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   مقدمه

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

شده   ویروس هنوز بهاین  شخص ن ست طور دقیق م صل کلی ویروس ولی به ،ا سی به عنوان یک ا ر طوهای تنف

گردند. بر اسنناس عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سننرفه یا عطسننه و یا لمی اشننیاه آلوده منتقل می  

تواند ینگی نفی مهای کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تدانسته

ست منجر   شدیدتر ممکن ا شی     به ذاتبروز نماید و در موارد  سایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ نا الریه، نار

 است.طور دقیق مشخص نشدهاز این بیماری 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 سننرفه یا  2تا  1تواند در فاصننله بینی و دهان در محیط می باشنند. این ویروس میترشننحات 

ها با محیط و سننطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسننه منتقل شننود. راه دیگر انتقال، تماس دسننت 

شیرآالت، نرده  دستگیره درب  صندلی،  سا پله  ها، میز و  ست که ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و طور به یلی ا

شود. بنابراین حائز استفاده می) اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن( عمومی و مشترک 

 آب و صابون شستشو گردد.  بادست  ،اهمیت است پی از تماس با هر فرد یا اشیاه مشکوک

  کاربرد دامنه

شت      ضروری بهدا صیه ها و نکات  شامل تو شگیری و کنترل     این راهنما  صرفا به منظور پی ست که  ی ا

و  (WHO) در محیط معادن روباز و زیرزمینی بر اسنناس توصننیه های سننازمان جهانی بهداشننت 19-کووید

شگیری از عفونت  ست   (CDC) مرکز کنترل و پی سا تدوین گردیده ا شتی و   خطرات ریو  و جنبه های بهدا

 .است یمعدن به قوت خود باق یو بهداشت حرفه ا یمنیمقررات ا ریسا، لذا شود یرا شامل نم ایمنی

این سننند به کارفرمایان و شنناغلین معادن کمک می کند تا بتوانند برنامه ریزی الزم را برای واکنش 

در زمینه مقابله با ویروس کرونا و پیشنننگیری از آن به عمل آورند و برای ایجاد آمادگی های الزم در هنگام              

 در جامعه، توصیه های الزم را ارائه نموده است. 19-ویدشیوع گسترده تر بیماری کو
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 اجتماعی گذاری فاصله

ست. از آنجا که    صله گذاری اجتماعی ا یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا

 19بسننیاری از شنناغلین صنننایع و واحدهای تولیدی و خدماتی به اقتلننای شننضلی در معرو بیماری کووید 

سالم      ست و از طرفی حفظ  ت نیروی هستند و محل های کسب و کار یکی از عوامل تجمع و انتقال بیماری ا

کار ماهر از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر    

رعایت اصننول بهداشننت حرفه ای برای کاهش مواجهات متناسننب با سننط  اضننطرار و درجه اهمیت فعالیت  

خدماتی برای هر کشنور حیاتی  اقتصنادی و صننایع در پیش گرفته شنود. بسنیاری از فعالیت های تولیدی و     

هسنننتند و باید در مقررات فاصنننله گذاری فعالیت های تولیدی و خدماتی مالحظات اقتصنننادی، اجتماعی و 

 امنیتی کشور نیز در نظر گرفته شود. 

معدن مطابق با سننند مقررات فاصننله گذاری صنننایع،    قاعده تصممم گ ر  و عیممف ا یفا  ا 

قرار می  Bدر طبقه فعالیت های با ضنننرورت سنننط   19گیری کویید واحدهای تولیدی و خدماتی در همه 

شهر،            ستان،  ضطرار ا سط  ا سب با  شمول مقررات فعالیت با ظرفیت معمول یا کاهش نیروی متنا گیرد و م

 منطقه و واحد کاری قرار می گیرد. 

 ارک هم از بسیار  فاصله  با و آزاد فلای  در اینکه دلیل به آهن سنگ  معادن مانند رو زمینی معادن در

شتی  ضوابط  یکسری  رعایت کنندمی شگیری از ابتال به کووید  بهدا ست اس آ19-پی  معادن برخی در اما. ن تر ا

 در برخی معادن تا و دارد وجود زیادی کارگری تجمع کاری شننیفت یک در که سنننگذغال  معادن ویژه به

 تدابیر لذا باید .است این بیماری بیشتر شیوع خطر هستند، کار حال در هوا گردش بدون فلایی در نفر 500

کارگر  که جایی از ها نیز در تونل .شننود اتخاذجهت جلوگیری از تجمع افراد  سنننگذغال  معادن ای درویژه

سیر  شود  می خارج که جایی تا شود می وارد صورت     و کندمی طی را تونل کل م سیر ب در برخی موارد این م

شود لذا کارگر     سر   سینه خیز طی می  صورت ابتال به بیماری،   رسای  کردن آلوده امکان خود راه مربوطه در 

 موارد ذیل جهت پیشگیری از ابتال و شیوع بیماری در معدن توصیه می گردد.سایر  دارد. را کارگران

 

 حداقل ای انجام کار فاصننله ایمنبر که صننورتی به یکار محیط شننرایط تضییر و کار محیط سننازی آماده 

 بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد. یمتر1

  ویدئو   و اجتماعی  های  شنننبکه  تلفن، از حداکثری  اسنننتفاده  و کارکنان   چهره به  چهره مواجهه  کاهش

 کنفرانی برای برگزاری جلسات.
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 رعایت متری 1 فاصننله قلحدا و ممکن زمان حداقل باشنند ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصننورتی

 گردد.

  معدن. از خارج تردد های غیر ضروری به داخل یاجلوگیری از  

 ها و مسننافرت های غیر ضننرور و به تعویق انداختن دوره های آموزشننی و کارگاهی  ماموریت از اجتناب 

 حلوری

 هر جایی که می توانند تجمع نمایند. معدنچی ها تجمع از اجتناب 

  ها و  منظور تقسنننیم کار در شنننیفت  ریزی به  برنامه   امکان  صنننورت در ،معدنچیان   تجمع عدم  منظور به

شود به طور  هایساعت  سیم   ی که باقابل تضییر انجام  شیفت  آنهاتق شتر در هر  در تعداد  های کاری بی

 حلور داشته باشند. معدنچیانشیفت حداقل 

 ود.شی در نظر گرفته و تمهیدات دیگر حذف کنترل ترددو  انگشت اثر حسگر جمله از مشترک سطوح 

 ای برنامه ریزی شنننود که از تجمع گونه به ، سننناعات ابتدا و پایان شنننیفت کاریاسنننتراحت های زمان

 جلوگیری شود.  معدنچیان

 مناسننب و تائید شننده توسننط  ماسننک و دسننتکش از دیگر، افراد با فاصننله رعایت ضننمن نیز معدنچیان

  کنند. استفاده کارگاه در حلور زمان طول درکارشناس بهداشت حرفه ای 

  شند  وظیفه انجام مشضول  خود قسمت های  در فقط قسمت  هر معدنچیان کلیه در  مورد بی تردد از و با

  .نمایند خودداری مختلف بخش های 

 معدن به خارج جلوگیری از تردد های غیر ضروری از 

  تعداد سننرنشننین های این به عنوان سننرویی ایاب و ذهاب در صننورت اسننتفاده از اتوبوس و مینی بوس

مسننافران در فواصننل ایمن از یکدیگر ظرفیت اسننمی وسننیله نقلیه باشنند و   %50وسننایل نقلیه کمتر از 

شینند.   شین       بن سرن ساب راننده نباید  سواری با احت ستفاده از خودروی  سیله نقلیه از   اندر مورد ا نفر  3و

 و حتی االمکان از ماسک استفاده شود. بیشتر باشد

  به منظور تا زمان اعالم پایان همه گیری کرونا  اسناد فیزیکی  ، پوشه و رساندن استفاده از کاغذ  به حداقل

 بیماری یاز انتشار احتمال یریجلوگ

  .هر گونه مبادالت مالی صرفا در بستر الکترونیکی انجام شود 

 انجام دهد تا  کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شننضلی احتمالی بیش از حد معمول را

 لطمه ای به کار وارد نشود.
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 سنل   تخاذ تدابیری برای کاهش تجمع ا  نگهبانی و محوطه های خاص مثل اتاق رییی، سالن های در پر

 به عنوان مثال افزایش زمان استفاده از سالن غذاخوری( ) نظایر آن ، سرویی های بهداشتی،غذاخوری

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

              رانندگان و سنننایر افراد مراجعه کننده از داخل نگهبانی تردد ننمایند و ارتباا با افراد از طریق پنجره

 همین منظور طراحی شده انجام گیرد.کوچک که به 

 

 ی، مراقبت و بازتوانیغربالگر

   19-در همه گیری کووید شاغلینغربالگری  .1

 

های زیر انجام گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیتفاصننلهالزم اسننت براسنناس طرح 

 پذیرد:

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسنننی  به محیط کارموظف هسنننتند در بدو ورود  همه -1

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

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا ا شاغلین ر  ،صنعت  اینماینده کارفرما یا مدیر / کار

گیری، از حیث عالئم تنگی نفی و سننایر عالئم تنفسننی مورد صننورت تصننادفی و روزانه، تا پایان همهبه

گی خان قرنطینه به نیاز salamat.gov.irارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسنناس ارزیابی سننامانه 

صنننورت کار خودداری و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این       وجود داشنننت، فرد از ورود به محیط 

 جلوگیری نماید. / مدیر از ورود بیمار به محیط کارکارفرما

 مراقبت از گروه های آسیب پذیر   .2

 به  ابتال معرو در که  افرادی بیماری پزشنننک معتمد به عنوان    تائیدیه   زیر با گواهی   گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار عارضه  COVID 19 بیماری

 :یا نهیزم یماریبا ب مارانیب -ا ف ر عه 

 عروقی – یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یا نهیزم یتنفس یها یماریب 

 BMI> 40  
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  یمنیبا نقص ا ماران ب -بر عه 

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

 یدرمان یمیش 

 اه یمیبدخ 

 اعلاه وندیپ  

بیماریهای تنفسی ریه  معدنچیان معادن سیلیی و ذغال سنگ که دارای    و همچنین برای این افراد 

، ساعات کاری کاهش برقراری دورکاری یا در صورت عدم امکان  هستند  از قبیل آسم، برونشیت، پنوموکنیوز   

شننرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با سننایر افراد را داشننته باشنند. تضییر 

سب تر و کم جمعیت تر می      شرایط تهویه منا شضل موقت در محیط کاری و یا تضییر محل کار به محیطی با 

توانند برای این قبیل کارکنان مرحلننی و یا سننایر تسننهیالتی که کارفرمایان می   تواند کمک کننده باشنند.

 فراهم نمایند می تواند مفید باشد.

 

 19-با سابقه کووید شاغلینانی در بازتو .3

الزم اسننت پی از طی دوران درمان و نقاهت،  19-تمامی شنناغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

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

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

 قرار گیرد. 

 سالمت محیط و کار کنترلیاقدامات 

 

 اصول و قواعد کلی حاکم بر کار   .1

 

  از نظر ورود و خروج وسایل نقلیه و افراد محوطه / کمپ های معادنکنترل ورودی 

 ستکش،  جمله و نظارت بر موجودی تجهیزات مورد نیاز از فردی حفاظت تامین تجهیزات سک  د  ژل و ما

و  غلینشننا برای ضنندعفونی، لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن

 آنها نظارت بر نحوه نگهداری و استفاده صحی  از

  کلیه تجهیزات حفاظتی مورد نیاز می بایست بر اساس ریسک مواجهه شضلی فرد و با تائید نظر کارشناس

 ای صنعت انتخاب، خریداری، انبار و بر حسب نیاز در اختیار پرسنل قرار گیرد. بهداشت حرفه
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  ا بار و یا کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مسننتقیم دسننت بدون وسننایل حفاظت فردی ب

 افراد خودداری نمایند.

  (  شننامل ماسننک، دسننتکش و لباس کار جهت کلیه 3الزام اسننتفاده از وسننایل حفاظت فردی )پیوسننت

 پرسنل خط تولید متناسب با نوع ریسک مواجهه شضلی

  :تامین جعبه یا کیت کمک های اولیه شامل 

  محلول های ضد عفونی کننده 

 دستمال های مرطوب و کاغذی 

 یکبار مصرف( دستکش( 

 چسب زخم 

 حوله جاذب بزرگ 

 کیسه جمع آوری زباله های مخاطره زای بیولوژیکی 

 باشند داشته ماسک است بهتر می کنند استفاده ذهاب و ایاب سرویی از که افرادی. 

  عدم اسنننتفاده افراد بیمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سنننرفه، تنگی نفی و یا سنننایر عالئم شنننبیه

 سرماخوردگی هستند از وسایل حمل و نقل عمومی 

 کنند و با دسننت  یمختلف با آنها کار م یکار یها فتیکه افراد مختلف در شنن ییو دسننتگاهها زاتیتجه

به طور مرتب  فتیهر شنن لیکار و قبل از تحو فتیر طول شنندر تماس هسننتند الزم اسننت تا د نیشنناغل

 گردد. ییگندزدا

 فعال باشد. یستیبایکارآمد و مناسب )در صورت امکان( م هیتهو ستمیس 

 ابدیحد ممکن کاهش  نیمحل ها تا آخر نیدر ا یضرور ریغ تردد . 

 با حداقل  فتیکه در هر شنن یگردند به طور عیمختلف توز یکار یها فتیاالمکان پرسنننل در شنن یحت

 گردد. ریامکانپذ یمتر 1فاصله حداقل  تیپرسنل فعال بوده و رعا

 سرویس ایاب و ذهاب شاغلین

شاغلین، غالبا برای         با توجه به دور بودن اکثر واحدهای کاری از شهرها و روستاهای محل سکونت 

می شننود. تجمع کارگران در این  جابجایی شنناغلین مذکور از سننرویی های مینی بوس و اتوبوس اسننتفاده 

 وسایل نقلیه خود زمینه را برای انتقال انواع بیماری ها فراهم می کند. لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:
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       راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افراد( کلیه سطوح که احتمال

ها، کمربند ایمنی، چراغ ها، صنننندلی ها، کلیدهای باالبر          درب  دسنننتگیرها وجود دارد )مانند   لمی آنه 

شه های خودرو،     ( ...و ، دیوارها، پنجره ها، مانیتور های خودرومیله های افقی و عمودی داخل خودروشی

 ( کند.4را گندزدایی)پیوست 

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

 نل پی از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسننایل حفاظت فردی محل کار خود که کلیه پرسنن

ستهای خود را با       شد را در رختکن تعویض نموده و د شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می با

 ( بشویند.2آب و صابون )پیوست 

  خودرو بر اسنناس دسننتورالعمل های صننادره از راننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

    چنانچه از خودرو حمل پرسننننل برای حمل افراد متفرقه دیگر و علی الخصنننوص سنننرویی واحدهای

غیرشننضلی مانند مدارس و غیره اسننتفاده می شننود قبل و بعد از حمل افراد، ضنندعفونی خودرو ضننروری 

 است. 

 نقل عمومی برای جابجایی افراد بیمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سنننرفه، تنگی  از وسنننایل حمل و

 نفی و یا سایر عالئم شبیه سرماخوردگی هستند استفاده نشود.

  در صننورت مواجهه با افراد بیمار در سننرویی های ایاب و ذهاب عمومی باید تا زمان رسننیدن آمبوالنی

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

 وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک و دستکش استفاده نمایند.

      سمومیت افراد شگیری از حریق و م سایل نقلیه احتیاا های الزم برای پی در هنگام گندزدایی و نظافت و

 به عمل آید.

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

 منع استفاده از سیگار و دخانیات در داخل خودرو 

  منع مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو 

  نماینده کارفرما )کارشناس بهداشت حرفه ای، بهگر و یا نماینده کارفرما( بر کلیه موارد فوق الذکر نظارت

 ایند.نم
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  درصد ظرفیت اسمی سرویی اتوبوس یا مینی بوس برای سوار کردن کارکنان  50هرگز نبایستی بیش از

سه نفر در خودرو            ستی بیش از  ساب راننده نبای سواری با احت سرویی های  صوص  ستفاده گردد. در خ ا

 باشند و حتی االمکان در فواصل دور از هم بوده و از ماسک تنفسی استفاده نمایند.

 گهبانی و ورودی واحدهای کاری ن

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

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

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

            با بیمار کووید مه از ورود افرادی که دارای تماس نزدیک  ند )همکالسنننی،   19-طبق فرم تعهدنا بوده ا

همکار، اعلننناه خانواده، تماس با بیماران مبتال در بیمارسنننتان، همسنننفر با بیمار و یا مراقبت کننده از  

 ( ممانعت شود 19-بیمارکووید

 مکان از سننیسننتم های تشننخیص چهره بجای کارت و یا اثر انگشننت جهت ثبت ورود و خروج   حتی اال

صله بعد از           ضدعفونی نمودن افراد بالفا صورت تمهیدات الزم برای  شود. در غیر این  ستفاده  کارکنان ا

 کارت زنی صورت گیرد.

      ص شیفت دو مرتبه و به روش  ست و کف اتاق نگهبانی حداقل در هر  حی  گندزدایی محل های تماس د

 گردد. 

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

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

           سطل زباله درب شده در  ستفاده  شد و دستمال های ا ستفاده همه افراد فراهم با دستمال کاغذی برای ا

 شود. دار انداخته

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

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

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

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

 .قبل از تعویض شیفت تمام سطوح در دسترس گندزدایی شود 

              رانندگان و سنننایر افراد مراجعه کننده از داخل نگهبانی تردد ننمایند و ارتباا با افراد از طریق پنجره

 کوچک که به همین منظور طراحی شده انجام گیرد.
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 حمل و نقل و بارگیری مواد اولیه و نهایی 

 وسط رانندگان رعایت گردد.بهداشت فردی ت 

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

 .در ابتدای ورود وسیله نقلیه، بدنه و چرخهای وسیله نقلیه  که احتمال آلودگی دارند گندزدایی گردند 

           کنان مربوطه قرار دارند به طور مرتب      وسنننیله نقلیه و به ویژه بخش هایی که در تماس با راننده و یا کار

 مطابق دستورالعمل های مرکز سالمت محیط و کار گندزدایی گردد.

 .در وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت های بارگیری گندزدایی گردد 

 یند.شاغلین جابجایی بار از تحویل کاالهایی که احتمال آلودگی دارند خودداری نما 

  ،محل نشننیمن، دسننته ها و پشننتی صننندلی، قفل، کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره ها

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

  در هنگام گندزدایی و نظافت وسننایل نقلیه احتیاا های الزم برای پیشننگیری از حریق و یا برق گرفتگی

 یدبه عمل آ

   کارکنان بخش حمل و نقل و بارگیری از تماس مسننتقیم دسننت بدون وسننایل حفاظت فردی با بار و یا

 افراد خودداری نمایند.

           سطل زباله سپی آن را در  ستفاده کنند و  ستمال کاغذی ا سرفه حتمًا از د سه و یا  رانندگان هنگام عط

 درب دار بیاندازند.

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

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

 .رانندگان و کارکنان حمل و نقل و بارگیری از استعمال دخانیات اجتناب نمایند 

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

 ات فنی و تاسیساتواحدهای خدم

مام واحدها را د تنتوان کارکنان این واحد به دلیل حلور در واحدهای مختلف در صورت آلودگی می 

 نکات زیر برای پیشگیری رعایت شود: لذا بایدآلوده نمایند 

    ساتی مبتال به کووید سی سرفه و تنگی   19-از ورود کارکنان خدمات فنی و تأ و یا افراد دارای عالئم تب، 

 نفی 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 . 

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

      ،محل اسنتقرار و لوازم مورد اسنتفاده توسنط کارکنان به ویژه جاهای با تماس زیاد نظیر دسنتگیره درب

 شود. دستگیره کابینت ها و قفسه های نگهداری ابزار، پریزها، تلفن بطور مرتب گندزدایی

       ست در شیفتهای کاری مختلف با آنها کار می کنند الزم ا ستگاههایی که افراد مختلف در  تجهیزات و د

 طول هر شیفت کاری  بطور مرتب گندزدایی گردد.

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

 .سیستم تهویه کارامد و مناسب می بایستی فعال باشد 

 ای خدمات فنی از تهویه طبیعی برخوردار باشنند و درب و پنجره ها در اوقاتی از روز تاسننیسننات و واحده

 بازگذاشته شود.

 تعویض شیفت کاری 

        ستگاههایی که افراد مختلف در شیفت تجهیزات و د شیفت کار و قبل از تحویل هر  ست در طول  الزم ا

 س هستند به طور مرتب گندزداییشیفتهای کاری مختلف با آنها کار می کنند و با دست شاغلین در تما

 گردد.

 .وسایل شستشو و ضدعفونی دست در دسترس افراد در تمامی شیفت ها قرار گیرد 

         صورت پذیرد و کلیه نیروهای جمع سطل های در دار پدالی  شتی و در  شیوه بهدا سماندها باید به  دفع پ

ماند در کیسننه های رعایت تمامی مالحظات بهداشننتی شننامل جمع آوری پسنن   دآوری و دفع پسننمان

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

 

 فردیو حفاظت بهداشت  .2

  و بضل کردن یمانند دست دادن، روبوس گریکدیاجتناب از تماس افراد با  

  (2 وستی)پکننده بر پایه الکلها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونیشستن مرتب دست. 

  خدماتی باید بعد از انجام گندزدایی بالفاصننله دسننت ها را با آب و صننابون شننسننته و یا با ماده    پرسنننل

 کننده بر پایه الکل تمیز کنند.ضدعفونی

 های آسانسور( ها و کلیدهای مشترک )دکمهاستفاده از دستمال کاغذی برای تماس با دستگیره 

  عطسه یا سرفه کردن هنگاملی آرنج کاغذی یا قسمت داخاز دستمال الزامی بودن استفاده  
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 ها و خودپردازهاصورت آنالین یا با استفاده از اپ االمکان بهها حتیانجام پرداخت 

         ضدعفونی شتن مواد  ستکش و ترجیحا همراه دا سک و د سنل و کارمندان از ما ستفاده کلیه پر ر کننده با

 پایه الکل.

 ها با چشم، دهان و بینیعدم تماس دست 

 ودن ناخن در کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است. کوتاه ب 

   دلیل تاثیر آن بر تلعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به     عدم استعمال دخانیات به

 ویروس.

 سهم زیادی در کاهش ابتال به بیماری دارد.  تضذیه مناسب و نوشیدن مایعات کافی 

 آبدارخانه و نظافتچی کارکنان برای ماسک و دستکش جمله از الزم یفرد استفاده از وسایل حفاظت 

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

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

 موارد به صورت شخصی استفاده شود. 

            سی سک های تنف سک به راهنمای ما شرایط نگهداری ما شتر در زمینه نوع و  سب اطالعات بی جهت ک

 مراجعه کنید. 

 

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورتغذایی )بهداشت مواد .3

  (  2)پیوست ثانیه بشویید 20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل . 

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

  بهداشتی باشند.مواد غذایی سلف سرویی قبل از سرو باید دارای پوشش 

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

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز ممنوع می 

  .مواد غذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود 

     ،ترشیجات بصورت روباز و   از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

  .وسایل مشترک مانند نمک پاش، پارچ آب، آبخوری جمع آوری شود 

 تنفسننی مخصننوصننا در آبدارخانه و  بیماریهای به مشننکوک و بیمار پرسنننل فعالیت ادامه از ممانعت

 هستند.در تماس رستوران که با مواد غذایی 
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   در کار لباس و دستکش  ماسک،  از استفاده  و نظافت مسئول  عنوان به مخصوص  پرسنل  زا استفاده 

 نظافت هنگام

  استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 

 بهداشت ساختمان .4

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

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

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

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

 .در ورودی ساختمان وسایل شستشو و ضدعفونی دست تهیه شود 

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

 های بهداشتیهای اقامت و سروییتهویه مناسب محل 

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

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

     شامل: دیوار و کف، درب دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده      ها، سطوح دارای تماس مشترک 

 ها، کلید و  ، کف پوشعابر بانکها   خوان و های کارت  ، تخت، کمد، کابینت، گوشنننی تلفن، دسنننتگاه      ها پله 

 . و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپی گندزدایی گردد وسایل عمومیپریزها، 

   به تعداد مناسب در هر طبقه و   الکلی ها با پایه نگهدارندهکننده دست  عفونینصب ظروف حاوی مواد ضد

 راهروها

 های بهداشتیها و سروییکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتنصب سیستم لوله 

  سماند سطل    دفع پ شتی در  شیوه بهدا سنل  ها به  صوص    های دردار پدالی بطوریکه کلیه پر سئول در خ م

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

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

 صل اقامه هر وعده نماز پیش در محل بینی شود و از سجاده و   های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فوا

 مازخانه استفاده گردد. مهر شخصی در ن

 شود. گندزداییمرتبا سطوح آن داشته باشد و  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا 
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  محل های تردد  در کافی تعداد به تنفسی  بیماریهای انتقال از پیشگیری  آموزشی نحوه  تابلوهای نصب

 کارکنان

 سرویی های بهداشتیسرو مواد غذایی و  محل در کافی تعداد به ها شستشوی دست راهنمای نصب 

 او مهمانسر هاستراحتگا

 .تهویه مناسب برای این مکانها پیش بینی شود 

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

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

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

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

              شو و گندزدایی ست ش ستفاده کننده  شود و بعد از تعویض فرد ا ستفاده  صی ا شخ از پتو، حوله و ملحفه 

 شوند.

      داشت تنفسی و روشهای بهداشتی     نصب پوسترهای آموزشی در مورد ضرورت رعایت بهداشت فردی و به

 پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید کارگران انجام پذیرد.

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

 .سطل زباله پدالی درب دار تهیه شود 

 .نصب صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست 

    هداری موقت افراد دارای عالمت و یا مشنننکوک تا زمان ارجاع به مراکز درمانی در          مکانی ایزوله جهت نگ

 نظر گرفته شود.

         ستکش، چکمه و لباس کار جهت کارکنان خدماتی و سک، د شامل ما سایل حفاظت فردی  ستفاده از و ا

 نظافت الزامی می باشد.

 هرستوران ، آشپزخانه و آبدارخان

  متر فاصله بین افراد رعایت گردد.  2-1در صورت استفاده از رستوران رعایت فاصله حداقل 

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

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

 ردن ضروری است.گندزدایی دستگیره در سالن غذاخوری بصورت مرتب در هر شیف غذاخو 
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           برگه راهنمای شستشوی صحی  دستها در رستوران و سالن غذاخوری، آشپزخانه و آبدارخانه در معرو

 دید همگان نصب شود.

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

 بوده  و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 ود سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران و سالن غذاخوری الزامی است.وج 

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

        سرو غذا و شوند و زمان  سالنهای غذاخوری ن شود تا تراکم زیادی از پرسنل به یکباره وارد  ترتیبی اتخاذ 

 فاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.است

   پرسنننل شنناغل در رسننتوران و سننالن غذاخوری دارای کارت بهداشننت باشننند و به آنها در مورد انواع و

 روشهای انتقال بیماریهای واگیردار آموزشهای الزم داده شود.

     ام مدت حلور و فعالیت در سالن غذاخوری و   استفاده پرسنل از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی در تم

 رستوران ضروری است. 

 سازی دهی کلیه ظروف طبخ و آمادههای سرو غذا، موظفند پی از هر سروییها و محلپرسنل آشپزخانه

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

 شود و باید پی از هر بار استفاده تعویض گردد.ذاخوری استفاده میاز پوشش یکبار مصرف برای میز غ 

    کارفرما موظف اسننت به منظور رعایت بهداشننت کارکنان، دسننتمال کاغذی تهیه و در اختیار کارکنان

 آشپزخانه و آبدارخانه  قرار دهد )کاربرد خاص: هنگام عطسه یا سرفه و...(

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

   از تماس مسننتقیم و بدون دسننتکش به وسننایل و تجهیزات جداسننازی مواد غذایی و توزین آن از جمله

 کاردک، تاس و نظایر آن اجتناب گردد.

 کارکنان به اشیاه و کاالهای غیر ضروری اجتناب گردد. از دست زدن افراد متفرقه و سایر 

  شپزخانه سازی مواد       آ سرویی دهی کلیه ظروف طبخ و آماده  سرو غذا موظفند پی از  ها و محل های 

سپی        75غذایی، ظروف پذیرایی و نظایر آن را با آب گرم ) ترجیحا باالی  سته و  ش سانتی گراد(  درجه 

 گندزدایی و آب کشی نمایند.

       شق، چنگال ، ل سه، قابلمه، ، قا شقاب، کا شامل ب سیخ کباب در زمان عدم  کلیه ظروف و تجهیزات  یوان، 

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

 .از نگهداری گوشت، مرغ و سایر محصوالت پروتئینی در خارج از یخچال اجتناب شود 
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 .از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی خودداری گردد 

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

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

 استفاده نمایند.

 .شستشوی کف آشپزخانه بصورت روزانه انجام و سپی گندزدایی انجام پذیرد 

  بصورت مرتب در هر شیف کاری ضروری است.  تماس و نقاا پر گندزدایی دستگیره دربها 

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

 .شستشوی دستها قبل از شروع کار الزامی می باشد 

 .درصورت حلور این واحد در واحد کاری محل استراحت افراد از سایر پرسنل جدا شود 

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

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .5

 ید بادر پایان شیفت کاری  بعد از هر بار استفاده و های ورزشی، وسایل و تجهیزات در صورت وجود سالن

 گندزدایی شوند.

 نظیر میزهای خدمت، میز و صننندلی های سننلف  مشننترک تماس دارای سننطوح نظافت و ضنندعفونی

 ها  دستگیره سرویی، 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

 سئول  افرادد/ فر سا  از دیبا نظافت هنگام در نظافت م سک،  شامل   یحفاظت فرد لیو  و دستکش،  ما

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

 شت  یها ییسرو  ها، پله نرده در، یها رهیدستگ  ییگندزدا و نظافت  سالن  راهروها، ها، اتاق ،یبهدا

  مستمر صورت به  اجتماعات

 سه یک 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 درب یها سطل و محکم یکیپالست یها

  نظافت
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   هایمکان وسایل  از بهداشتی  های سرویی  گندزدایی و نظافت وسائل  ها، دستمال  سطل  جداسازی 

 جمله آبخوری از دیگر

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

 نرختک

  اختصاص کمد لباس بصورت جداگانه برای افراد 

  .تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد 

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

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

              ستها قبل و بعد از تعویض ضدعفونی د شو و  ست ش شتی در نزدیکی رختکن جهت  سرویی بهدا وجود 

 لباس

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

 .سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است 

 جلو گیری از ازدحام افراد در رختکن 

 سرویس های بهداشتی

     شتی واحدهای کاری باید دارای تهویه مناسب، نور کافی بوده و بطور مرتب گندزدایی  سرویی های بهدا

 شود و در شرایط بهداشتی مناسب نگهداری شود.

                ستورالعمل های صورت روزانه و گندزدایی مطابق د شتی ب سهای بهدا سروی شوی دیوارها و کف  ست ش

 صادره از مرکز سالمت محیط و کار انجام شود.

 .گندزدایی دستگیره درب، شیر آالت و وسایل موجود در سرویسهای بهداشتی بصورت مرتب انجام گیرد 

 بل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن بسته شود.ق 

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

            صابون ستفاده از  ست. )ا ضروری ا شتی  سرویی های بهدا صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در  وجود 

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد(.

  حوله به صورت عمومی و لزوم استفاده از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی به میزان      عدم استفاده از

 کافی جهت خشک کردن دستها.
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       قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی، سطلها می بایستی مرتبا خالی شده

 و گندزدایی گردند.

 یسننهای بهداشننتی جهت انداختن دسننتمال کاغذی قرار دادن سننطل زباله پدالی درب دار در خارج سننرو

 مصرف شده پی از شست وشو و ضدعفونی دست ها .

 .نظافت و گند زدایی مرتب مکان های فوق الذکر 

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

 و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسننایل و گرفته صننورت شننیفت هر آخر محکم در پالسننتیکی

 .گردد گندزدائی

 نمازخانه

 تجمع زیاد افراد در اوقات نماز ممانعت بعمل آید. از 

 .ضدعفونی محوطه نمازخانه بصورت روزانه انجام شود 

 وجود سرویی بهداشتی در نزدیکی نمازخانه جهت شستشو و ضدعفونی دستها و پاها 

 خانه الزامی است.وجود سطل زباله پدالی درب دار در نماز 

   عدم اسننتفاده از مهر، سننجاده و چادر نماز مشننترک و توصننیه به اسننتفاده از مهر ، سننجاده و چادر نماز

 شخصی و رعایت فاصله در هنگام نماز با سایر افراد

 تأمین تهویه مناسب 

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

  خانهمنع خوردن و آشامیدن در نماز 

 بهداشت آموزش

 

  از طریق )پرسننننل  هیکل بهعالئم بیماری  بهداشنننت و حفاظت فردی،  مواجهه، خطرات در مورد آموزش

 .(یا پوستر ، فلای مجازیویدئوهای آموزشی

  صوص  کارکنانبه آموزش سا    در خ ستفاده از و ستفاده از     آموزش نیا) یحفاظت فرد لیا شامل زمان ا

 ضد  ای دفع  ینحوه صح  ،لیو درآوردن وسا  دنینحوه استفاده درست، پوش    ،یضرور  لینوع وسا  ،لیوسا 

 .می باشد لیکردن وسا یعفون

 .نگهبانان معدن باید آموزش های الزم در خصوص راه های پیشگیری از انتقال بیماری را دریافت نمایند 
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     شنیداری مانند ب سانه های  ستفاده از ر صوص      لندگوهاا شتی در خ صیه های بهدا جهت اعالم و تکرار تو

 19مقابله با کووید 

              ،نصب پوسترهای بهداشتی شستشوی دست ها، نحوه صحی  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی

  19آموزش راههای انتقال بیماری، گندزدایی جهت آموزش در خصوص مقابله با کووید 

 شدارها  معدنی در ورود صو  یاز عالئم و ه سترها ) یریت شت  تیرعا ۀدربار (تابلوها، پو ستفاده از   و بهدا ا

 قرار گیرد. یحفاظت فرد لیوسا

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحی  عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

 در صورت امکان ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

  جهت دریافت مشاوره در زمینه  4030ت شکایات بهداشتی و سامانه جهت اعالم و ثب 190معرفی سامانه

 بیماری کرونا 

  ها و راهنماهای شننضلی و محیطی پیشننگیری و کنترل  در نهایت الزم به ذکر اسننت کلیه دسننتورالعمل

 در سایت مرکز سالمت محیط و کار به آدرس زیر در دسترس همگان می باشد.   19 -بیماری کووید

                            r/http://markazsalamat.behdasht.gov.i 

http://markazsalamat.behdasht.gov.i/
http://markazsalamat.behdasht.gov.i/
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 ها پیوست

 د جهت بازگشت به کار: فرم خوداظهاری فر1پیوست 

 

حال تحصیل در )واحد / دراینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره............................ شاغل

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

 

 ام:اخیر عالئم زیر را نداشتهسه روز در  -1

احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفی      □سرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

)کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از   -2

 ام:اشتهرا نداخیر 

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

 ر فلای بستهد 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  )شامل تماس شضلیگونه هر  -

 □( 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 می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سامانه کنم شده از طرف کارفرما، اطالع دهم و  نیز گواهی میرا به کارفرما/ نماینده معرفی

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نمودهپاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میاز پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 

 

 املا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  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(مصرف نیز مورد تایید بارکنید )استفاده از حوله یک ذی خشکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیددر سطل زباله دربدستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3پیوست

 

 وسایل حفاظت فردی  توصیه شده پوشیدنمراحل 

ای رهد، تماسی، قط های استاندار ده بسته به سط  پیشگیری در عفونت   ش  استفاده  وسایل حفاظت فردی نوع 

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

 شود.

 ماسک یا رسپیراتور
 

 

 

 

 

 

 

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

 انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید. باند 

 .صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید 

 دستکش ها

 

 

 

 

 

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

 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 لمی شده کمی در تماس باشید 
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 دستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوو کنید 

 بهداشت دست را رعایت کنید 

 مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی توصیه شده

 آورید: را به ترتیب مراحل زیر در یحفاظت فرد لیوسا 

 دستکش

 

 

  دستکش آلوده است.بیرون 

    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، 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 نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ(دستکش درآورده شده را با 

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 ماسک 

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

  شت ستان    اگر در حین بردا سک، د ست    ن ما شد، د شویید و از یک    های خود را بالشما آلوده  صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید. ضدعفونی

     ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

   صله بعد  از درآوردن ضد       بالفا شویید یا از یک  ستها را ب سایل حفاظت فردی، د ه کنندعفونیهمه و

 استفاده کنید.درصد  70ی لالک
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 سطوح گندزداهای: 4پیوست

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید. نکات عمومی

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

صوص موادگندزدا   نکات مهم در خ

یه الکل دارای      پا و ضننندعفونی بر 

 مجوز

درصنند  70ها موثر اسننت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و به  یک میکروب

عنوان مثال بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک )به

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی      لدرپوش السنننتیکی ویا 

سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکوپ و ونتیالتورها( اسننتفاده  

 شود.می

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

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

یر تواند باعث تضیعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

 های خاصخوردگی الستیک و پالستیک  شدن و ترک رنگ، تورم، سخت 

 شود.

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

شن       پنجره ست هواکش نیز رو شوند و جهت تهویه بهتر ا شته  ها باز گذا

 باشد.

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

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

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

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

 ساعت کاهش می یابد(. 24پی از گذشت 

ست       .8 شوی مرتب د ست ش سک    امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

ماسننک( و  2کبار مصننرف در طول شننیفت )به ازاه هر شننیفت حداقل ی

شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم    

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

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

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

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

طور گسترده در دسترس است و برای    کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

، پوسننت و مجاری ها غشنناهای مخاطیبا این حال سننفیدکننده .3

یک می  یه        تنفسنننی را تحر ما و نور تجز تاثیر گر حت  ند و ت ک

راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان   شننوند و بهمی

 ها باید با احتیاا مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهمی

اسننتفاده نادرسننت از سننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان   .4

صیه   قرقی ضعیف تر شده )قوی سازی تو تواند اثرات آن تر( میو 

باعث آسنننیب        دیدگی کارکنان    را برای گندزدا کاهش دهد و 

 مراقب بهداشتی گردد.

مقابل به پایان       نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه         .5

 برسانید )تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(

ها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در   پی از استفاده از پارچه  .6

سپی در محلول آب ژاول به     سته و  ش دقیقه  30مدت آب داغ 

شنننده و برای ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشنننک     غوطه 

 استفاده آماده باشد

ستکش و    .7 شید لباس، د سک   در طول مدت نظافت مراقب با ما

صدمه آنرا          صورت  سیب نبیند و در  شود و آ صتان پاره ن مخصو

 تعویض نمایید.

  کان  از تِی مخصنننوص فقط که  برای گندزدایی م کان   هایی  ام

 آلودگی وجود دارد استفاده نمایید. 

 

شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق   .8

 ضروری است:

بند ضننند آب و دسنننتکش و عینک برای اسنننتفاده از ماسنننک، پیش -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می
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های با تهویه مناسب مخلوا نموده و  در محلهای سفیدکننده  محلول -

 استفاده گردد.

یه            - عث تجز با با آب سنننرد مخلوا گردد )آب گرم  نده  یدکن سنننف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سنننایر مواد شنننوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سنننفید از به  -

های  تواند باعث واکنش   ده و میدااجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش   

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوا  شیمیایی خطرناک شود. به  

کننده با مواد شنننوینده اسنننیدی مانند موادی که برای         کردن سنننفید 

ند تواگردد و این گاز میشننود، تولید می کردن توالت اسننتفاده می تمیز

مواد شوینده استفاده  صورت لزوم ابتدا ازباعث مرگ یا جراحت گردد. در

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید

 بشویید.

ده شگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.صدمه می

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

دقیقه با آب شننسننته و با یک پزشننک  15ت گردد بالفاصننله باید به مد

 مشورت گردد.

گاز  گیردنشده وقتی در معرو نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید  -

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

 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شننود برای اطمینان از ن تجزیه میهیپوکلریت سنندیم با گذشننت زما -

شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید  

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ازه شد را روزانه و تکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید -

تاریخ رقیق    سنننازی قید شنننود و   تهیه نموده و بر روی آن برچسنننب 

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

سفید   فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میکنندهشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدآغشته به مواد آلی باید تمیز

 عاری از مواد آلی گردد.

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

 ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.



 
 معاونت بهداشت           

 در معادن و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

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

  کلر قابل دسترس

قسننمت  1شننود اسننتفاده از توصننیه می 5از هیپوکلریت سنندیم %  1:100محلول شننده: محلول توصننیه

  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 سنندیم، از دو برابر بیشننتر از  در صنند  2.5های حاوی سننفیدکنندهسننازی مثال ، برای آماده

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

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

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

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: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورهگندزدایی از طریق غوط ها،  شنننود)برای تِیدقیقه توصنننیه 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

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 گندزداراهنمای تهیه مواد  -2جدول 

 نسبا رندزدا به آب س د رندزدایی در دست س غلظا مورد ن از

پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 

پی پی ام کلر  50000درصد ) 5آب ژاول 

 قابل دسترس دارد(
 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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 نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس: 5پیوست 

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده 

 بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسننی و دسننت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشنننکوک حتما از ماسنننک

 استفاده نمایند. 

 
 

 زدن به چشنننم، بینی یا دهان    از دسنننت

 کنیدخودداری

 
 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را     را با 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال    ویروس سرد و خ ها در هوای 

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

  گندزدایی سننطوحی که در تماس مکرر با

 آن هستید.

 
  تقویت سننیسننتم ایمنی با مصننرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 دهید. آموزش به اطرافیان 

 


