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  مقدمه

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

ز طور عمده اهای تنفسی به اصل کلی ویروس عنوان یک است ولی به طور دقیق مشخص نشده  ویروس هنوز به

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

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

الریه، نارسددایی کلیه و مرگ گردد. درصددد مرگ ناشددی از این  به ذاتمنجر و در موارد شدددیدتر مم ن اسددت

 با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به  است. طور دقیق مشخص نشده  بیماری هنوز به

له تواند در فاصانسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط می باشد. این ویروس می

ها با محیط و سطوح آلوده به  متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست     2تا  1

ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه پله  ها، میز و صددندلی، شددیرآنت، نردهویروس مانند تجهیزات، دسددتگیره در

ستفاده می  به وسایلی است که   سناد و مدارک دست به دست      شود شامل   طور عمومی و مشترک ا اس ناس، ا

ست پس از تماس با ه    ست     شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت ا ش وک د شیاء م صابون   بار فرد یا ا آب و 

 شستشو گردد. 

 

  کاربرد دامنه

با هماهنگی و اعمال نظرات نمایندگان محترم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع    راهنما این

های ها، اماکن و محوطه   در موزه)کرونا ویروس(   11 -مقابله با بیماری کووید      جهت دسدددتی تنظیم گردیده و  

 .کن مرتبط با موضوع این پروت ل می باشدفرهنگی و سایر اما -تاریخی

 

  یاجتماع یگذارفاصله

ی ی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصدددله گیاری اجتماعی اسدددت. از آنجا که         

های هستند و محل 11عرض بیماری کووید بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در م

شده که می توا     سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ  کسب و کار ی ی از اماکن تجمع محسوب  ند 

سددالمت نیروی کار از اهمیت بانیی برخوردار اسددت نزم اسددت مقررات ویاه ای از طریق فاصددله گیاری  

اجتماعی عالوه بر رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت      

 . فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود

 در این راستا نزم است موارد زیر رعایت شود:
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  از طریق راه اندازی سدددامانه   یاجتماع گیاری  فاصدددله   تی و رعا  بازدیدکنندگان    ازدحام  جلوگیری از

ید از موزه   بازد ظایر آن    فروش و رزرو اینترنتی  تاریخی و ن حدود و      در گروه ، م ان  عداد م با ت هایی 

 گرفتن فضای محل، با در نظر سانس بندیمتناسب  با 

  مع در هنگام ورود و خروج از محلپرهیز از بازدیدهای گروهی و تج  

 بلیط ال ترونی ی هیته طیشراکارکنان و ایجاد توسط  طیچک بل ایو  یکاغی طیعدم صدور بل  

  گانکننددیکنندگان و بازدمراجعه، کارکنان نی( بکف یبرا یبیتخر ری)غدهنده های هشدارنوارنصب 

 شود رعایت متر 2فاصله  بازدیدکنندگان با کردن صحبت هنگام در. 

  ها و کارکنانکنندهدیبازد نیها ببه صورت محافظ در باجه یلونیاز پرده نااستفاده 

 به حداقل برسد.  های رفت و آمد،و سایر قسمت وسایل غیرضروری در سالن انتظار 

  تنگی تنفسی خودداری شودگلودرد و با عالیم تب، سرفه،  بازدیدکنندگاناز پییرش. 

 الزامی است و پرسنل بازدیدکنندگان رعایت فاصله گیاری برای. 

  درصد در هر نوبت بازدید الزامی است 05رعایت استفاده از ظرفیت. 

 در هر نوبتمتر( در تمام مراحل بازدید از محل 2ل مدیریت رعایت فاصله گیاری )حداق 

  یهمراه با بررسدد ازیحجم مورد ن زانیبا م فاصددله گیاریبر اسدداس محاسددبه  هر دیحجم بازدتعیین 

 محلمناسب  هیام ان تهو

 و  ازی برای بازدیدهای غیرحضددوریاپ مجهای مشددترک با گروه های اسددتارتهم اری و ایجاد برنامه

شویق افراد به بازدید مجازی ترغیب و  ستقیم بازدید از   ت از طریق پلتفرم های دیجیتال نظیر پخش م

 درجه و ... 065های مشاهده آنالین، واقعیت های ه اینستاگرام، اتاقبرنامطریق 

 ریتوقف در مس لیبه دل یلمبرداریو ف یعدم ع اس 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  11-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 یسبرر :ردیانجام پی ریز یهاتیاز ورود به محل کار، فعال شیپ ،یاجتماع یگیارنزم است براساس طرح فاصله

از  ،یریگهمه انیو روزانه، تا پا یصورت تصادف را به نیشاغل، ریمد ایکارفرما  ندهی: نمانیروزانه عالئم شاغل

سامانه  یابیچنانچه براساس ارز نیقرار دهد. همچن یابیمورد ارز یعالئم تنفس رینفس و سا یعالئم تنگ ثیح

salamat.gov.ir را  ریو کارفرما/ مد یوجود داشت، فرد از ورود به محل کار خوددار یخانگ نهیبه قرنط ازین

 .دینما یریبه محل کارجلوگ ماریاز ورود ب ریکارفرما/ مد صورتنیا ری. در غدیمطلع نما
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 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 دارعارضه 11-کووید بیماری به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشک معتمد، به گروه دو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 BMI> 40  

  مرمت  مخازن و همچنینانبارها و به دلیل آلودگی ناشددی از انباشددت اشددیا در  افراد امین اموال

شیمیایی     ستفاده زیاد از مواد  سیت های ریوی     دارایمعمون گران به دلیل ا سا ستند ح جزو  و ه

 گروه آسیب پییر می باشند.

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

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

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 افراد در نظر گرفته شود: نیا یبرا ریموارد ز

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یدر صورت عدم ام ان دورکار-1

 یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ ریتماس با سا

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیمناسب تر و کم جمع هیتهو طیبا شرا

 .ندینما یفراهم م نیشاغل یبرا یرا جهت استفاده از مرخص یطیشرا انیکارفرما -2      

 11-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با نزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  11-تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

ابالغی  "11-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

 گیرد.رارق به کار مورد ارزیابی پزش یگیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار از
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 یبهداشت و حفاظت فرد .1

  الزامی است. و پرسنل برای بازدیدکنندگاناستفاده از ماسک 

 شده         پ ستفاده  ستمال ا سرفه و عطسه و انداختن د شاندن دهان و بینی خود در هنگام  صله در  و بالفا

سرفه و عطسه         )دار  سطل زباله در  سمت داخلی آرنج موقع  شت از ق ستمال وجود ندا صورتی ه د در 

 .ها و صورت با آب و صابون در هر دو مورد الزامی است شستشوی سریع دست. (استفاده گردد

         شود یا از محلول ها شسته  صابون  صحیح با آب و  ستفاده    دست ها به روش  ضدعفونی ا یا ژل های 

   .ثانیه می باشد( 25)مدت زمان نزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل  گردد

  ز دست دادن و روبوسی اجتناب گرددا . 

  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحیح از ماسک استفاده شود. 

 ایدر هنگام سرفه  دستمال  کیو دهان خود را با  ینیب بازدیدکنندگانکه همه  دیحاصل کن  ناناطمی 

 پوشانند. یعطسه م

 فراموش نمودن ماسک   درصورت بازدیدکنندگان به ساده ماسک دادن قرار اختیار در و توصیه 

        سبت به ستی باید ن صنایع د شگری و  شتی مورد وزارت میراث فرهنگی، گرد   تهیه و تامین مواد بهدا

 .اقدام نماید عفونی()ماسک و محلول های ضد نیاز پرسنل

  نماینداز دست ش استفاده  دیباپرسنلی که در فرایند جابجایی اشیا دخیل هستند.  

 از دست ش استفاده نمایندی او فک پلمپ دو مرحله اموال جهت پلمپ نیو ام حفاظت گانپرسنل ی. 

 یا  ها وپصدددورت آنالین یا با اسدددتفاده از اَ به "ها ترجیحادریافت وجه نقد ممنوع اسدددت و پرداخت

 .صورت گیرد (صرفا توسط مشتری)کارتخوان 

 گردد.خودداری  در زمان بازدید و آشامیدن و استعمال دخانیات خوردن از 

  گردد یخوددارباید  و یا دست ش  آلوده یبا دست ها دهان ای ینی، باز لمس چشم. 

 شود شسته و تعویض ها لباس، منزل به مراجعه از بعد. 

      شامل شت دست  شوی     بهدا ضدعفونی بر پایه ال ل  ولو یا محل صابون  و دست با آب شست  05های 

  .درصد است

   ،ستفاده    شاغلین در کلیه مراحل مدیریت پسماند و د نماینباید از  تجهیزات حفاظت فردی  مناسب ا

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

 غذاییبهداشت مواد .2

  بندی شده()توزیع آب بسته انجام پییرد موقت طور به هاکنسردآب و هاآبخوریحیف 
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  کلیه محل ها  غیایی به عنوان فضدداهای جانبی،در صددورت وجود محل های تهیه، توزیع و عرضدده مواد

و فعالیت آنها طبق طبقه بندی       باید پروت ل های بهداشدددتی مرتبط با فعالیت خود را رعایت نمایند             

 هوشمند می باشد. مشاغل و محدودیت های

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

   ضدعفونی کننده دست در م ان های سب و قابل دسترس برای بازدید   جانمایی تجهیزات   انکنندگمنا

 (اده از دستگاه پدالی و یا هوشمندترجیحا استف) و مراجعین

  برای کارکنان ورود در هنگام پوشش کفش پالستی ی و   دست ش  ماسک صورت،  در اختیار قرار دادن 

ستفاده از آن ها در        شتیبانی و ملزم نمودن افراد به ا سط گروه پ سایر مراجعین تو  و بازدیدکنندگان و 

 تمام مدت زمان حضور در محل

 دار و در سددطل زباله درب یبهداشددت سیهنگام خروج از سددرو دسددت ش پوشددش کفش و ندور انداخت

 بخشها گریو د یادار یورود به بخش ها یبرا دیپوشش جد از  دست ش واستفاده 

  یبهداشت یها سیدر سروی دستمال رولخودداری از قراردادن 

 لمس اشیاء داخل موزه به دلیل ام ان انتقال بیماری ممنوع می باشد.  

 ،کننده ها دیتوسط بازدموزه ها آثار  و تابلوها ها، وارید نرده ها، عدم تماس سطوح 

  به بازدیدکنندگاننقشه  ایبروشور و  ارائهعدم 

 کننده هادیو ممانعت از نشستن بازد یصندل ییعدم جانما 

   سطوح شخوان، رومیزی، میزکار  پرتماسگندزدایی تمام   ،، تلفن ها، کیبورد، تبلتمحل کار از جمله پی

 یبرا)انجام گردد درها به صددورت روزانه  و دسددتگیره ها پله نرده، ،کلید و پریزها، دکمه های آسددانسددور

  .(شوداستفاده  0اعالم شده در پیوست سطوح واد گندزدای سطوح از م یضدعفون

  ستمر    گندزدایی محل های پرتردد  نظافت و صورت م ش   به  سرویس های بهدا سطوح کف  تی مانند  و 

 مشابه آناتاق ها، راهروها، سالن ها و 

 با توجه به این ه ویروس با گیشددت زمان از بین می رود در ) عدم پاکسددازی مسددتقیم اشددیای تاریخی

 .(دسترس خارج شود روز شی مورد نظر از 0-0است  صورت آلودگی اشیا کافی

  استفاده از رول های   بهداشتی فراهم گردد  های سرویس  و ها توالت در کاغیی دستمال  و مایع صابون(

 .دستمال بدون پوشش ممنوع است(

  کردن قبل از گندزدایی انجام شود.در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز 

 نظافت و گندزدایی سرویس بهداشتی در پایان روز  انجام گرد 

 اده نمایدد  فردی که نظافت را انجام می دهد از وسایل حفاظت فردی استف. 
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 بهداشت ساختمان .4

    دارای تهویه مناسددب باشددد بطوری که هوای تازه  همیشدده  باید ها  موزه موجود درفضدداهای تمام

 (هادر و پنجره استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن عنوان مثال)بباشد جریان داشته 

  تولیدی استفاده شود سطل زباله در دار پدالی برای پسماندهایم ان های مناسب از در. 

 شستشو، نظافت و ضدعفونی مستمر سرویس های بهداشتی با استفاده از مواد ضدعفونی مناسب 

 استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب در سرویس های بهداشتی 

            سرویس شویی در محل  ست صابون مایع و یا حداقل ظرف همراه با مایع د شی  ستم لوله ک سی وجود 

 های بهداشتی

 زدایی سطل ها اقدام گرددگند ی است روزانه نسبت به تخلیه سطل های پسماند وضرور. 

  حاظ به ل مناسب و  هیتهو یی بافضا  طیداشتن شرا   و اماکن موضوع این پروت ل،  هاموزه شرط فعالیت

وزارت  از سوی  شده  نییمجاز تع فاصله گیاری  تیرعادارای شرایط   ،دیبازد یرهایو مس  یابعاد داخل

 .است از ی دیگرکارکنان موزه  و بازدیدکننده ها نیب بهداشت

 دانن هامانند  ییو رکود هوا ست یا یدارا یو حیف فضاها  دیکوتاه و جد یدسترس   یرهایمس  نییتع 

 یا شهیحفاظ ش یدارا یپشت اتاقها یفضاها ایو  کیبار یراهرو ها ای

 

 نکات مهم

  چنانچه اماکن موضددوع این پروت ل، شددرایط رعایت کامل و دقیق موارد فوق الیکر را ندارند، مجاز به

 فعالیت نمی باشند.

     ده علوم انش  اجازه فعالیت اماکن موضوع این پروت ل، منوط به کسب تاییدیه بهداشتی از دانشگاه/ د

و کار، م ان مجاز به  ط)در صددورت تایید بهداشددتی بازرس سددالمت محی پزشدد ی مربوط می باشددد

 .(فعالیت است

  شیدن و ریختن محلول های سطوح و کلیدها، تجهیزات برق  از پا سازگار و با   یگندزدا روی  و مواد نا

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

  ان در تماس قرار گرفته  یآسددطوح را تمیز و گندزدایی کنید به ویاه روی سددطوحی که  مشددتری با 

 .با آنها تماس دارد اغلب اوقات
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 آموزش بهداشت

 ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در نزم تمهیدات ب ارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب 

 در محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  سرویس های  به خصوصنصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار

 های جانبی موزه که در تهیه و توزیع مواد غیایی دخالت دارند بهداشتی و محل

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغیی یا آرنج 

 ی از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان آموزش اقدامات نزم جهت پیشگیر 

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

  0505نصب پوستر معرفی سامانه 

  صب سامانه پاسخگو     با درج تنفسی  بیماریهای انتقال از پیشگیری  نحوه آموزشی  پوستر  ن یی شماره 

 (115تلفن)ش ایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش ی 
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 هادست شویشست روش درست: 1 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 25مدت 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-0

  .انگشتان را بشوئید -0

  .ها را بشوئیدمچ -0

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آب شی کنید -0

  است(مصرف نیز مورد تایید باریی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -1

 دار بیندازیدزباله درسطل در دستمال را  -15
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی2 پیوست

 شده( توصیهPPE) مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سی د، تما ار ای و هوابرد ب

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

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 .اتصانت ایمنی یا نوارهای انستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پییر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 متناسب با آنها قرار بگیرد.ها و روی صورت و چشم 
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 هادست ش .0

 

 

 

 

 

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

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 باشیدبا سطوح لمس شده کمی در تماس  -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددست ش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 

 شده( توصیهPPE) مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی

لوده کردن لباس، پوسددت یا  غشدداهای مخاطی با مواد  بدون آ PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

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

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

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دست ش (1

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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            ست ست ش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ست ش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 )دست ش درآورده شده را با دست ش نگه دارید. )ش ل اول از سمت چپ 

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

 خارج کنید. )ش ل وسط(

 .دست ش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

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

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

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (0

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای بانیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

ست     (0 سایل حفاظت فردی، د صله بعد  از درآوردن همه و ضد   بالفا شویید یا از یک  ه کنندعفونیها را ب

 .استفاده کنید درصد 05 یلال 
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 گندزداهای سطوح :3 پیوست

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه ال لی استفاده کنید. ن ات عمومی

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 گردد. دقیقه رعایت 65تا  15زمان مورد نیاز برای اثرگیاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه ال ل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه ال ل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن0

 کننده. سفید0

ندد ددات مددهددم در خصددددوص  

ضدعفونی بر پایه   موادگندزدا و 

 ال ل دارای مجوز

درصددد  05ها موثر اسددت. اتیل ال ل ال ل برای از بین بردن ویروس .1

ست و به   یک می روب سترده ا ل کلی از ال ل ایزوپروپیطورکش با طیف گ

عنوان مثال بهتر اسدددت. ال ل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک )به   

یال  گاهی      درپوش نسدددتی ی و ها(و  پل دوز، ترمومتر های دارویی مولتی

زات )مثل اسددتتوسدد وپ و ونتیالتورها( اسددتفاده  سددطوح خارجی تجهی

 شود.می

دلیل قابلیت اشددتعال ال ل اسددتفاده از آن برای گندزدایی سددطوح به .2

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

ستفاده م رر و طوننی از ال ل به  .0 یر تواند باعث تغیعنوان گندزدا میا

های خاص خوردگی نستیک و پالستیک  شدن و ترک رنگ، تورم، سخت 

 شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها و هنگام گندزدایی و نظافت، سددالن .0

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

 باشد.

به        .0 ظات نزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 دزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد. گن .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسددتفاده شددود )کارایی محلول محلول .0

 ساعت کاهش می یابد(. 20پس از گیشت 

ست        .8 شوی مرتب د ست ش سک    ام انات نزم برای  ستفاده از ما ها و ا

ماسددک( و  2ی بار مصددرف در طول شددیفت )به ازاء هر شددیفت حداقل  

شو     و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم  شست

 شود.
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ندد ددات مددهددم در خصددددوص  

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سددددیم در از        .1

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوننزا موثر اسدددت 

 شود.میاما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال 

ها و سدددفیدکننده      .2 با    گندزدا دقیقه زمان    65تا   15های خانگی )

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

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشددداهای مخاطی، پوسدددت و مجاری با این حال سدددفیدکننده .0

و  شددوند ور تجزیه میکند و تحت تاثیر گرما و نتنفسددی را تحریک می 

دهند. بنابر این   راحتی با سدددایر مواد شدددیمیایی واکنش نشدددان می   به 

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان            .0

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

دیدگی کارکنان مراقب بهداشدددتی عث آسدددیبگندزدا کاهش دهد و با   

 گردد.

شددده  رعایت موارد زیر برای تهیه و اسددتفاده از سددفیدکننده رقیق .0

 ضروری است:

بند ضد آب و دست ش و عینک برای محافظت  استفاده از ماسک، پیش   -

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

سفیدکننده در محل محلول - سب  های  مخلوط نموده و های با تهویه منا

 استفاده گردد.

سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت  -

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میسدیم می

 0در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  آن را تا       -

 رقیق نمایید.درصد

مواد شوینده خانگی اجتناب  همراه سایر  ها بهکنندهکار بردن سفید از به -

های شیمیایی تواند باعث واکنشداده و میگردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام مخلوط کردن     خطرناک شدددود. به  

 کردنکننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که برای تمیز سددفید

ستفاده می  تواند باعث مرگ یا می گردد و این گازشود، تولید می توالت ا

ستفاده نمایید و قبل    جراحت گردد. در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده ا

 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.از استفاده از سفید
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ه شد گردند و به سطوح رنگ ها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده 

 زنند.صدمه می

شم باید خودداری گر  - سفید از تماس با چ شم وا دد. اگر  رد کننده به چ

دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک  10گردد بالفاصددله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید  - از گیرد گن

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

 رس کودکان قرار داده شوند.نور خورشید و دور از دست

شددود برای اطمینان از هیپوکلریت سدددیم با گیشددت زمان تجزیه می  -

سفید    شی آن از  شده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخ

 نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

شددده را روزانه و کننده رقیق اسددتفاده کنید محلول رقیقاگر از سددفید -

سدددازی قید شدددود و تهیه نموده و بر روی آن برچسدددب تاریق رقیقتازه 

بریزید. مواد  سدداعت دور 20شددده بال اسددتفاده را بعد از های تهیهمحلول

سفید   فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میکنندهشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

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

 اری از مواد آلی گردد.ع

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

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

 (PPMمعادل درصددد  0 سدددیمهای سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس05555

صیه  سدیم   1:155محلول شده:  محلول تو صد   0از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:155کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 11فیدکننده به س

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

هیپوکلریت سدددیم، از دو برابر بیشددتر از   درصددد 0/2های حاوی سددازی سددفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 18قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول  0برای سددفیدکننده حاوی سددازی: کلر قابل دسددترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 055درصد یا  50/5، کلر قابل دسترس در حدود 1:155

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

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شدددوددقیقه توصدددیه می   05س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دست ش و نظایر آن(

ردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   کن ته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  055کلر قابل دسترسی 

 درصد 50/5پی ام یا 

پی پی  05555درصد ) 0آب ژاول 

 دسترس دارد(ام کلر قابل 

 واحد آب سرد 11واحد گندزدا  1

 



11 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس4پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     25را تا بانی مچ به مدت حداقل       

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم     

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه ال ل

 
 

  ند       از که مریض هسدددت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسددی و دسددت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1یزید )فاصله  افراد دیگر بپره

     شود(؛ ظحف

 
 

 حتما از ماسک استفاده نمایند؛ 

 
 

 به چشدددم، بینی  از دسدددت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را     را  شانید و د ستمال کاغیی بپو با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

    اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 

   سطوحی که در تماس م رر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
 

  و  با مصددرف میوهخود را سددیسددتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 

 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


