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nCoV-2019کنترل عفونت در برخورد با بیمار مشکوک به موازین 

:تریاژزماندر
یفضایبهبیماروشوددادهطبیماسکیکnCoV-2019بهمشکوکبیماربه

بیمارانایرسبابیماربینو(بستهدرباایزولهاتاقترجیحا)شودهدایتجداگانه
یاسرفهامهنگکهشودتاکیدبیماربه.باشدداشتهوجودفاصلهمتریکحداقل
در.نمایدهعطسیاسرفهآرنجباالییبخشدریانمایداستفادهدستمالازعطسه

.ویدبشسریعاًراهادستباید،تنفسیترشحاتبادستشدنآلودهصورت



nCoV-2019کنترل عفونت در برخورد با بیمار مشکوک به موازین 

:ایقطرهاحتیاطات
بیمارازمتردوتایکفاصلهدرکهصورتیدرخدمت،دهندهارائهکادرازهرکدام

فرادیاناتاقدربیمار.نمایداستفادهطبیماسکازباید،دهدمیدادهخدمتارائه
سایربااچارنبهنبود،بیماراناینبهاتاقیکاختصاصامکاناگریا)شوددادهقرار

ایشانبینوگیرندقرارمشترکاتاقیکدرnCoV-2019بهمشکوکبیماران
در.(شودرعایتبیماریانتقالازپیشگیریجهت(متریکحداقل)گذاریفاصله

،سرفه)تنفسیعالئمدارایکههستندبیماریبهخدمتارائهحالدرکهصورتی
در.یندنمااستفادهصورتمحافظیاعینکازدرمانیکادربایدباشدمی(عطسه

جاییتاامادنمایاستفادهطبیماسکازحتماشودمیخارجاتاقازبیمارکهصورتی
.نشودهبردبیروناتاقازبیمارشودسعینداردبالینیضرورتوداردامکانکه



nCoV-2019کنترل عفونت در برخورد با بیمار مشکوک به موازین 

:تماسیاحتیاطات
وایقطرهتیاطاتاحبایدعفونیترشحاتبامستقیمغیرومستقیمتماسازپیشگیریبرای

ورودهنگامدر.(بیماراناکسیژنماسکباتماسازپرهیزمثالعنوانبه)شودرعایتتماسی
یشپیاآبضدگانوعینکدستکش،ماسک،ازبایدnCoVبهمشکوکبیماراناتاقبه
ومصرفریکباطبیومعاینهوسایلازامکانصورتدر.نموداستفادهپالستیکیبند

براینظرموردوسیلهکهشودضرورتصورتیکهدروشوداستفادهبیماربرایانحصاری
وچشملمسازبایددرمانکادر.شودضدعفونیوتمیزبایدشوداستفادهنیزبیمارانسایر
ودننمآلودهاز.نمایندخودداریآلودهدستکشباویژهبهآلودهدستبادهانوبینی

خودداری...واتاقدستگیرهبرق،کلیدمانندنیستندبیماربامستقیمتماسدرکهسطوحی
خودداریدبایاتاقازبیمارخروجوجابجاییاز.باشدداشتهمناسبتهویهبایداتاق.شود
.باشدتاکیدموردبایددستبهداشت.شودایجادبالینیضرورتمگرنمود



nCoV-2019کنترل عفونت در برخورد با بیمار مشکوک به موازین 

:هوابرداحتیاطات
سایلوازبایددهندمیانجامبیماربرایآئروسلکنندهتولیداقداماتکهدرمانیکادر

وچشمظمحافبلند،آستینباگاندستکش،مانند)نماینداستفادهمناسب(PPE)محافظ
FitوصورتاندازهمناسبسایزباN95ماسکصورت، test).ًجداگانهاتاقازترجیحا
فشارصورتهباتاقتهویهوشوداستفادهآئروسلکنندهتولیداقداماتانجامبرایانفرادی
ثانیهدرلیتر160بایدباشدطبیعیتهویهکهصورتیدریاباشدساعتدربار12تهویهومنفی
درضروریغیرافرادبایدآئروسلکنندهتولیداقداماتانجامزماندر.باشدبیمارهرازاءبه

تهویهومنفیشارفباجداگانهاتاقدربایدنیزشدهاینتوبهبیماران.باشندنداشتهحضوراتاق
بهثانیهدرلیتر160بایدباشدطبیعیتهویهکهصورتیدریاباشندبستریساعتدربار12
.شودتعویضاتاقهوایبیمارهرازاء



کار گیری احتیاطات استاندارد برای همه بیمارانبه 

اشیاوسوزنبابآسیازپیشگیریدست،وتنفسیبهداشتشاملاستاندارداحتیاطات
سازیتریلاسومحیطداشتننگهوتمیزسالمتپسماندها،ایمنمدیریتتیز،نوک
خطرارزیابیاساسبر(PPE)فردیحفاظتوسایلازاستفادهبیمار،ملحفهووسایل
.درمانیکادرتوسطبالینی

:استشدهتفادهاسزیرتنفسیسیستمبهداشتیاقداماتازکهکنیدحاصلاطمینان

نگامهدردستمالیکباراخوددهانوبینیبیمارانهمهکهکنیدحاصلاطمینان•
.پوشانندمیعطسهیاسرفه

استفادهnCoV-2019عفونتبهمشکوکبیمارانبهعمومی/انتظارهایمکاندر•
.گرددپیشنهادماسکاز

.گرددرعایتدستبهداشتتنفسیترشحاتباتماسازبعد•



کار گیری احتیاطات استاندارد برای همه بیمارانبه 

بهداشترعایتWHOراهنماهایمطابقدرمانیبهداشتیمرکزکارکنان
یاازیسپاکروشهرگونهانجامازقبل،بیمارباتماسازقبلدست

باماستازپسوبدنمایعاتمعرضدرگرفتنقرارازبعد،گندزدایی
.نمایندمیرعایترابیمار

الکلابهندرابیاوآبوصابونبادستکردنتمیزشاملدستبهداشت•
(ABHR)است.

دادهیحترجالکلیهندرابنگردد،مشاهدهوضوحبههادستآلودگیاگر•
.شودمی

.شودهشستصابونوآببابایدباشدمشاهدهقابلدستآلودگیاگر•



کار گیری احتیاطات استاندارد برای همه بیمارانبه 

ازمداوموصحیح،منطقیاستفادهPPEهاپاتوژنیوعشکاهشبه
تبهداشکارکنان،کافی،آموزشمنابعبهPPEاثربخشی.کندمیکمک
.داردبستگیمناسبفردیرفتارومناسب

ومداومطوربهمحیطگندزداییوکردنتمیزهایروشازاطمینان
هشویندموادوآبباسطوحکاملکردنتمیز.باشدمیمهمصحیح

(سدیمتهیپوکلریمانند)معمولیگندزدایموادازاستفادهباو(دترجنت)
ندری،الپزشکی،تجهیزاتوهادستگاه.استکافیومؤثرروشهایاز

منایهایروشبامطابقبایدپزشکیپسماندهایوغذاییموادظروف
.گردندمدیریت



اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربه

تماسوتنفسیترشحاتمورددراحتیاطیموارد
جملهزاافرادکلیه،استاندارداحتیاطیاقداماتازاستفادهبرعالوه

اتاقبهورودازقبلبایدHCWوکنندگانمالقات،خانوادهاعضای
ازهستند،یبسترnCoVشدهتأییدیامشکوکبیمارانآندرکه

.کننداستفادهماسکواحتیاطیاقدامات
برای.ندبگیرقرارمناسبتهویهباجداگانههایاتاقدربایدبیماران

افیکتهویه،هستندطبیعیتهویهدارایکهعمومیبخشهایاتاق
.استشدهگرفتهنظردرثانیهدرلیتر60بیمارهربرای



اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربه

تماسوتنفسیترشحاتمورددراحتیاطیموارد

بهآلودگیبهمشکوککهبیمارانی،مجزاهایاتاقوجودعدمصورتدرnCoV

.شوندبندیگروههمبابایدهستند

عفونتبهمظنوناینکهازنظرصرفبیمارانهمهتختخوابnCovباید.هستند
.باشندداشتهفاصلههمازمتر1حداقل

ازتیمی،امکانصورتدرHCWایمشکوکمواردبرایاختصاصیطوربهباید
.یابدکاهشانتقالخطرتادهندانجاممراقبتشدهتأیید

HCWکننداستفادهماسکازیدباها.
HCWشاهایغآلودگیازتانماینداستفادهصورتحفاظوچشممحافظازبایدها

.شودیجلوگیرمخاطی

HCWنندکاستفادهبلندآستیندارایویلغیراستروتمیزلباسازبایدها.



اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربه

تماسوتنفسیترشحاتمورددراحتیاطیموارد

HCWویکسرهسلباچکمه،ازاستفاده.نماینداستفادهدستکشازبایدهمچنینها
.نداردلزومیروزمرهمراقبتحیندربندپیش

ودفعیحصحنحوبهشدهاستفادهحفاظتیوسایلکلیهبیمار،ازمراقبتازبعد
.گرددرعایتنیزدستبهداشت

قرارادهاستفمورداختصاصیبصورتیاوبودهمصرفیکباریابایدتجهیزات
بطورهیزاتتجازاستفادهبهنیازاگرهادماسنجوهاسنجفشارمثالعنوانبه(.گیرد

تمیزراآنجداگانهبیمارهربرایاستفادهازبعد،داردوجودبیمارانبرایمشترک
.(الکلاتیل%70ازاستفادهبا،مثالعنوانبه)کنیدگندزداییوکرده

HCWندکنیخودداربایدآلودههایدستباخوددهانیابینیچشم،لمسازها.



اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربه

تماسوتنفسیترشحاتمورددراحتیاطیموارد
نظرازینکهامگرنماییدخودداریبیماراتاقازبیرونبهبیمارانانتقالوجابجاییاز

تشخیصیتتجهیزاسایریاوحملقابلرادیوگرافیتجهیزاتاز.باشدالزمپزشکی
ازنقلوحملمسیرهایازاست،نیازموردبیمارانتقالاگر.کنیداستفادهشدهتعیین
مالقاتوبیمارانسایرکارمندان،بامواجههرساندنحداقلبهبرایشدهتعیینپیش

.نماییداستفادهمناسبماسکبیماربرایوکنیداستفادهکنندگان

کهکنیدحاصلاطمینانHCWبهداشتمیدهندانجامرابیمارانانتقالکههایی
استشدهاشارهراهنماایندرکهطوریبهرامناسبPPEونمودهعایتررادست
.میدهندانجام

بیماردنرسیازقبلممکنزمانسریعتریندرالزماحتیاطیاقداماتهرگونهمورددر
.دهیداطالعبیمارانتقالمحلبه



اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربه

تماسوتنفسیترشحاتمورددراحتیاطیموارد
دزداییگنوتمیزاست،تماسدرآنبابیمارکهسطوحیمرتبطوربه

.نمایید

تعدادHCW،وکمشکبیمارباکهکنندگانمالقاتوخانوادهاعضایها
.کنیدمحدودراهستندتماسدرnCoV-2019درشدهتأییدو
لیهکجملهازشوند،میبیماراتاقواردکهافرادیبهمربوطاطالعات

.کنیدثبتپروندهدرراکنندگانمالقاتوکارکنان



اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربه

دتولیفرایندهایدرهواطریقازانتقالمورددراحتیاطیاقدامات
آئروسل
خطرافزایشباگردندمیهوادرمعلقذراتتولیدموجبدرمانیفرایندهایازبرخی
گذاشتنمانند.استهمراهMERS-CoVوSARS-CoVهاویروسکروانتقال
برونکوسکوپیویگذارلولهازقبلدستیتهویهریوی،قلبیاحیایتراکوتومی،تراشه،

:هاHCWتوسطزیرمواردانجامازاطمینانو
حداقلهواجریانباطبیعیتهویهیعنی-مناسبتهویهبااتاقیکدرمراحلانجام

تعویضبار12حداقلبامنفیفشاریهااتاقدریابیمارهرازایبهثانیهدرلیتر160
درمکانیکیتهویهازاستفادههنگامهوایانجرشدهکنترلجهتوساعتدرهوا

بهبیماررسیدنازقبلممکنزمانسریعتریندرالزماحتیاطیاقداماتهرگونهمورد
.دهیداطالعبیمارانتقالمحل



اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربه

دتولیفرایندهایدرهواطریقازانتقالمورددراحتیاطیاقدامات
آئروسل

کهنگامیهکنید،استفادهحفاظتجهتتاییدیهدارایتنفسیذراتمحافظیکاز
HCWقراردرستنمایند،میاستفادهمصرفیکبارتنفسیذراتمحافظازها
،(ریشثالمعنوانبه)صورتموهایکهباشیدداشتهتوجهنمایندچکراآنگرفتن
.شودمحافظمناسبگرفتنقرارازمانعاستممکن

کنیداستفاده(صورتشیلدیاعینکمثال،عنوانبه)چشممحافظاز.
نفوذبرابردرمقاوماسلباگر.بپوشیدبلندآستینوغیراستریلوتمیزدستکشولباس

میارانتظکهفرایندهاییمورددرآبضدبندپیشازبایدهاHCWنباشد،مایعات
.کننداستفادهکندنفوذلباسبهآنطیدرمایعاتباالیحجمرود

دکنیمحدودبیمارازمراقبتنیازموردحداقلبهرااتاقدرحاضرافرادتعداد.



کنترل های اجراییانجام 

-2019عفونتکنترلوپیشگیریاجراییهایسیاستوهاکنترل
nCoVاماشودمییرزمواردشاملبهداشتی،هایمراقبتمحلدر

:شودنمیمحدودزیرمواردبهفقط
فعالیتهایوهازیرساختایجادIPC،نتدویبیماران،مراقبینآموزشپایدار

ازناشیلقوهبابطورکهتنفسیحادعفونتهنگامزودتشخیصهایسیاست
2019-nCoVبرایآزمایشگاهبهیعسردسترسیازاطمینانحصول؛

بخشدرویژهبهجمعیتازدحامازجلوگیریبیماری،عاملشناسایی
اسبمنجداسازیدار؛عالمتبیمارانبرایویژهانتظارمحلتأمین؛اورژانس
برنامهوهاسیاستاجرایازاطمینان؛PPEکافیمنابعتامینی؛بستربیماران
.بهداشتیهایمراقبتجوانبهمهبرایIPCهای



کنترل های اجراییانجام 

بهداشتیهایمراقبتکارکنانبهمربوطاداریاقدامات
بهداشتیهایمراقبتکارکنانکافیآموزش
بیمارانتعدادبهکارکنانتعدادکافینسبتازاطمینان

ازناشیتنفسیحادهایعفونتبراینظارتفرآیندایجادnCoVبرای
بهداشتیهایمراقبتکارکنان

اینکهازاطمینانHCWsراپزشکیهایمراقبتفوریتاهمیتمردمو
.کنندمیدرک

بهبودهایمکانیسمآوردنفراهمواستاندارداحتیاطینکاترعایتنظارت
HCWsتوسط



از کنترل های محیطی و مهندسیاستفاده 

فهدبادرمانیوبهداشتیمراکزدرمحیطبهداشتهایاستانداردوالزاماترعایت
ودرمانیوبهداشتیمراکزواحدهایوهابخشتمامدرمناسبتهویهازاطمینان
.گیردانجامگندزداییونظافتهمچنین

شودحفظبیمارانتمامبینبایدمتر1حداقلفاصلهرعایتاین،برعالوه.
درزاماریبیعواملازبسیاریشیوعکاهشبهتواندمیمناسبتهویهوفضاجداسازی

.کندکمکبهداشتیهایمراقبتمحیط
صحیحومداومگندزداییوکردنتمیزروشهایازاطمینان.
مانند)نیبیمارستاگندزدایموادازاستفادهودترجنتموادوآبباسطوحسازیپاک

.استکافیوموثرروشیک(سدیمهیپوکلریت
،مدیریتایمنهایروشبامطابقپزشکیپسماندهایوغذاییموادظروفرختشویخانه

.گردند



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

:(گندزداییوضدعفونی،شستشو)مصرفیمواد
ایاجردر(گندزداییوضدعفونی،شستشو)مصرفیموادمورددرمهمنکات
:عفونتکنترلموازین

هایرآوردهفازاستفادهیاوصابونوآبباهادستشستشویشودمیپیشنهاد.1
WHOتوسطشدهپیشنهادهایفرموالسیون)الکلپایهبردستکنندهضدعفونی

وغذاسازمانسایتوبدرمندرجIRCکددارایرسیدهثبتبهمحصوالتیاو
انهگیازدهاصولبراساس(عفونتکنترلحوزهتجهیزاتوموادلینکدارو،

کلیهومارانبیتوسطاستفادهبرای(دارووغذاسازمانتوسطشدهابالغپروتکل)
.پذیردصورتدرمانامردردخیلپرسنلوافراد



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

اجرایدر(گندزداییوضدعفونیشستشو،)مصرفیموادمورددرمهمنکات
:عفونتکنترلموازین

تماسدارایوحسطوتنفسیترشحاتبوسیلهبیماراناطرافمحیطشدنآلودهبهتوجهبا.2
واهآمبوالنسها،اوژانسبهداشتی،ودرمانیمراکزدربیمارهایدستبامکررومداوم
هاینندهکعفونیضدازاستفادهشوند،مینگهداریآنجادربیمارانکههاییمکانسایر
Intermediate)متوسطسطح Level)سدیمهیپوکلریتیاوالکل،آبیپایهبر

وصیهتدارووغذاسازماندررسیدهثبتبهمحصوالتمبنایبر(ppm500حدود)درصد1
.گرددمی

High)باالسطحهایکنندهعفونیضدازاستفاده Level)موارداستثنایبه).گرددنمیتوصیه
مشاهدهمواردردهمچنینو(دیفیسیلکلستریدیومجملهاز)هاباکتریاسپوربابیمارهمزماندرگیری

.(بیوتروریسمهایآلودگیباشده



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

اجرایدر(گندزداییوضدعفونیشستشو،)مصرفیموادمورددرمهمنکات
:عفونتکنترلموازین

(صدمپنجوچهلویک)1.45گلیسرولدرصد،80اتانولپایهبردستضدعفونی.3
باکتریاسپورحذفجهتدرصد0.125هیدروژنپراکسیدوکنندهمرطوببعنواندرصد

833.3لیتری1مدرجفالسکیکدرکهاستصورتبدینساختفرمول.باشدمیها
لیترمیلی14.5ودرصد3هیدروژنپراکسیدلیترمیلی41.7،درصد96اتانوللیترمیلی

ورساندهلیتر1حجمبهشدهسردجوشیدهآبیامقطرآببارادرصد98گلیسرول
.گرددمخلوطآرامیبهفالسکمحتویات



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

اجرایدر(گندزداییوضدعفونیشستشو،)مصرفیموادمورددرمهمنکات
:عفونتکنترلموازین

پنجوچهلویک)1.45گلیسرولدرصد،75الکلایزوپروپیلپایهبردستضدعفونی.4
اسپورحذفجهتدرصد0.125هیدروژناکسیدپروکنندهمرطوببعنواندرصد(صدم

لیتری1مدرجفالسکدریککهاستصورتبدینساختفرمول.باشدمیهاباکتری
میلی(دهمهفتیکوچهل)41.7،درصد99.8خلوصباالکلایزوپروپیللیترمیلی751.5
آبیامقطرآببارادرصد98گلیسروللیترمیلی14.5ودرصد3هیدروژنپراکسیدلیتر

.گرددمخلوطآرامیبهفالسکمحتویاتورساندهلیتر1حجمبهشدهسردجوشیده



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

:منزلدرمحیطبهداشتهایتوصیه
.دهیدقرارمناسبتهویهباوجداگانهاتاقیکدررابیمار•
.کنیدحفظراخانوارافرادسایرازمتر1حداقلفاصله•

.نمایداستفادهماسکازبایدکودکبهشدننزدیکهنگاممادر•
میناناط.شودرساندهحداقلبهرامشترکفضایوشودمحدودبیمارجابجاییوتردد•

میویهتهخوبیبه(حمامآشپزخانه،مثالعنوانبه)مشترکفضاهایکهشودحاصل
.(شودداشتهنگهبازراهاپنجرهمثالعنوانبه)گردند

ماسکازبایدقراردارداتاقیکدربیمارفردباکهزمانیبیمارازکنندهمراقبتفرد•
ماسک.شوددستکارییاشودلمسنبایدماسکاستفاده،حیندر.نمایداستفادهمعمولی

بهداشتوددگردفعوآوریجمعطورمناسببهبهداشتیشرایطبااستفاده،پایانازبعد
.گیردانجامماسکبرداشتنازبعددست



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

:منزلدرمحیطبهداشتهایتوصیه
انجامنهاآاطرافمحیطیابیمارافرادباتماسدنبالبهفوراًرادستبهداشت

خوردنازبعدوقبلغذا،ازتهیهبعدوقبلتواندمینیزدستبهداشت.دهید
سندرمینظربهکثیفهادستکهزمانهروتوالتازاستفادهازبعدغذا،
ازادهاستفبارادستبهداشت.کرداستفادهنیز%70الکلازتوانمی.شودانجام
ازتفادهاسبرایتوصیهازقبل.دادانجامبایدصحیحودقتباآبوصابون
بایدنیایمبهمربوطالزمتوجهاتخانگی،کاربرددرضدعفونیبرایالکل
.(سوزیآتشازناشیخطراتواحتراقمانند)گردداعمال



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

:منزلدرمحیطبهداشتهایتوصیه

باید.ودشاستفادهمصرفیکبارکاغذیهایحولهازصابون،وآبازاستفادههنگام
ایپارچههایحولهازنیستدردسترسکاغذیحولهاگر.گرددخشکهادست

.کنیدجایگزینراآنهاشدنخیسازبعدحتماًاماکنیداستفادهاختصاصی

بهداشت.شودانجامبیمارافرادخصوصدرویژهبهاوقاتهمهدربایدتنفسیبهداشت
هایماسکازهاستفادباعطسه،یاسرفههنگامدربینیودهانپوشاندنبصورتتنفسی
بایدنیزدستبهداشتآندنبالبهکهشودمیانجامامثالهموایپارچههایماسکطبی،

.گرددرعایت

مناسبروشهباستفادهازبعدبینیودهانپوشاندنبرایگرفتهقراراستفادهموردمواد
باهادستمالمثال،عنوانبه)شودشستهمناسبروشبهیاوگردددفعوآوریجمع

.(شودشستهآبوشویندهموادیامعمولیصابونازاستفاده



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

:منزلدرمحیطبهداشتهایتوصیه

خودداریعمدفووتنفسیادهانترشحاتخصوصبهبدن،مایعاتبامستقیمتماساز
بهداشتیبراماسکودستبهداشتازمراقبتبرایمصرفیکباردستکشاز.کنید
قبلرادستبهداشت.کنیداستفادهپسماندوادرارمدفوع،جابجاییهنگامتنفس،یادهان

.دهیدانجامدستکشبرداشتنازبعدحتیو

حیندریابیمارتوسطشدهتولیدپسماندهایسایروهاماسکها،حولهها،دستکش
ظرفیکدربایدخانگیپسماندهایسایربادفعازقبلبیمارازمراقبتفرایندانجام
.گردندآوریجمعبیماراتاقدر(پدالیترجیحاً)دربدار

سیگاررک،مشتغذاییظروفازاستفادهبایستیوضروریستفردیبهداشترعایت
هایملحفهایوحوله،(بیمارفرددهانیترشحاتباآلودگیازاجتنابمنظوربه)مشترک
.شودخودداریمشترک



(environmental)و محیطی (engineering)مهندسی اقدامات کنترل عفونتی 

:منزلدرمحیطبهداشتهایتوصیه

شودمیتوصیهظرفشوئیمایعوآببابیمارغذاییظروفشستشوی.
1رقیقژاولآبعفونیضدمحلولبابیمارتماسموردسطوحروزانهطوربه

.شوددرصدگندزدایی

1یقرقژاولآبعفونیضدمحلولباروزانهبیماراستفادهموردروشوییوتوالت
.شودزداییگنددرصد

،تا60آبدروییلباسشماشینازاستفادهبابیماراستفادهموردهایملحفهوحولهالبسه
.شودشستهدرجه90

یماربهایملحفهوالبسهتکاندنازکننده،آلودهریزذراتایجاداحتمالدلیلبه
.شودخودداری



یتوصیه ها برا ی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذای

متصدیظارتنومحلدرتنفسیهایبیماریبامقابلهمحیطیکنترلراهنماینصب-1
کارکنانتوسطآنصحیحاجرایبهنسبت

محلدرکافیعدادتبهتنفسیهایبیماریانتقالازپیشگیریآموزشیتابلوهاینصب-2

تعدادبهتنفسیهایبیماریانتقالازپیشگیریبرایهادستشستندستورعملنصب-3
بهداشتیهایسرویسمحلدرکافی

محلدرزمالوکافیمقداربهنظافتتجهیزاتوامکاناتگندزدا،شوینده،موادوجود-4

بهداشتیهایسرویسدرمناسبتهویهسیستموهواکشازاستفاده-5

تنفسیهایبیماریبهمشکوکوبیمارپرسنلفعالیتادامهازممانعت-6

چکمهدستکش،ماسک،ازاستفادهونظافتمسئولعنوانبهمخصوصپرسنلازاستفاده-7
نظافتهنگامدرکارلباسو



توصیه ها برا ی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

صورتبهیبهداشتهایسرویسوهاپلهنردهدر،هایدستگیرهگندزداییونظافت-8
زانهرو...وتئاترآمفیهایسالنراهروها،ها،اتاقکفمانندسطوحسایرومستمر

ازتیبهداشهایسرویسگندزداییونظافتوسائلها،دستمالسطل،جداسازی-9
آبخوریجملهازدیگرهایمکانوسایل

رفمصباریکوسایلهمچنینوشدهاستفادههایکاغذیدستمالآوریجمع-10
هرآخردراآنهودفعپدالیدردارهایسطلومحکمپالستیکیهایکیسهدرنظافت
شیفتهماننظافتمسئولتوسطکارینوبت

نلپرسومقیمفردهربرایبهداشتیاستفادهموردلوازمکلیهبودنمجزا-11

نمازخانهدرشخصیسجادهومهرنماز،چادرازاستفاده-12

بهداشتیهایسرویسمستمرگندزداییونظافتشستشو،-13



توصیه ها برا ی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

بهشیفتهرازبعدبهداشتییهاسرویسسطوحتمامگندزدائیوشستشونظافت،-14
مرتبطور

درتشوئیدسمایعباهمراهظرفحداقلیاومایعصابونکشیلولهسیستموجود-15
بهداشتیهایسرویسمحل

انبیجهایمحلیاوآشپزخانههایقسمتکلیهمستمرگندرداییوشستشو-16

پرسنلسایروآشپزخانهپرسنلبهالزمهایآموزش-17

وآشپزخانهلپرسنبهویروسانتقالازپیشگیریبرایهادستشستننحوهآموزش-18
پرسنلسایر

النسوآشپزخانهیاآبدارخانه،بوفه،درخوردنآبوسماقفلفل،نمک،سرو-19
ظروفمناسبیگندزدایاینصورتغیردریاومصرفیکبارهایبندیبستهدرپذیرایی
هاآنحاوی



خودروهادستورالعمل گندزدایی 

شاملفردیبهداشتمسایلرعایت:
ازاستفادهیاوبهداشتیمسایلدلیلبهیکدیگربادادندستازپرهیز

وآبباهاتدسمرتبشستنوکردنسرفهیاعطسههنگامکاغذیدستمال
.صابون

شودیمتوصیهآببهنیازبدونالکلپایهباهایشویندهازاستفاده.

ایهپنجرهامکانصورتدرودرهاگذاشتنبازوهواکشازاستفاده

.ومقصدمبداءدرخودرو

خودروهاگندزداییونظافتزمان:

کاریشیفتهرپایاندر

شیفتمیانهدر



دی،عمووافقیهایمیله:شاملمشترکتماسدارایسطوحنظافت
کمکبامیعموونقلحملوسایلفرمانوصندلیهاپشتیها،دستگیره

ریدیگتمیزدستمالکمکباو%1ژاولآبتوسطسپسوشویندهمواد
.گیردمیانجامزداییگند
هاپنجرهودرهاوبودهسرنشینازخالیبایدخودرونظافت،وگندزداییهنگام

.باشدروشننیزهوابهترتهویهجهتهواکشوشوندگذاشتهباز

بیناختالطیهیچگونهنبایدوبودهیکدیگرازجداگندزداییونظافتمرحلهدو
.گیردانجامگندزداوشوینده

شوداستفادهوتهیهروزانهبایدگندزدامحلول.

گرددتهیهمعمولییاسردآببابایدگندزدا.

لباسوشدستکماسک،ازبایدنظافتهنگامدرخودرونظافتمسئولافراد/فرد
.نماینداستفادهژاولآبخوردگیبرابردرمقاومومناسبکار

دستورالعمل گندزدایی خودروها



مناسبریانجازکلرهپایهگندزدایترکیباتباکارحیندراستالزم
بستهفضایدررکلترکیباتانتشارتاکرداستفادهگندزدائیمحلدرهوا

.نگرددافرادمسمومیتباعث

تنفسیهایماسکازاستالزماسیدیوکلرترکیباتباکارحیندر
ستفادهااسیدیبخارهایوگازبرایمناسبکارتریجباوصورتتمام
.شود

درقاومملباسودستکشازاستالزمشیمیائیموادکاربردحیندر
.شوداستفادهاسیدیخوردگیبرابر

1سدیمریتهیپوکلیاوالکلآب،پایهبر)گندزدائیبرایمناسبماده
.شودمیگرفتهنظردر(درصد

دستورالعمل گندزدایی خودروها



4بهرا(%5غلظتباتجارتیسفیدکنندهماده)ژاولآبواحدیک
یپالستیکترجیحاًوداردربظرفیدرمعمولیوسردآبواحد
.نموداضافه

دراستزمالشودمیمحیاترتیباینبهکهمحلولیشودمییادآور
قابلوماندگاریزمانحداکثروشدهنگهداریایبستهدربظرف

شدهگرفتهنظردرساعت24گندزدائیعملیاتبرایبودناستفاده
زهتاشده،درستگندزدایمادهکارآمدیافزایشجهتبه.است

.باشدمیاولویتدرآنکردنمصرف

دستورالعمل گندزدایی خودروها



بینیپیشمجزادستمال2استالزمخودروهادرسطوحنظافتبرای
تاشوندیگندزدائوشستهحتماًهادستمالنظافتبارهرازپسوشود
.گردندآمادهاستفادهبعدینوبتبرای

اابتدبیماریزا،عاملازسطوحبارآلودگیکاهشوزدودنجهت
.گرددمینظافتشویندهموادبهآغشتهومرطوبدستمالباسطوح

شدههتهیگندزدایمحلولتوسطکهدستمالیتوسطگندزدائی
.شودمیانجامسطوحبرایشده،خیسومرطوب

ندزداگمحلولمحتویکهظرفییاسطلدردستمالقسمتدراین
رویبراضافیمحلولزدودنوفشردنازپسشدهورغوطهاست
.شودمیهکشیدداردوجودانهابرایمشترکتماسکهسطوحیکلیه

دستورالعمل گندزدایی خودروها



ها،یرهدستگها،میله)سطوحشدنآغشتهازناشیرطوبتاستالزم
خشکیبخودخودبصورتگندزداموادبه(...وفرمانوصندلیپشتی
بعملعتمماندیگردستمالیاووسایلباسطوحکردنخشکازوشده
.آید

رویربگندزدامواداثربخشیبرایماندگاریایدقیقه10حدودمدت
.شودمیبینیپیشسطوح

پایانهبمقابلنقطهیاطرفدروآغازنقطهیکازرانظافتاستالزم
.برسد

ازبایدشودمیاستفادهخودروهانظافتبرایکهوسایلیوهادستمال
جدارودمیکارببهداشتیهایسرویسنظافتوشستشوبرایکهوسایلی
.نگردداستفادهمشترکاًشرایطیهیچدروبوده

دستورالعمل گندزدایی خودروها



فاظتیحوسایلولباسگندزدا،وشویندهموادنگهداریمحل
روسایوشدهبینیپیشخودرومبداومقصددرمربوطه
درهاتفعالیاینبامرتبطنیازهایتامینبهموظفمربوطه
.باشندمیخطوط

جعبهی،شیمیائموادنگهداریمحلانتهایوابتدامحلدراستالزم
جفتیک:باشدذیلمواردحداقلبرمشتملاولیههایکمک

عفونیدضمادهشیشهیکشوی،چشممادهمصرف،یکباردستکش
جیحاًتروصابوننظیرشویندهمادهجراحت،محلوپوستکننده
چهارآب،باوشستشبهنیازبدونالکیپایهباصابونیامایعصابون
قیچی،ددعیکسوختگی،پمادیکباند،رولیکاستریل،گازعدد
.زخمچسبعدددهوکافیمقداربهپنبه

دستورالعمل گندزدایی خودروها



درذیلنکاتها،سامانهدرشاغلپرسنلسالمتازمراقبتوحفظبرای
:شودگرفتهنظر
سامانهلپرسندرفصلیهایسرماخوردگیشبیهعالئمهرگونهبروزصورتدر

یمعالسایرودردگلووسرفهسلسیوس،درجه38باالیتبمانندنقلوحملهای
بهداشتیزمراکبهونمودهخودداریکارادامهازبالفاصلهنفستنگیوتنفسی
الزمیهامراقبتودرماندورهطیجهتمربوطهدستگاهمعتمدپزشک/درمانی
.نمایدمراجعه

بهداشتیزمرکتائیدوسالمتگواهیارائهبافقطالذکرفوقافرادبکارشروع
هماهنگیتاسالزم.بودخواهدپذیرامکانمربوطهدستگاهمعتمدپزشک/درمانی
نیجایگزیوشدهفراهمضمنکارازغیبتمدتطولدرکارفرماباالزمهای
وحقوقتبایسمیشرایطایندر.شودبینیپیشدرماندورهانتهایتاویبرای

زماندرردفشغلیامنیتوپرداختسازمانیمقرراتطبقبیمارفردکاملمزایای
.گرددحفظخدمتترک

دستورالعمل گندزدایی خودروها



ویروس،کروناهبافراداینابتالازپیشگیریوشاغلینسالمتحفظجهتبه
اریکبتنفسیماسکماسک2هرشیفتازاءبهحداقلاستموظفکارفرما
.ندباشمیآنازاستفادهبهملزماالشارهفوقافرادN95نوعازمصرف

هردرهستندبیماربامستمرتماسدرکهخودروهارانندگاناستالزم
دستیشستشوبهاقداممقصدومبداءمحلدرخودسیربرگشتورفت
.نمایندگفت،پیشدستورعملبامطابق

بارکاهشومحیطیعواملازمراقبتوویژهشرایطشدنبرطرفتا
هاینجرهپپردهوشیشهپوششخودروهاکلیهویروسکروناآلودگی

دروهاخودرآلودگیسطوحکاهشباعثکاراینباونمودهبازراخود
.شوند

دستورالعمل گندزدایی خودروها



بامقابلههتجدرالزمتمهیداتبکارگیریبرایآموزشیوایتوصیهتابلوهاینصب
.استضرورینقلوحملهایسامانهمحلدرویروسکروناشیوع

شودینیبپیشپدالیداردربهایسطلنقلوحملهایسامانهکلیهدراستالزم
هایمالدستامحاءبهموظفهامکانایندرخدماتگیرندگانومسافرینکلیهو

افرادطتوسزبالهمخازناینتخلیه.باشندمیهامحلایندرشدهمصرفکاغذی
ستیکیپالهایکیسهدرزبالهمخازنتخلیهبوده،مربوطهبخشدرنظافتموظف
وظافتنگفتپیشمقرراتطبقوسایلوگرفتهصورتشیفتهرآخردرمحکم

.گرددانجامگندزدائی

نقلولحمهایسامانهمحیطیمراقبتوکنترلهایفعالیتومراحلانجامصحت
کروناماریبیشیوعخطروویژهشرایطجهتبهوبودهتابعهسازمانروسایعهدهبر

شرایطاراستقروبحرانرفعتادستورالعملایندرشدهارائهمراحلکلیهویروس
.باشدمیاالجراالزمخدماتیواجرائیهایدستگاهکلیهبرایعادی

دستورالعمل گندزدایی خودروها















:منبع
الینیخدماتارائهودرمانتشخیص،مراقبت،دستورالعمل ارجاعوب

کوروناویروسnCoV-2019عفونتقطعیومحتملمشکوک،بیماران
98بهمن-چیندرشدهشناسایی(nCoV-2019)جدید


