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 مقدمه

ت الریه در می شبیه به ذا( نوعی بیماری با عالئ1398دی ماه )اوایل  2019در پایان ماه دسامبر 

یدا کرد. پبین عموم مردم با سرعت باالیی شیوع  گزارش شد و کشور چین،استان هوبای،شهر ووهان 

ال حاعالم کرد که این ویروس جدید و ناشناخته که به سرعت در  (WHO)اشت جهانی سازمان بهد

ه بین تمام کتکثیر و انتشار به بیرون از شهر ووهان است، ویروسی از خانواده کرونا ویروس هاست 

دی، سه نوع از میال 2000از ابتدای سال  حیوانات رایج بوده و می تواند به انسان نیز انتقال یابد.

 در سال( (SARSونا ویروس ها به انسان سرایت کرده اند که سبب ایجاد بیماری های سارسکر

 شده اند. 2019در سال ( COVID-19) 19-و کووید 2012در سال  (MERS)، مرس 2002

ر دوره نهفتگی روز می باشد و به عبارتی ساده تر، د 14روز تا  2، حدود کرونا دوره نهفتگی ویروس 

دوره نهفتگی  وجود دارد، اما عالئم بیماری مشاهده نمی شود و باید توجه داشت درنیز در بدن فرد 

های انتقال هار از فرد آلوده بدون عالمت به فرد سالم منتقل شده و آن فرد را نیز مبتال می سازد.

فسی های تناین ویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس

گردند. قل میا عطسه و یا لمس اشیا آلوده منتاز طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه ی به طور عمده

سرفه،  طیف مالیم تا شدید با عالمی همچون تب،دانسته های کنونی این بیماری از یک س ابراس

کلیه ارسایی نتنگی نفس، می تواند بروز نماید و در موارد شدید تر ممکن است منجر به ذات الریه، 

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

اعالم کرد که بر اساس نتایج قطعی  آموزش پزشکی ، وزارت بهداشت، درمان و1398بهمن  30

مبتال شده اند. متأسفانه اندکی بعد،  19-ها، دو نفر به ویروس کرونا آلوده و به بیماری کوویدیشآزما

این ویروس به اکثر شهرهای ایران سرایت و به تدریج در تمام کشور شیوع پیدا کرد. این شرایط 

ی ین بیمارموجب شد تصمیماتی خاص در کشور برای مقابله با این ویروس اتخاذ شود. گرچه با بروز ا

تعداد زیادی از واحدهای صنفی و محیط های کار اداری به  یتو گسترش آن در سطح کشور، فعال

خود را انجام می دهند، حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد یا افراد به صورت دورکاری فعالیت های 
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ردم در این اما فعالیت برخی از مشاغل خدماتی و صنعتی برای ارائه خدمات و تأمین مایحتاج م

 شرایط اجتناب ناپذیر است.

نجیره سرعت شیوع بیماری نوظهور کرونا، لزوم اتخاذ روش های مناسب برای قطع زبا توجه به 

اقدامات  وبهداشتی  ضروری است. در این راستا، اقدامات پیشگیرانهتقال این ویروس بیماری زا ان

 جتناب ناپذیر می نماید.ای در محیط های کار اداری و کارگاهی امراقبتی ویژه

لیه ک ،19/1/1399مورخ  10934طی بخشنامه شماره  گذاری هوشمندطرح فاصلهو ابالغ  با آغاز

ی، پروتکل های بهداشتی در خصوص کارکنان، محیط اداردستگاه های اجرایی موظف به رعایت 

جرایی اگاه های ارباب رجوع و تجمعات اداری در انجام فعالیت های خود می باشند، همچنین دست

و سوم موظفند ضمن برنامه ریزی برای ارائه کلیه خدمات عمومی حوزه مسئولیت خود با حضور د

« خدمات ضروری»کارکنان، ترتیبی اتخاذ نمایند که در ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع، به ویژه 

جب بروز مر آن ها موکه در زندگی روزمره و معیشت شهروندان تأثیر گذار بوده و عدم ارائه مست

زیع و ارائه مشکالت جدی و به خطر افتادن امنیت، سالمت، امنیت غذایی، وقفه در روند تولید و تو

 د نشود.خدمات به عموم مردم و مخاطرات اجتماعی و امنیتی برای جامعه می شود، وقفه ای ایجا

ه آموزش طور اختصاصی ب قابل ذکر است که این دوره آموزشی با توجه به شیوع بیماری کرونا به

ه ک روش ها و دستورالعمل های بهداشتی توصیه شده طی بخشنامه مذکور، اختصاص یافته است

ات عمومی و برای محیط های کاری )وزارت خانه ها، ادارات، نهادها، شرکت ها و خدم نیز راهنمایی

 نظایر آن( نیز می باشد.

 و یایمن نامه شرکت در دوره آموزشی عمومیدر صورت موفقیت در آزمون پایانی دوره، گواهی 

 آموزشی برای کلیه کارکنان دولت صادر خواهد شد. ساعت 4 میزان به کار، محیط بهداشت
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 فاصله گذاری اجتماعی

 اه هوا، تماس نزدیکاز آنجایی که راه های احتمالی انتقال این ویروس به افراد دیگر، شامل انتشار از ر

حی که با و یا تماس غیر مستقیم با سطو ن مبتال  و دست زدن به وسایل آلودهبا انسا و مستقیم

ط کار کارکنان محی می باشند، است، ترشحات تنفسی و یا ترشحات بدن بیمار مبتال آلوده شده

ه و در ممکن است از هر کسی یا هر چیزی که آلوده به ویروس است، این ویروس را دریافت نمود

یدا پد و اگر این چرخه انتقال ویروس، مدیریت نشود و همچنان ادامه محیط کاری گسترش دهن

ست. از کند، به چرخه انتشار ویروس و تولید بیماری در سطح سازمان، شهر و کشور کمک کرده ا

ه گذاری طرفی با توجه به اینکه منبع اصلی خطر، فرد آلوده به ویروس است، لزوم اجرای  فاصل

 اجتماعی ضرورت می یابد. 

فاصله ایمن،  تدابیر و اقداماتی اطالق می شود که منجر به رعایتفاصله گذاری اجتماعی به مجموعه 

 یر رعایت شود:کاهش تماس افراد و جلوگیری از انتقال بیماری شود. در این راستا الزم است موارد ز

 ی و اعکاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتم

ار کویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان 

 می کنند.

 ه در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر است، حداقل زمان ممکن و حداکثر فاصل

 متر( رعایت گردد.2)

 اجتناب از تجمع در محل کار 

  سرنشین موجود به منظور رعایتدرصد ظرفیت  50استفاده از سرویس ایاب و ذهاب با 

 متری سرنشینان الزامی می باشد. 1فاصله ایمن حداقل 

  رعایت فاصله ایمن بین کارکنان در حین سرو غذا در سلف سرویس 

 نقرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنا 
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  ایمن  مشتریان با متصدیان در فواصلاستفاده از سیستم های صوتی برای برقراری ارتباط

 حداقل یک متر

 استفاده شود  ، از موانع شیشیه ای یا پالستیکیبین کارکنانی که با ارباب رجوع سر کار دارند

 اده شود.و جهت برقراری ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میز استف

 در  ستم تشخیص چهره/کارتخوان کارکنانبرای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحًا از سی(

 امکان( استفاده کنید. صورت

  لتحریر ااستفاده از خودکار شخصی توسط متصدیان و کارکنان و قرار ندادن وسایل و لوازم

 برای استفاده عموم و مراجعین

 باز  جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها، آن ها را به حالت نیمه

 اده نگردد.د. )در صورت امکان( یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند درب ها استفنگهداری

 یا با  اجتناب از فروش بلیط کاغذی و در نظر گرفتن اقدامات جایگزین به صورت آنالین و

 استفاده از موبایل و اپلیکیشن ها

 اجتناب از دریافت و پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها با کارت 

 ارکنان مکان کاهش تعداد کارکنان به یک سوم و انجام دورکاری جهت کاهش تراکم کتا حد ا

 درمحیط های اداری 

 د.کاهش ساعت کاری کارکنان در مواقعی که منجر به تولید صف برای ارباب رجوع نگرد 
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 غربالگری، مراقبت و بازتوانی

ای هبه گذراندن دوره که  ایش و غربالگری سالمت کارکنان سازمان، یک فعالیت تخصصی استپ

ستقرار آموزشی نیاز دارد. این فعالیت بهداشتی از نظر موقعیت مکانی ممکن است در در محل ا

حد واگذار شود. کارکنان انتظامات انجام شود و یا در برخی سازمان ها، کل اجرای این کار به این وا

ی الزم برای الینی و آزمایش هابدین معنی که در موارد اضطرار باید آزمون های پزشکی، معاینات ب

احد بهداشت وحصول اطمینان از عدم ابتالی مأمورین یا کارمندان به ویروس کرونا با نظارت و کمک 

 و درمان سازمان صورت گیرد.

 

 غربالگری شاغلین در همه گیری کرونا .1

یر انجام ی زهاالزم است بر اساس طرح فاصله گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت

 شود:

عالئم  همه موظف هستند در بدو ورود به محل کار، فرم خود اظهاری را مبنی بر عدم وجود -1

 یا وجود تماس نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند. 19-تنفسی مرتبط با کووید

داره، اای بررسی روزانه عالئم شاغلین: نماینده کارفرما یا مدیر/کارشناس بهداشت حرفه -2

فس و سایر به صورت تصادفی و روزانه، تا پایان همه گیری، از حیث عالئم تنگی ن شاغلین را

 عالئم تنفسی، مورد ارزیابی  قرار دهد. همچنین چنانچه بر اساس ارزیابی سامانه

salamat.gov.ir اری نیاز به قرنطینه خانگی وجود داشت، فرد از ورود به محل کار خودد

ه محل جلوگیری در غیر اینصورت کارفرما/مدیر از ورود بیمار ب و کارفرما/مدیر را مطلع نماید.

 نماید.

 . مراقبت از گروه های آسیب پذیر2

دو گروه زیر با گواهی پزشک معتمد، به عنوان افرادی که در معرض خطر ابتالی باالتری به بیماری 

 قرار دارند، در نظر گرفته شده است: 19-کووید
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 گروه الف:

 یعروق-بیماران قلبی 

 فشار خون 

 دیابت 

 بیماری های تنفسی زمینه ای 

 40<BMI 

 گروه ب: بیماران با نقص ایمنی

  5/12تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از mg تهپردنیزولون در روز بیش از دو هف  

 شیمی درمانی 

 بدخیمی ها 

 پیوند اعضاء 

هش زمان شغلی نظیر کابرای این افراد الزم است تا پایان همه گیری امکان انجام فعالیت های 

 حضور یا دورکاری فراهم شود.

 19- . بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید3

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

به  بتالبازگشت به کار شاغلین با احتمال اجهت بازگشت به کار بر اساس آخرین نسخه راهنمای 

وزارت بهداشت، مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار  ابالغی از 19-کووید

 مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرد.
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 کارو محیط  کنترلی سالمتاقدامات 

دارد.  بطور کلی شناسایی راه های انتقال عامل ایجاد کننده بیماری، نقش مهمی در کنترل آن

ا دست لمس چشم، بینی ودهان ب ه از طریق قطرات ریز ناشی سرفه یا عطسه،ویروس ها بطور عمد

یروس کرونا های آلوده به ویروس منتقل می شوند. با توجه به اینکه پیشینه احتمال زنده ماندن و

شی، زو آمو روی سطوح، نه روز است، باید توجه فراوانی به سطوح آلوده داشت. در محیط های اداری

ار و ردی، اقدامات مدیریتی در ارتقای وضعیت بهداشت کارکنان، بهداشت ابزرعایت بهداشت ف

 19-وویدتجهیزات و بهداشت ساختمان، از مهم ترین اقدامات در پیشگیری از ابتال به بیماری ک

 هستند.

 بهداشت و سالمت فردی .1

 وادو یا استفاده از م ثانیه( 20)دست کم به مدت  شستن مرتب دست ها با آب و صابون 

 ضدعفونی کننده بر پایه الکل، به صورت مکرر به خصوص بعد از دست زدن به سطوح و

ست د. روش درست شستشوی اشیاء، قبل از سرو غذا و بعد از استفاده از سرویس بهداشتی

 ها چنین است:

 دست ها را مرطوب کنید .1

 از صابون مایع استفاده کنید .2

 کف دست ها را خوب به هم بمالید .3

 وییدانگشتان را بش .4

 مچ ها را بشویید .5

 بین انگشتان را بشویید .6

 آبکشی کنید .7

 (.با دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبار مصرف نیز مورد تأیید است .8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید .9

 دستمال را در سطل زباله درب دار بیندازد .10
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 پرهیز از دست دادن، روبوسی کردن و بغل کردن یکدیگر 

 دست ها با چشم، دهان و بینی عدم تماس 

 استفاده از خودکار، قلم، موس و کیبورد اختصاصی 

  تشخیص چهره جهت ثبت حضور و غیاب )در صورت استفاده از سیستماستفاده از سیستم 

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

 انسور، لپ تاپ، تبلت، صفحه کلید کامپیوترعدم تماس مستقیم دست با دکمه های آس ،

کش یا گوشی تلفن، موبایل و دستگیره در و نظایر آن )استفاده از دستمال کاغذی یا دست

 کلید و نظایر آن، استفاده یا شستشو و ضدعفونی دست بعد از تماس

 ل کار مح کلیه پرسنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی

موده نخود که شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می باشد را در رختکن تعویض 

 و دست های خود را با آب و صابون بشوید

 عد از در صورت وجود محلی برای استراحت، از پتو، حوله و ملحفه شخصی استفاده شود و ب

 ند.جابجایی یا تعویض فرد استفاده کننده، شستشو و گندزدایی شو

  استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن )در صورتی که دستمال وجود

 نداشت، از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

 حا هر عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجی

افت کنند و یا استفاده از دستمال نظ یک از کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده

 یکبار مصرف(

 عدم استعمال دخانیات 

 کوتاه کردن ناخن ها به طور مرتب 

 بهداشت سالن غذاخوری و مواد غذایی .2

  این گونه مکان ها حتی االمکان محدود گردد.استفاده از 

 .قبل و بعد صرف وعده غذایی، تمامی سالن گندزدایی شود 
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 گهداری ندی حتما باید پوشش بهداشتی داشته و در پوشش مناسب، نمواد غذایی فاقد بسته ب

 شوند.

 امیدن حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غذاخوری ها برای خوردن و آش

 استفاده شود.

 بار در صورت وجود آشپزخانه ها و محل های سرو غذا در این مراکز موظفند از ظروف یک

 مصرف استفاده نمایند.

 ا بون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست ها قبل از غذصا

 خوردن موجود باشد.

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

   ک توسایل مشترک مانند نمک پاش و قندان جمع آوری شود و از قند و نمک بسته بندی

 نفره استفاده شود.

 باشد. سیستم تهویه کارآمد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران، فعال 

 .پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای کارت بهداشت باشند 

  ود.شاستفاده از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری و پس از هر بار استفاده تعویض 

 و آبدارخانه الزامی است. کوتاه بودن ناخن در کارکنان آشپزخانه 

 سه نگهداری کلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقاب، کاسه، قابلمه، سیخ کباب در داخل قف

 های دردارها/کابینت

 ییاجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذا 

 عدم ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

 حرارت نمی بینند. محدود کردن سرو غذاهایی که 

  ر دممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوکئ به بیماری های تنفسی، مخصوصًا

 آبدارخانه و در تماس با مواد غذایی
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  ،عویض تاز روکش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده شود و بعد از هر بار استفاده

 گردد.

 شد.فاصله افراد در سالن غذاخوری حداقل یک متر با 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 اد( کلیه سطوح راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افر

، میله که احتمال لمس آن ها وجود دارد، )مانند فرمان، دستگیره، در، محل نشستن مسافر

 های افقی و عمودی داخل خودرو و صندلی ها( را گندزدایی کند.

 پنجره شیمن، پشت صندلی، فرمان، قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارهامحل ن ،

 ها، مانیتورهای خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شود.

 رالعمل های راننده خودرو باید روزانه و بطور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستو

 صادره از مرکز سالمت محیط و کار بنمایند.

 ر حال تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با بازگذاشتن پنجره های خودرو د

 حرکت صورت گیرد.

 لیه دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی و در سطل های دردار پدالی صورت پذیرد و ک

نیروهای جمع آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی شامل جمع آوری 

 یسه های پالستیکی محکم بدون درز و نشت در آخر هر شیفت انجام شود.پسماند در ک

 سئول تخلیه سطل های زباله در کیسه های پالستیکی محکم در آخر هر شیفت توسط افراد م

 اییت نظافت و گندزدنظافت در بخش مربوطه صورت گرفته و وسایل طبق مقررات پیش گف

 گردد.

 شترک نظیر میزهای خدمت، میز و صندلی های نظافت و گندزدایی سطوح دارای تماس م

 سلف سرویس، رستوران، راه پله ها و دستگیره ها

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

شیرآالت، نرده پله ها، اسانسور، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه های کارتخوان، 



 

11 
 

کف پوش ها، کلید و پریزها، وسایل عمومی و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و 

 سپس گندزدایی شود.

 یی وسایل نظافت پس از هر بار استفادهگندزدا 

 یری در وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری کلیه قسمت های بارگ

 گندزدایی شود.

  ی متجهیزات و دستگاه هایی که افراد مختلف در شیفت های کاری مختلف با آن ها کار

 شود.کنند، الزم است در طول هر شیفت کار بطور مرتب گندزدایی 

 گار و از ریختن یا پاشیدن محلول های گندزدا روی پوست، تجهیزات حساس، برقدار، ناساز

 سیستم های با قابلیت انفجار و آتش سوزی خودداری شود.

ز محلول برای ضد عفونی کردن سطوح کاری خود می توانید ایکی از نکات قابل توجه این است که 

غشته شدن ید. در نظر داشته باشید که رطوبت ناشی از آدرصد استفاده کن 70آب ژاول یا اتانول 

شود؛ پس از خشک کردن سطوح با خشک  ضد عفونی کننده باید در معرض هواسطوح به مواد 

مواد  دقیقه ماندگاری روی سطوح برای اثربخشی 10وسایل/ یا دستمال خودداری کنید. دست کم 

 ضدعفونی کننده الزم است. 

سرانه اطالع دهید و خود HSEعفونی کننده، سریعاً به واحد خدمات یا در صورت کمبود مواد ضد

 اقدام به تهیه ساخت محلول ضدعفونی کننده در محیط کار نکنید.

 . بهداشت ساختمان4

 استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره های سالن ها و اتاق های کار 

 ها بصورت موقت حذف یا بال استفاده نمودن آب خوری ها و آب سرد کن 

 وجود سطل درب دار پدالی به همراه نایلون دورن آن در کلیه محل ها 

  قرار دادن محلول ضد عفونی کننده دست در محل های مشخص مانند ورودی ها، کنار

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

 طور مرتب و حداقل بهد از هر شیفت کاری انجام شود.گندزدایی منظم تمام سطوح ب 

 .کلیه اشیاء و مکان های با تماس زیاد و پرده ها بطور مرتب گندزدایی شود 

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

 قبل  گندزدایی کمپ مسکونی و اقامتگاهی شاغلینی که بصورت اقماری کار می کنند، باید

 از مراجعت شاغلین انجام شود.

 گندزدایی کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه 

 قرار دادن لباس های آلوده در یک کیسه نایلونی و گره زدن محکم آن 

  ،گندزدایی و شستشوی دیوارها و کف سرویس های بهداشتی، دستگیره درب، شیر آالت

 تی روزانه و با تکراروسایل موجود در سرویس های بهداش

  .ابون جامد )استفاده از صوجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی

 غیر بهداشتی می باشد(.

 یستی قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویس های بهداشتی. سطل ها می با

 مرتباً خالی شده و گندزدایی شوند.

 ورت رویس های بهداشتی، از نوع پدالی پایی و یا چشمی در صنصب شیر آب روشویی س

 امکان

 )گندزدایی مجزای سرویس های بهداشتی )حمام و توالت 

  هنگام کشیدن فالش تانک توالت فرنگی، درپوش آن گذاشته شود تا از پخش قطرات و

 آئروسل جلوگیری شود.

 باید با  لیه کردن چاه توالتبرای جلوگیری از پاشیدن و رها شدن قطرات، تمیز کردن یا تخ

 احتیاط ویژه ای انجام شود.
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  جمع آوری دستمال کاغذی های استفاده شده و همچنین وسایل یکبار مصرف نظافت در

اری کیسه های پالستیکی محکم و سطل های دردار پدالی و دفع آن ها در آخر هر نوبت ک

 توسط مسئول نظافت 

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

 مکان های دیگر

 بهداشت وسایل ایاب و ذهاب  .5

 سطوح دارای تماس مشترک، شامل میله های افقی و عمودی و پشتی صندلی خودروها را 

انتها سطوح  با استفاده از مواد شوینده شسته و سپس با یک مایع الکلی گندزدایی نمایید. در

 تمیز خشک کنید. را با یک دستمال

 برگشت  رانندگان خودروها، در تماس مستمر با افراد مختلف هستند؛ پس باید در هر رفت و

 در مسیر، دست هایشان را بطور صحیح شستشو کنند.

 نا، تا برطرف شدن شرایط ویژه مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی ویروس کرو

سطح  و با این کار، ود را باز کننده های خشیشه و پرده پنجر باید همه خودروها پوشش

 آلودگی در خودروها را کاهش دهند.

 سایر اقدامات .6

 ول را کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد معم

 انجام دهد تا لطمه ای به کار وارد نشود.

 لبته نا باید مکتوب و مشخص و ابرنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرو

ارکنان به کانعطاف پذیر باشد تا بدین وسیله نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با 

 اشتراک گذاشته شود.
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 دامات کنترلی کارفرمایان باید خطر مواجهه کارکنان را با ویروس کرونا را ارزیابی کنند و اق

ی مهندسی ت اقدامات کنترلی تلفیقی از کنترل هامناسب را انتخاب و اجرا نمایند. ممکن اس

 و مدیریتی روش های کار ایمن و وسایل حفاظت فردی باشد.

 ل را مدیران باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد معمو

 انجام دهند تا لطمه ای به کار وارد نشود.

  وشش ای را برای کارکنان مجموعه تحت پکارفرما بایستی خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه

ر محیط دخود که نشان از تعهد و الزام کارفرما به امر سالمت و ایمنی شاغلین می باشد، 

 کار تهیه و بکار گیرد.

  ر صورت دپوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و حاوی توصیه ماندن در خانه

 وجود عالئم را در محل کار نصب کنید.

 یستی برای کارکنان وسایل حفاظت فردی مناسب شامل ذستکش و ماسک تهیه شود.با 

 رکنان کارفرما بایستی بر شیوه صحیح استفاده و نگهداری از وسایل حفاظت فردی توسط کا

 نظارت نماید.

 وکحذف یا کنترل خطر، با انجام دورکاری یا مرخصی استعالجی کارکنان مبتال یا مشک 

 و در صورت عدم به صورت غیر حضوری از طریق ویدئو کنفرانس برگزاری جلسات ضروری 

 .امکان برگزاری ویدئو کنفرانس، برگزاری آن ها با حضور حداقل افراد شرکت کننده

  70لکل اافراد شرکت کننده در بدو ورود به سالن جلسه از ماسک، مواد ضد عفونی با پایه% 

 و دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند.

 در  و دستکش یکبار مصرف برای ورود به جلسه %70دایی کننده با پایه الکل مواد گندز

 اختیار مدعوین قرار بگیرد.

  یده شده و چمتر از هم  2-1انتخاب سالن با گنجایش مناسب بطوریکه صندلی ها به فاصله

یان متر مکعب هوای تازه با در نظر گرفتن شرایط آسایش حرارتی در سالن جر 12حداقل 

 باشند.داشته 
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 .درب و پنجره ها برای ایجاد گردش هوا در سالن جلسات باز گذاشته شود 

 .وسایل اضافی سالن و روی میز جلسه حذف شود 

  قبل .سالن و کلیه سطوح، دستگاه ها، دسته و پشتی صندلی، کیبورد، ماوس، میکروفون و..

 و بعد از جلسه گندزدایی شوند.

 د.چای در لیوان های یکبار مصرف سرو شو 

 .آب، قند و مواد خوراکی بصورت بسته بندی های تک نفره به افراد داده شود 

 بسته هرگونه مواد خوراکی حتی بصورت بسته بندی شده، نظیر شکالت و...در داخل ظرف در

 قرار گیرد.

 .از خودکار و کاغذ شخصی استفاده شود و رد و بدل کاغذ حذف شود 

 النی تا از طوو مطالب بصورت خالصه ارائه شود  جلسات بصورت فشرده و کوتاه برگزار شود

 .شدن جلسه پرهیز شود
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 آموزش بهداشت

 وش های آموزشی مناسبر

 آموزش بصورت مجازی 

 ا رعایت در صورتیکه آموزش از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود، از طریق چهره به چهره ب

 ت.فاصله حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع اس

 رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف :

 نصب استند و بنرهای آموزشی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 در صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

 در صورت امکان، ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه 

  موشن گرافی در فضای مجازیدر صورت امکان، انتشار تیزر، اینفوگرافی یا 

 ( در صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشیled جهت پخش پیام ها و تصاویر )موزشیآ 

 موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف 

 )مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر، پوستر و ... در بخش های دیگر همین راهتنما موجود می باشد(

  کرونا ویروسآشنایی با بیماری 

 آشنایی با عالئم ابتال به این ویروس 

 شناسایی افراد مستعد مبتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

 آموزش آشنایی با نحوه پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی 

  با نحوه صحیح دفع یا گندزدایی کردن وسایلآشنایی 
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 آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 نمونه فعالیت آموزشی

 وع کرونا دات الزم در جهت مقابله با شینصب استند یا بنرهای آموزشی برای بکارگیری تمهی

 ویروس در محل کار

 نصب پوسترهای هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصًا سرویس

 های بهداشتی و محل سرو غذا

 ست به شاغلین آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده د 

 نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم 

 غذی یا آموزش توصیه های مرتبط به نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کا

 آرنج

 کنندگان آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه 

 ی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات فردینصب بنرهای آموزش 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir 

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

 شماره  رمان، آموزش پزشکی بهنصی پوستر سامانه پاسخ گویی شکایات وزارت بهداشت، د

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 190تلفن 

  4030نصب پوستر معرفی سامانه 



 

18 
 

 هادست درست شستشویروش : 1پیوست
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 2پیوست

 توصیه شده (PPE) مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی

ای و هوابرد های استاندارد، تماسی، قطرهدر عفونت بسته به سطح پیشگیری استفاده ده PPEع نو

د آموزش داده بسیار متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هرنوع از این وسایل باید به افرا

 شود.

 رسپیراتور ماسک یا .1

 

 

 و گردن قرار دهید. راتصاالت ایمنی یا نوارهای االسیک در وسط س 

 یر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند انعطاف پذ 

 .صورت و چانه را به طور مناسب بپوشانید 
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 هادستکش .2

 

 

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

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

 ر نگه دارید.ها را از چهره خود دودست -

 سطوح لمس شده کمی در تماس باشید.با  -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید. -
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 توصیه شده (PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی )

 یاغشاهای مخاطی با ن لباس، پوستبدون آلوده کرد PPEایمن  های مختلفی برای درآوردنروش

 مثال آورده شده است. مواد عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک

PPE :را به ترتیب مراحل زیر درآورید 

 دستکش (1

 

 اند، بالفاصله دستان خود را بشویی یا اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شده

 از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

 کش اول را از مت کف دست دیگر را بگیرید و دستدار قسبا استفاده از یک دست دستکش

 دست خارج کنید.

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

 ارج انگشتان دست دون دستکش را زیر دستکش دست دوم ببرید و دستکش دوم را نیز خ

 کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون زباله قرار دهید 
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 ماسک (2

 
 دست نزنید. –سک آلوده است قسمت جلوی ما 

 از  و های خود رابالفاصله بشوییداگر در حین برداشتن ماسک، دستان شما آلوده شد، دست

 یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

  دن جلوی بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کرابتدا

 ماسک، آن را از صورت جدا کنید.

  در یک ظرف زباله درب دار قرار دهید.ماسک را 

 

ها را بشویید یا از یک ضدعفونی از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست بالفاصله بعد (3

 درصد استفاده کنید. 70کننده الکلی 
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 : گندزداهای سطوح3پیوست
 

 نکات عمومی

1 

2 

3 

 اده کنید.از یک ماده گند زدای مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکل استف

 از تماس کافی سطوح با ماده گند زدا مطمئن شوید.

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

 ند زداگمواد 

1 

2 

3 

4 

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیم

 گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن )آب اکسیژنه( مواد

 سفیدکننده

 نکات مهم در خصوص مواد گند زدا و ضد عفونی بر پایه الکل دارای مجوز

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

طیف  کش بایک میکروب 70ها موثر است. اتیل الکل %الکل برای از بین بردن ویروس

ندزدایی الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گ گسترده است و به طور کلی از

رها( و سطوح کوچک )به عنوان درپوش الستیکی و یالهای دارویی مولتیپل دوز، ترمومت

 شود._استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده میگاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل 

و در  کوچک محدود به دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح

 گردد.فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

، تورم، سخت استفاده مکرر و طوالنی از الکل به عنوان گندزدا می تواند باعث تغییر رنگ

 های خاص شود.شدن و ترک خوردگی الستیک و پالستیک

ها باز گذاشته ه ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجر_هنگام گندزدایی و نظافت، سالن

 شوند و جهت تهویه بهتر است هواکش نیز رو شن باشد.

ظر گرفته گرفتگی در ندر هنگام گندزدایی مالحطات الزم به منظور جلوگیری از خطر برق

 شود.

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه شوند.
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7 

 

8 

 

 

 

 24ذشت از گ های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شوند )کارایی محلول پسمحلول

 یابد.(ساعت کاهش می

ول طها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

ار برای شیفت )به ازاء هر شیفت حداقل دو ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس ک

 نیروهای خدماتی باید فراهم شود.

 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

ی، قارچ و گندزدای قوی و موثر که ماده فعال آن هپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتر

 شود.ر فعال میویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است. اما به راحتی توسط مواد آلی غی

ه کم و به طور زمان تماس( با هزینه دقیق 60تا  10با )های خانگی گندزداها و سفید کننده

 .شودگسترده در دسترس است. و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

د و با اینحال سفیدکننده ها غشاهای مخاطی، پوست ومجاری تنفسی را تحریک میکنن

-می کنش نشانتحت تاثیر گرما و نور تجزیه میشوند. و به راحتی با سایر مواد شیمیایی وا

 دهند. بنابراین سفید کننده ها باید با احتیاط مصرف گردند.

ده )قوی شاستفاده نادرست از سفید کننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق سازی توصیه 

دیدگی  تر و ضعیف تر( می تواند اثرات آنرا برای گند زدایی کاهش دهد و باعث آسیب

 کارکنان مراقب بهداشتی گردد.

 تفاده از سفید کننده رقیق شده رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و اس

رابر باستفاده از ماسک، پیشبند ضد آب و دستکش و عیمک برای محافظت از چشم در 

 شود.پاشیدن توصیه می

 های با تهویه مناسب مخلوط و استفاده شود. ای سفید کننده در محلمحلول

شود. یمرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم سفید کننده با آب سرد مخیوط گردد. )آب گ

 کند.را ناکارآمد میو آن

 مایید.نرقیق  %5را تا در صورت استفاده از سفید کننده حاوی هیپوکلریت سدیم آن

از به کاربردن سفیدکننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا 

های شیمیایی خطرناک شود. به کنشتواند باعث وادهد و میرا کاهش میکارایی آن

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدکننده با مواد شوینده اسیدی 
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* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

شود و این گاز میتواند شود تولید میمانند موادی که برای تمیز کردن توال استفاده می

ل از باعث مرگ یا جراحت شود. در صورت ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قب

 استفاده از سفید کننده برای گند زدایی کامال با آب بشویید.

-شوند و به سطوح رنگشده آسیب میسفید کننده ها موجب خوردگی در فلزات می

 رسانند.

 15دت ماز تماس با چشم باید خودداری شود. اگر سفید کننده به چشم وارد شود به 

 دقیقه با آب شسته و با یک پزشک مشورت شود.

-زاد میاگیرد، گاز سمی د کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میسفی

دسترس  نماید. بنابراین سفیدکننده ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و

 کودکان قرارداده شوند.

ن از آشود. برای اطمینان از اثر بخشی هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می

د حکه اخیرا تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از  سفید کننده هایی

 خودداری شود.

تهیه نموده و  اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه

فاده را بعد بر روی آن برچسب تاریخ رقیق سازی قید شود. و محلولهای تهیه شده بالاست

 ساعت دور بریزید. 24از 

طوح آغشته شوند. بنابراین ابتدا سآلی موجب غیر فعال شدن سفید کننده های میمواد 

ی از مواد آلی به مواد آلی باید تمیز شده و قبل از گند زدایی با ماده سفید کننده عار

 شود.

وف تیره سفید کننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در صورت امکان در ظر

 ان نگهداری شود.رنگ و دور از دسترس کودک

 


