشددت در الزم اسددت کلیه افراد شددامل اسدداتید، دانشددجویان و پرسددنل

(salamat.gov.ir)  ثبت نام نموده و در صدددورتیکه عالئم بیماری را نداشدددتند،  فرم مربوطه را پرینت

 مربوطه تحویل نمایند.  دانشکده  نموده و پس از امضا فرم را به مدیر آموزش و یا مسئول

  ممنوع می باشد. دانشگاهانجام کلیه فعالیت های ورزشی و جانبی تا اطالع ثانوی در 

 تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو  سعی گردد از و کاهش یابد افرادچهره به چهره ه مواجه حتی االمکان

 .وداستفاده ش هستند، کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان

http://www.salamat.gov.ir/
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  ،داقلحو یک تا دو متر )حداقل یک متر( فاصله بایستی درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد 

 زمان ممکن رعایت گردد.

 .استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها ضروری است 

  .از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن، روبوسی اجتناب شود 

 اجتناب شود. یضرور غیر های مسافرت و خارج شهر ماموریت ها از 

  گردداجتناب  رایانه، اتاق کپی اتاق خانه،رآبدا ،محوطه، البی در افراد تجمع از. 

   در موقع نشستن   متری )حداقل یک متر(  1-2رعایت فاصله   ،ایاب و ذهاب سرویس  استفاده از درصورت

سرویس  ست )حداکثر     در  سافر در       3ضروری ا شکل از راننده و دو نفر م سواری مت نفر در یک خودرو 

 صندلی عقب(.

  متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2 صندلی های کالس های درس میز و نیب هلاست فاصضروری 

  ( مسابقات ورزشی, تئاتر, پخش فیلم) تعلیق گرددکلیه کالس های فوق برنامه است ضروری 

 هر کالس درس به یک ساعت کاهش یابد.زمان حضور در است حداکثر  ضروری 

  صورت آنالین برگزار شود. ه حذف گردیده و یا ب یاست کلیه جلسات غیر ضرور ضروری 

  و با رعایت کاملافراد  با حضددور حداقلنیز آنالین و یا ز پایان نامه سددایر جلسددات نظیر جلسددات دفاع ا 

 برگزار گردند.پروتکل ها و مسائل بهداشتی 

     ،سرویس سلف  ست   ضروری به منظور جلوگیری از تجمع در  افزایش  به دو برابرسرو نهار  مدت زمان ا

 متر )حداقل یک متر( انجام شود.  1-2همچنین سرو غذا در محل سلف سرویس با رعایت فاصله  یابد.

  ،متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2الزم است فاصله افراد در هنگام دریافت غذا 

   سایر روش های آموزش همچون   ه در صورتیکه رعایت شرایط فوق الذکر به ر دلیلی مقدور نمی باشد، از 

 روش مجازی استفاده شود.ه برگزاری کالس ها ب

  به محل زندگی دانشددجو منتقل شددودتا بار  دسددتیاری و کارآموزی و کارورزیدرصددورت امکان دوره های

 خوابگاهی کاهش یابد.

 عالئم تب، سرفه و  یافراد دارا ایو  19-دیمبتال به کوو یساتیو تأس یاز ورود کارکنان خدمات فن

با فرد مبتال( به محل کار ممانعت  کیافراد مشکوک )در تماس نزد زیو ن ینفس و سرماخوردگ یتنگ

 .شود
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 با خوابگاه های دانشجوییموارد مرتبط 

 .الزم است ظرفیت خوابگاه ها به نصف ظرفیت اسمی کاهش یابد 

   اظهاری وزارت سددامانه خود در  سدداکن در خوابگاه کارکنانالزم اسددت کلیه افراد شددامل دانشددجویان و

ثبت نام نموده و در صددورتیکه عالئم بیماری را نداشددتند، فرم مربوطه را ( salamat.gov.ir)بهداشددت 

 تحویل نمایند.و یا مهمانسرا از امضا فرم را به مدیر خوابگاه  پرینت نموده و پس

  دانشجویان تا اطالع ثانوی می بایست تعطیل گردد.مشابه اتاق تلویزیون، باشگاه، سایر محل های تجمع 

  متر )حداقل یک متر( انجام شود.  1-2غذا در محل سلف سرویس با رعایت فاصله  سروالزم است 

 به دو برابر افزایش یابد. غذا الزم است مدت زمان سرو 

  متر )حداقل یک متر( باشد. 1-2هنگام دریافت غذا، الزم است فاصله افراد در 

 متر( باشد. 1متر )حداقل  1-2 خوابالزم است فاصله بین تخت 

 .استفاده از تخت های سه طبقه در خوابگاه ممنوع است 

  قوری چای ممنوع است. وسایل مشترک در آشپزخانه خوابگاه، مانند اسکاچ در ظرفشویی،استفاده از 

 

 ارگاه ها و آزمایشگاه هاموارد مرتبط با ک

  متر   1-2آزمایشدددگاه فاصدددله افراد از هم الزم اسدددت هنگام انجام کار عملی و یا تئوری در کارگاه و

 )حداقل یک متر( باشد.

  آزمایشگاه ضروری است. کارگاه و وجود سیستم تهویه در محل 

  ممنوع است.استفاده افراد از محل کارگاه و آزمایشگاه جهت انجام کارهای اداری 

    هنگام کار در آزمایشددگاه حتما از وسددایل حفاظت فردی مانند  دسددتکش یکبار مصددرف و ماسددک

 استفاده گردد.

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجاماجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاریاسددت براسدداس طرح فاصددله الزم 

 پذیرد:

اظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم  فرم خود به محل کار/ تحصدددیلموظف هسدددتند در بدو ورود  همه -1

 . (1)پیوست شمارهنزدیک با بیمار را تکمیل نمایند یا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید

http://www.salamat.gov.ir/
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فسی( ،  )بویژه عالئم تن بررسی روزانه عالئم شاغلین: کلیه شاغلین به طور روزانه باید از نظر عالئم بیماری    -2

صورتی      شت. در  صورت روزانه ادامه خواهد دا مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به 

به آدرس                 هداشدددت  نه وزارت ب ما بایسدددت عالئم فرد در سدددا باشدددد، می  که شددداغل دارای عالمت 

salamat.gov.ir   خدمات جامع سالمت، از ادامه   ثبت گردد و در صورت وجود هشدار مراجعه به مراکز

سامانه فوق فرد عالمتدار         سی به  ستر صورت عدم د شاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در  فعالیت 

جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع داده می شود. در صورتی که نیاز به قرنطینه 

زشددک معالب به کارفرما الزامی اسددت. این افراد باید خانگی برای این شدداغلین وجود داشددت ارائه گواهی پ

 مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند. مراحل

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک معتمد، به  گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 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 

رار ق مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکیاز وزارت بهداشت 

 گیرد.
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

شتی  سنل، نیروهای   ،هدف اقدامات کنترلی بهدا کاهش امکان انتقال بیماری برای کلیه کارمندان، پر

 رفت و آمد دارند می باشد. ،ها فعالیتافرادی که در این مکانکلیه مراجعان و دانشجویان، خدماتی، 

تهویه مناسددب و مطلوب، جداسددازی فضددا یا رعایت فاصددله حداقل یک متر از افراد،    مهمترین راهکارها:

 سطوح و اشیاء گندزدایی

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

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

  جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد )حداقل یک متر( متر 2تا  1فاصله. 

    کننده استفاده از مواد ضدعفونی  و یا  (2شماره  ها با آب و صابون )مطابق پیوست   شستن مرتب دست

 پس از برگزاری کالس ضروری است. ،پایه الکل با

       ستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و شاغل در       ا  الزامیبوفه دستکش توسط پرسنل 

 .است

 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است. 

 دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی. 

  شود)در صورت وجود(برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده. 

 سور   برای تماس با دکمه سان صرف )گوش پاک ک   های آ سایل یکبار م ستمال  ، از و ن، خالل دندان، د

 .استفاده شود (کاغذی 

   ستفاده ستمال  ا سرفه کردن     هنگامکاغذی از د سه یا  صورتی عط شت از    )در  ستمال وجود ندا که د

 .قسمت داخلی آرنب موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 ها با چشم، بینی و دهان جدا خودداری شوداز تماس دست. 

 سبیح، چادر و نظایر آن اجتناب گردد. این لوازم باید        در نمازخانه سجاده، ت شترک مهر،  ستفاده م از ا

 بصورت شخصی مورد استفاده قرار گیرند.

  اکیدا ممنوع است دانشگاهاستعمال دخانیات در. 
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 بهداشت مواد غذایی .2

  اجتناب کرده و  آماده تا حد امکان     خوردن غذاهای   های عمومی و همچنین  از خوردن غذا در محیط

 .صورت کامال پخته استفاده کنید غذایی بهاز مواد

          سته صورت مصرف ( در ب شامیدنی )در  شکر و آب آ سماق، قند،  های یکبار  بندی سرو نمک، فلفل، 

شده باید دارای پروانه ساخت بوده و کیفیت آن مطابق    آب آشامیدنی بسته بندی   مصرف انجام گیرد. 

 باشد. 6694استاندارد ملی 

        شتی و ترجیحا سرو باید دارای پوشش بهدا سرویس قبل از  سلف  صرف   "مواد غذایی  ظروف یکبار م

 باشد.

   ضه مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سب ممنوع       عر شتی منا شش بهدا سته بندی و یا بدون پو فاقد ب

 است.

 سایل حفاظت          توز صدیان توزیع دارای و صورت گرفته و مت شتی  ضوابط بهدا یع مواد غذایی برابر با 

 فردی از جمله ماسک و دستکش باشند.

  استفاده گردد. پروانه ساختو یا سبزیجات بسته بندی دارای ساالد از 

 

 شت ابزار و تجهیزاتبهدا .3

  مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود. فریزر هاییخچال و 

 .سرویس های ایاب و ذهاب بصورت روزانه و مستمر گندزدایی شود  

   ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه، کننده دست عفونیالزم است ظروف حاوی مواد ضد

 راهروها، آسانسورها، سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن تعبیه گردد.

          شود ستفاده  صی برای تخته وایت برد ا صا ست از ماژیک اخت شجویان   الزم ا ستفاده دان از  . ) عدم ا

 ماژیک و تخته پاکن مشترک (

  گندزدایی شوند.طور مستمر و بهصورت گرفته صورت شخصی ه وسایل ورزشی باستفاده از 

 .وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود 

 فضای آزاد به صورت روزانه گندزدایی شود .)در صورت وجود( مبلمان 

 موس بعد از استفاده صورت گیرد.و رایانه  ،گندزدایی تجهیزات اداری / شخصی از جمله کیبورد 

 شوند گندزداییدو مرتبه  یحداقل روز دیبا لیوسا هیبق و ها یو صندل زی, مدر و پنجره ها.  
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 بهداشت ساختمان .4

   سرویس شتی، راهروها و محل های عبور و مرور افراد ب گندزدایی  صورت مکرر و حداقل  ه های بهدا

 دو بار در روز انجام شود.

   ردد.تعبیه گ، سلف سرویس خوابگاهدانشگاه، کارگاه و آزمایشگاه، سطل زباله در دار در تمام طبقات 

  باشد.الزم است کلیه سرویس های بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذی 

  زدایی کنیدگند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس. 

 .استفاده از خشک کن های برقی برای خشک کردن دست ها در سرویس های بهداشتی ممنوع است 

  ها و کالس ها ضروری است.های سالنگذاشتن درها و پنجرهاستفاده از هواکش و باز 

 تهویه مناسب داشته باشند. آسانسورها های بهداشتی ویسهای اقامت، سرومحل الزم است 

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

 های بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 

 دار پدالی صددورت پذیرد و کلیه نیروهای  های درها باید به شددیوه بهداشددتی در سددطل دفع پسددماند

آوری پسماند  رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع با آوری و دفع پسماند  جمع نسبت به خدماتی 

 اقدام نمایند.های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در کیسه

 ی عمومی به صورت موقت ضروری است.هاکنسردها و آب خوریحذف آب 

 یر اقدامات سا .5
 

 های اختصاصی برای مسئولین دانشگاه و شاغلینتوصیه

   با کرونا ویروس را کارکنان و دانشجویان  های احتمالی مواجهه ها و زمانمکان دیبا مسئولین دانشگاه 

 کنند. شناسایی کرده و سپس میزان این خطر را ارزیابی

 را انتخاب و اجرا یکنترل یهاروشبا ریسددک بیشددتر بایسددتی  هایپس از شددناسددایی و ارزیابی محل 

و  منیکار ا یهاروش ی،تیریمد فنی، یهااز کنترل یقیممکن است شامل تلف   یاقدامات کنترلکنند. 

 باشد. یحفاظت فرد لیوسا

  غذایی شددامل میوه و سددبزیجات تازه با گروه های همه اسددتفاده از )تغذیه سددالم پیشددنهاد می گردد

 در برنامه غذایی  ویروس( قویت سیستم ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص کروناتهدف 

 .قرار گیرددانشجویان 
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             ستفاده از صورت ا ستفاده کنید )در  شخیص چهره ا ستم ت سی ضور و غیاب  ترجیحا از  برای ثبت ح

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

  در هنگام اسددتفاده از گندزداها احتیاطات الزم جهت پیشددگیری از خطر برق گرفتگی و حریق بعمل

 آید

 

 سرویس ایاب و ذهاب اساتید، دانشجویان و کارکنان

   راننده وسددیله نقلیه باید قبل از سددوار کردن افراد )در هر مرتبه سددوار کردن افراد( کلیه سددطوح که

د )مانند دسدددتگیره، در، قفل کمربند ایمنی، میله های افقی و عمودی        احتمال لمس آنها وجود دار  

شیمن، پشتی صندلی( را گندزدایی کند. همچنین چراغ     ها، دیوارها، ها، کنترلداخل خودرو و محل ن

 های خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شود.ها، مانیتورپنجره

  باشند.ملزم به زدن ماسک میدانشجویان کارکنان و قبل از ورود به سرویس نقلیه کلیه 

   پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید        کارکنان آزمایشدددگاهی، خدماتی  و نظایر آن         کلیه

سایل حفاظت فردی محل کار خود  شامل لباس ک  را و شد را در رختکن  ار، کفش کار، کاله میکه  با

 بشویند. های خود را با آب و صابونتعویض نموده و دست

 نماید. 4مطابق پیوست شماره طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو راننده خودرو باید روزانه به 

  رعایت فاصددله  و ظرفیت اسددمی اتوبوس و مینی بوس اسددتفاده گردد  %50هرگز نبایسددتی بیش از

 حداقل یک متر بین سرنشینان الزامی است.

       و یا دریچه   های خودرو  افراد با بازگذاشدددتن پنجره    ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی

 .ضروری استتعبیه شده در سقف 

  ممنوع است در داخل خودرو و استعمال مواد دخانی آشامیدنی ،مصرف هرگونه مواد خوردنی. 

 

 واحدهای خدمات فنی و تاسیسات

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

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

 الزامی است

    نظیر دستگیره  سطوح مشترک   ویژه  محل استقرار این واحد و لوازم مورد استفاده توسط کارکنان به

 طور مرتب گندزدایی شود. به و... های نگهداری ابزار، پریزها، تلفنها و قفسه، دستگیره کابینتها در
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  زم است  کنند الهای کاری مختلف با آنها کار میهایی که افراد مختلف در شیفت  تجهیزات و دستگاه

 طور مرتب گندزدایی گردد. هدر طول هر شیفت کار ب

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

 ها در اوقاتی از روز بازگذاشددته یعی برخوردار باشددد و در و پنجرهمحل اسددتقرار این واحد از تهویه طب

 شود.

 مراکز بهداشت و درمان دانشگاه

 رمانیبهداشتی و د مطابق دستورالعمل مراکز  ی درمانی مستقر در دانشگاه می بایست   -شرایط مراکز بهداشتی  

 باشد.

 آموزش بهداشت 

  ها و بهداشت فردیتهیه و پخش بروشور های آموزشی نحوه شست شوی دست 

  ارائه آموزش های الزم در خصوص بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی به کارکنان 

   صب شی  ن شگیری نحوه تابلوهای آموز سی به تعداد کافی در محل های   از انتقال بیماری پی های تنف

 مناسب 

  صب راهنمای ست    ن ست شوی  ش سرو مواد غ  ها د ذایی و به تعداد کافی در محل های عمومی مانند 

  های بهداشتیسرویس 
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 : فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار/ تحصیل1پیوست 

 

تحصددیل در )واحد   حالاینجانب .................................. دارای کد ملی به شددماره............................ شدداغل/ در  

 نمایم:کاری/ سازمان ...( .......................... دارای عنوان شغلی ...................... اظهار می

 

 ام:در سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته -1

احسدداس خسددتگی و ضددعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سددرفه    □لرز    □تب      □

 درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه  □

صله کمتر از      -2 )کرونا ویروس( در دو هفته  19-متر( با فرد مبتال به کووید 2سابقه تماس نزدیک )فا

 ام:را نداشتهاخیر 

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک/ مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته    د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

 

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب  اینجانب ..................  به کد ملی...................... تهعد می

ها را کنم پاسخ کلیه پرسششده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

صداقت ثبت نموده    شیاری، دقت و  ست و خالف واقع، به    ام با هو سخ نادر شی از پا عهده و هرگونه عواقب نا

 باشد. اینجانب می

 تاریخ          نام و نام خانوادگی                              

 

 امضا

 



 
 معاونت بهداشت           

 در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

12 

 

 

 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

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

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

 را با همان دستمال ببندید شیر آب -9

 دار بیندازیددستمال را در سطل زباله در -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت     ا سته به  سی، قطره  شده ب ستاندارد، تما سیار  ب ای و هوابردهای ا

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

 

 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 

 طور مناسب پوشش دهید.صورت و زیر چانه را به 
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 عینک یا شیلد صورت .3

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 شدید عوض کنید ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگیدستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای مخاطی با مواد   PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن روش

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

است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب،    حفاظت فردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   

 از صورت خود خارج کنید.
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PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
       شده ستکش آلوده  شما هنگام درآوردن د ستان  شویید یا از یک     انداگر د ستان خود را ب صله د ، بالفا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونیو از یک 

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3
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 ردن روپوش آلوده شدددده اسدددت، فورا دسدددتان خود را بشدددویید و از  هایتان هنگام درآواگر دسدددت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

    ستین شید که آ شما تماس    بندهای روپوش را 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. طوریپوش را وارونه بهرو 

 صورت فشرده شده و تاشده داخل ظرف زباله قرار دهید.به 

  ماسک (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

           ست شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شتن ما شویید و از یک    اگر درحین بردا صله ب های خود را بالفا

 دست استفاده کنید. کنندهضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 دار قرار دهید.ماسک را در یک ظرف زباله درب 
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 روپوش و دستکش (5

  اگر دسدددتان شدددما هنگام درآوردن روپوش یا دسدددتکش آلوده شدددد، بالفاصدددله دسدددتان خود را با

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

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

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.ید و بههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کن 

    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.

ست     (6 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 .استفاده کنیددرصد  70ی لالک
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 : گندزداهای سطوح4پیوست 

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

 کنید.

 گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی سطوح با ماده 

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

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

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

 هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید 3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسدددترده اسدددت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسدددت. الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک       

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

ترمومترها(و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات )مثل اسددتتوسددکو  و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

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

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

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

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

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

 شد.روشن با

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

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

شستشوی م     .8 ستفاده از ماسک   رتب دست امکانات الزم برای  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.

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

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   10های خانگی )با    گندزداها و سدددفیدکننده      .2

طور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.رمانی توصیه میگندزدایی سطوح در مراکز د

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 راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی گندزدا 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  ده از ماسددک، پیشاسددتفا -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

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

 و استفاده گردد.

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

 نماید(می گردد و آن را ناکارآمدهیپوکلریت سدیم می

در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا       -

 درصدرقیق نمایید. 5

همراه سددایر مواد شددوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سددفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

زهای سدددمی در هنگام عنوان مثال گاشدددیمیایی خطرناک شدددود. به 

کننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که مخلوط کردن سددفید

گردد و این گاز  شدددود، تولید می کردن توالت اسدددتفاده می  برای تمیز
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حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صدددورت لزوم اب

کننده برای شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفید 

 ندزدایی، کامال با آب بشویید.گ

به سدددطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سدددفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

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

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک 15گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   نکننده رقیقسفید  - رد گیشده وقتی در معرض نور خور

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 

سفید   شده خریداری نموده  اخیرا تولید هایی که کنندهاثربخشی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

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

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

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

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی 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

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

 دکان نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کو
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMدرصددد معادل  5های سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم  عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صیه می    5از هیپوکلریت  صد تو ستفاده از    در سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 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   درصددد 5/2های حاوی سددازی سددفیدکننده مثال، برای آماده

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

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

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

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

 لباس، دستکش و نظایر آن( دستمال،

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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500دسددترسددی   کلر قابل

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1



 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  خود  هایقبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کننددسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی    

 بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 
  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسدددی و دسدددت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشدددکوک حتما از ماسدددک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سددرد و خشددک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

    سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید

 را گندزدایی نمایید؛

 
  مصددرف میوه و سددیسددتم ایمنی خود را با

 سبزیجات تازه تقویت نمایید؛

 
 ید.به اطرافیان خود آموزش ده

 


