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مقدمه

شناسایی راههای انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد .راه های انتقال این
ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی بهعنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی بهطور عمده از
طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عط سه و یا لمس ا شیاء آلوده منتقل میگردند .بر ا ساس دان ستههای
کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب ،سرفه ،تنگی نفس میتواند بروز نماید
و در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجربه ذاتالریه ،نارسددایی کلیه و مرگ گردد .درصددد مرگ ناشددی از این
بیماری هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست.
انتقال ویروس کرونا از انسددان به انسددان از طریق سددرفه ،عطسدده ،تخلیه ترشددحات بینی و دهان در
محیط می با شد .این ویروس میتواند در فا صله  1تا  2متری از طریق سرفه یا عط سه منتقل شود .راه دیگر
انتقال ،تماس دسددتها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات ،دسددتگیره درها ،میز و صددندلی،
شیرآالت ،نرده پلهها ،پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است که بهطور عمومی و مشترک استفاده میشود
شامل ا سکناس ،ا سناد و مدارک د ست به د ست شده و نظایر آن .بنابراین حائز اهمیت ا ست پس از تماس با
هر فرد یا اشیاء مشکوک دستها با آب و صابون شستشو گردد.
دامنه کاربرد

جلسات ،همایشها ،جشنوارهها ،کارگروهها و مواردی نظایر آن
فاصلهگذاری اجتماعی

یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا صله گذاری اجتماعی ا ست .از آنجا که ب سیاری
از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید  11ه ستند و محل های ک سب و
کار یکی از اماکن تجمع محسددوب شددده که می تواند سددبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حف سددالمت
نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار ا ست الزم ا ست مقررات ویژه ای از طریق فا صله گذاری 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 الزم است موارد زیر رعایت شود:


الزام استفاده از ماسک برای همه شرکتکنندگان در جلسه



تأکید بر عدم برگزاری جلسات حضوری و برگزاری به صورت ویدئو کنفرانس
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کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان با مراجعهکنندهگان و مدعوین با رعایت حداقل فاصدددله یک

متر در ورودیها ،راهروها و آسانسورها


رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در نمازخانه (درصورت استفاده)



رعایت فاصله حداقل یک متر در محل برگزاری جلسات توسط شرکتکنندهگان



درصورتی که مواجهه چهره به چهره کارکنان ناگزیر باشد باید در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته

و حداقل فاصله ی یک متر رعایت گردد.


اجتناب از تجمع کارکنان در محیط کار

غربالگری ،مراقبت و بازتوانی
 .1غربالگری شاغلین در همهگیری کووید19-

الزم ا ست برا ساس طرح فا صلهگذاری اجتماعی ،پیش از ورود به محل برگزاری جل سه ،فعالیتهای زیر
انجام پذیرد:
 -1مدعوین موظف هسددتند در صددورت وجود عالئم تنفسددی مرتبط با کووید 11-یا وجود تماس نزدیک با
بیمار در بدو ورود به محل جلسه فرم خوداظهاری را تکمیل نمایند (پیوست شماره.)1
 -2تب سنجی ورودی سازمان ها و دستگاه های محل برگزاری جلسه انجام شود؛
 -3از ورود مدعو دارای تب  33/8درجه به جلسه جلوگیری شود؛
اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
 .1بهداشت فردی

 از دست دادن و رو بوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید؛
 ا ستفاده از د ستمال کاغذی هنگام عط سه یا سرفه کردن (در صورتیکه د ستمال وجود ندا شت از
قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)؛
 شستن مرتب دستها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از مواد ضدعفونیکننده بر پایه
الکل؛
 در زمان داشتن عالئم بیماری تنفسی بایستی از ماسک استفاده نموده و درصورت شدید شدن عالئم
به مراکز درمانی مراجعه نمایند (م سئولیت مدیریت افراد دارای عالئم بر عهده مت صدی و مدیر محل
می باشد)؛
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 افراد بیمار ،تا زمان رسدددیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی ،حتیاالمکان در یک مکان جدا از
سایرین نگهدا شته شوند و در صورت نیاز از مرکز تماس  111یا  4131راهنمایی و م شاوره دریافت
نمایند؛
 برای تماس با دکمههای آسانسور ،از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛
 از تماس دستها با چشم ،بینی و دهان قبل از شستن و ضدعفونی خودداری گردد؛
 عدم استعمال دخانیات بهدلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال
به ویروس؛
 از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط شرکت کنندگان استفاده شود؛
 در صورت داشتن عالیم سرماخوردگی از حضور در جلسه خود داری نمایند در صورت الزام از وسایل
حفاظت شخصی استفاده نماید؛
 در صورت ا ستفاده از نمازخانه محل ت شکیل جل سه ،ا ستفاده از چادر ،کتب ادعیه ،مهر و سجاده
شخصی ضرورت کامل دارد؛
 نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی ،ماسک ،چکمه و دستکش استفاده نمایند؛
 جهت بردا شت یاددا شت ترجیحا" از ابزار الکترونیکی شخ صی ا ستفاده شود در غیر این صورت از
خودکار و نوشت ابزار شخصی استفاده شود؛
 .2بهداشت مواد غذایی

 در حد امکان از سرو غذا خودداری شود؛
 سرو قند ،شکر ،چای و آب آشامیدنی ترجیحا" در بستهبندیهای یک نفره انجام گیرد؛
 پذیرایی در بستههای یک نفره انجام شود؛
 سرو هر گونه نوشیدنی از جمله چای در داخل لیوان یکبار مصرف مناسب (ترجیحا" بر پایه گیاهی)
انجام شود؛
 درصددورت پذیرایی غذای گرم ترجیحا" در ظروف یکبار مصددرف مناسددب از جمله آلومینیومی و یا بر
پایه گیاهی به همراه قاشق و چنگال یکبار مصرف صورت پذیرد؛
 قبل از دست زدن به مواد غذایی جهت پذیرایی در جلسه نسبت به شستشو یا ضدعفونی دست اقدام
شود؛
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 .3بهداشت ابزار و تجهیزات

 پیشبینی ماسک و دستکش و مواد ضدعفونیکننده به مقدار متناسب با مدعوین توسط دعوتکننده
انجامپذیرد؛
 وسایل آموزشی مشترک در پایان هر جلسه گندزدایی شود؛
 کلیه تجهیزات موجود در اتاق های برگزاری جلسه ،قبل و بعد از جلسه گندزدایی شود؛
 ناوگانهای حمل و نقل و تردد افراد مسددتقر و یا ارجاش شددده به محل برگزاری جلسدده بعد از پایان
سرویسدهی گندزدایی شود؛
 تعبیه ظروف حاوی مواد ضدددعفونیکننده دسددتها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسددب در هر طبقه،
راهروها ،آ سان سورها ،سرویسهای بهدا شتی و مواردی نظیر آن در ساختمان محل برگزاری جل سه
ضروری می باشد؛
 .4بهداشت ساختمان

 اسدددتفاده از هواکش و ترجیحا" درها و پنجرههای سدددالنها و محل های برگزاری جلسددده در هنگام
جلسه باز نگهداشته شود؛
 تهویه مناسب کلیه محلهای منتهی به سالن جلسات ،سرویسهای بهداشتی و آسانسورها ضروری
میباشد؛
 سطوح دارای تماس مشترک با دستمال ،تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد؛
 سیستم لولهکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتها و سرویسهای بهداشتی تعبیه گردد؛
 دفع پسددماندها باید به شددیوه بهداشددتی در سددطلهای دردار پدالی صددورت پذیرد و کلیه نیروهای
خدماتی درخ صوص جمعآوری و دفع پ سماند رعایت تمامی مالحظات بهدا شتی (جمعآوری پ سماند
در کیسههای پالستیکی محکم بدون درز و نشت) در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند؛
 در محلهای تجمع نظیر نمازخانه ،گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشبینی شود؛
 هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد؛
 آسانسورها و آبخوریها به طور مرتب گندزدایی شود؛
 آبخوری و آب سردکنها به صورت موقت در ساختمانها حذف گردد؛
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نکات مهم

 هنگام گندزدایی و نظافت ،سالنها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهها باز گذاشته شوند و
جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.
 محلولهای گندزدای کلره باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت  24ساعت
کاهش می یابد).
 امکانات الزم برای شستشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء
هر شیفت حداقل  2ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای پرسنل مسئول نظافت
باید فراهم شود.
 از تِی مخصوص فقط برای گندزدایی مکانهایی که امکان آلودگی وجود دارد استفاده نمایید.


سطل ،دستمالها و وسائل نظافت و گندزدایی سرویسهای بهداشتی باید مجزا باشد.



در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس ،دستکش و ماسک آسیب نبیند و درصورت صدمه آنرا
تعویض نمایید.



نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسانید (تِی را به صورت مارپیچ
حرکت دهید).

" تِیهایی" که برای نظافت کف اتاقها و سالنها و غیره استفاده میشود باید دارای چند "سَر"
اضافی باشند.


پس از استفاده از پارچهها ،دستمال نظافت و تِی ،میبایست در آب داغ شسته شود.

 در هنگام گندزدایی احتیاطهای الزم در ارتباط با برق گرفتگی بهعمل آید.
 تجهیزات و ماشینآالت گندزدایی بعد از پایان کار شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت
تجهیزات و ماشینآالت خشک گردند.
 شاغلین بعد از گندزدایی به ویژه گندزدایی در سطح بزرگتر حتما" دوش گرفته و با لباس غیر از
لباس کار ،محل را ترک نمایند.
آموزش بهداشت

روشهای آموزشی مناسب
 آموزش به صورت مجازی (ازجمله شبکههای مجازی ،وبسایتها)
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 درصددورتی که آموزش از مسددیرهای مجازی امکانپذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصددله
حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است.
رسانههای مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف( :موضوعات مورد آموزش در بند ذیل درج شده است)

 نصب استند و بنر های اطالشرسانی
 نصب پوسترهای آموزشی
 درصورت امکان ،ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه
 درصورت امکان ،انتشار تیزر ،اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازی
 درصورت امکان ،استفاده از صفحات نمایشی ( )ledجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی
موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف (نکته :مطالب آموزشی جهت تولید رسانه مانند بنر ،پوستر و
 ...در بخش های دیگر همین راهنما موجود می باشد)

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس
 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس
 شناسایی افراد مستعد ابتال
 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
 آشنایی با نحوه صحیح دفع یا گندزدایی کردن وسایل
 آموزش نکات بهداشت فردی
 توصیه ماندن در خانه
 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل
 آموزش فاصله گذاری اجتماعی
 معرفی سامانه  111و سامانه 4131
 به م شتریان اعالم شود که در منزل و قبل از ا ستفاده از نان آن را گرم نمایند (مایکروفر و یا قراردادن
روی اجاق گاز).
 سایر (با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما)
نمونه فعالیت های آموزشی
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نصب استند یا بنرهای آموزشی برای بکارگیری تمهیدات الزم در جهت مقابله با شیوش کرونا ویروس
در محل کار

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا
 ن صب پو ستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح ش ست شوی د ست ها در محل کار خ صو صا سرویس های
بهداشتی و محل سرو غذا
 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین
 نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم
 آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج
 آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعهکنندگان
 نصب بنرهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی
 نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
 نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی
 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی ساختمان
 نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانه salamat.gov.ir
 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی
 نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن 111
جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور
 نصب پوستر معرفی سامانه 4131
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پیوست  :1فرم خوداظهاری فرد جهت ورود به جلسه

اینجانب  ..................................دارای کد ملی به شددماره ............................شدداغل در (واحد کاری /سددازمان )...
 ..........................دارای عنوان شغلی  ......................اظهار مینمایم:
 -1در سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهام:
□تب

□لرز □سرفه □تنگی نفس

□گلودرد □بدن درد

□احساس خستگی و ضعف

□درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه
 -2سابقه تماس نزدیک (فاصله کمتر از  2متر) با فرد مبتال به کووید( 11-کرونا ویروس) در دو هفته
اخیر را نداشتهام:
 مراقبت مستقیم فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک /محتمل /قطعی کووید 11-نمودهاست □ هر گونه تماس شغلی ( شامل همکار بودن) با فرد مبتال به کووید 11-در ف ضای ب سته م شترک (تماسبیش از  11دقیقه در فاصله کمتر از  2متر) □
 همسفر بودن با فرد مبتال به کووید 11-در وسیله نقلیه مشترک □ -3اطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  salamat.gov.irثبت کردهام □
اینجانب  ..................به کد ملی ......................تعهد مینمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق ،مراتب
را به کارفرما /نماینده معرفیشده از طرف کارفرما ،اطالش دهم و نیز گواهی میکنم پاسخ کلیه پرسشها را
با هو شیاری ،دقت و صداقت ثبت نمودهام و هرگونه عواقب نا شی از پا سخ نادر ست و خالف واقع ،بهعهده
اینجانب میباشد.
نام و نام خانوادگی

تاریخ
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پیوست  :2روش درست شستشوی دستها

دستها باید با آب گرم و صابون به مدت  21ثانیه به روش زیر شسته شوند:
 -1دستها را مرطوب کنید.
 -2از صابون مایع استفاده کنید.
-3کف دستها را خوب به هم بمالید.
 -4انگشتان را بشوئید.
 -1مچها را بشوئید.
 -6بین انگشتان را بشوئید.
 -3آبکشی کنید.
 -8با دستمال کاغذی خشک کنید (استفاده از حوله یکبار مصرف نیز مورد تایید است)
 -1شیر آب را با همان دستمال ببندید.
 -11دستمال را سطل زباله در دار بیندازید.
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پیوست :4گندزداهای سطوح

نکات عمومی

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده
کنید.
از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.
زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها  11تا  61دقیقه رعایت گردد.

مواد گندزدا

 .1مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز
 .2مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم
 .3مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن
 .4سفیدکننده

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  .1الکل برای از بین بردن ویروسها موثر ا ست .اتیل الکل  31در صد
و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای یک میکروب کش با طیف گسدددترده اسدددت و به طور کلی از ال کل
ایزوپروپیل بهتر اسدددت .الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کوچک
مجوز
( به عنوان م ثال درپوش السدددتیکی و یال های دارویی مولتی پل دوز،
ترمومترها) و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات (مثل اسددتتوسددکو و
ونتیالتورها) استفاده میشود.
 .2بهدلیل قابلیت ا شتعال الکل ا ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح
کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میگردد.
 .3اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل بهعنوان گندزدا میتواند باعث
تغییر رنگ ،تورم ،سختشدن و ترکخوردگی الستیک و پالستیکهای
خاص شود.
 .4هنگام گندزدایی و نظافت ،سددالنها باید خالی از افراد بوده و درها
و پنجرهها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز
روشن باشد.
 .1در هن گام گ ندزدایی مالح ظات الزم به منظور جلوگیری از خطر
برقگرفتگی درنظر گرفته شود.
 .6گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.
 .3محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول
پس از گذشت  24ساعت کاهش می یابد).
 .8امکانات الزم برای ش ست شوی مرتب د ستها و ا ستفاده از ما سک
یکبار م صرف در طول شیفت (به ازاء هر شیفت حداقل  2ما سک) و
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شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید
فراهم شود.
نکات مهم در خصوص سفیدکننده  .1گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدددیم در از
بین بردن باکتری ،قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است
اما به راحتی توسط مواد آلی ،غیر فعال میشود.
 .2گندزداها و سدددفیدکننده های خانگی (با  11تا  61دقیقه زمان
تماس) ،با هزینه کم و به طور گسددترده در دسددترس اسددت و برای
گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه میشود.
 .3با این حال سددفیدکنندهها غشدداهای مخاطی ،پوسددت و مجاری
تنف سی را تحریک میکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می شوند و
به راحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان میدهند .بنابر این
سفیدکنندهها باید با احتیاط مصرف گردند.
 .4استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق
سددازی توصددیه شددده (قویتر و ضددعیفتر) میتواند اثرات آن را برای
گندزدا کاهش دهد و باعث آ سیب دیدگی کارکنان مراقب بهدا شتی
گردد.
 .1برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق شده رعایت موارد زیر
ضروری است:
 اسددتفاده از ماسددک ،پیشبند ضددد آب و دسددتکش و عینک برایمحافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میشود.
 محلولهای سفیدکننده در محلهای با تهویه مناسب مخلوط نمودهو استفاده گردد.
 سدددف یدکن نده با آب سدددرد مخلوط گردد (آب گرم با عث تجز یههیپوکلریت سدیم میگردد و آن را ناکارآمد مینماید)
 در صددورت اسددتفاده از سددفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدددیم آن رارقیق نمایید.
 از بهکار بردن سددفیدکنندهها بههمراه سددایر مواد شددوینده خانگیاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشداده و میتواند باعث واکنشهای
شدددیمیایی خطرناک شدددود .بهعنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام
مخلوط کردن سددفیدکننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که
برای تمیزکردن توالت اسدددتفاده میشدددود ،تولید میگردد و این گاز
می توا ند با عث مرگ یا جرا حت گردد .در صدددورت لزوم اب تدا از مواد
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شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدکننده برای
گندزدایی ،کامال با آب بشویید.
سدددفیدکننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سدددطوح
رنگشده صدمه میزنند.
 از تماس با چشم باید خودداری گردد .اگر سفیدکننده به چشم واردگردد بالفا صله باید به مدت  11دقیقه با آب ش سته و با یک پز شک
مشورت گردد.
 سفیدکننده رقیقن شده وقتی در معرض نور خور شید قرار میگیردگاز سمی آزاد مینماید؛ بنابراین سفیدکنندهها باید در مکان خنک و
دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
 هیپوکلریت سدیم با گذ شت زمان تجزیه می شود برای اطمینان ازاثربخشی آن از سفیدکننده هایی که اخیرا تولیدشده خریداری
نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
 اگر از سفیدکننده رقیق ا ستفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه وتازه تهیه نموده و بر روی آن برچسددب تاریخ رقیقسددازی قید شددود و
محلولهای تهیه شده بال استفاده را بعد از  24ساعت دور بریزید .مواد
آلی موجب غیرفعالشدن سفیدکنندهها میگردد ،بنابراین ابتدا سطوح
آغشددد ته به مواد آلی با ید تمیز شدددده و ق بل از گ ندزدایی با ماده
سفیدکننده عاری از مواد آلی گردد.
 سفیدکننده رقیق شده را باید دور از نور خور شید و در صورت امکاندر ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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جدول  -1راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم

محلول اولیه :عمده محلولهای سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم  1 %معادل ))11111PPM
کلر قابل دسترس
محلول توصددیهشددده :محلول  1:111از هیپوکلریت سدددیم  1 %توصددیه میشددود اسددتفاده از  1قسددمت
سفیدکننده به  11قسمت آب سرد لوله کشی (محلول  1:111برای گندزدایی سطوح)
برای د ستیابی به غلظت منا سب هیپوکلریت سدیم ،ن سبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید .بهعنوان
مثال ،برای آمادهسددازی سددفیدکنندههای حاوی  2.1در صددد هیپوکلریت سدددیم ،از دو برابر بیشددتر از
سفیدکننده استفاده کنید (یعنی  2قسمت سفیدکننده به  18قسمت آب)
کلر قابل دسددترس بعد از رقیقسددازی :برای سددفیدکننده حاوی  1درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول
 ،1:111کلر قابل دسترس در حدود  1/11درصد یا  111پی پی ام خواهد بود
محلولهای سفیدکننده شامل غلظتهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا
رقت مورد نظر حاصل گردد
زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:
 سطوح غیرمتخلخل :بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میگردد
 گندزدایی از طریق غوطه ور کردن اقالم :ز مان تماس  31دقی قه توصددد یه می شدددود(برای تِی ها،
دستمال ،لباس ،دستکش و نظایر آن)
نکته :سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوش ،استفراغ ،ترشحات ،خون یا دیگر مایعات
بدن قبل از گندزدایی یا غوطهوری)

جدول  -2راهنمای تهیه مواد گندزدا
غلظت مورد نیاز

گندزدایی در دسترس

نسبت گندزدا به آب سرد

کلر قابل دسترسی  111پی پی ام

آب ژاول  1درصد ( 11111پی پی ام کلر

 1واحد گندزدا  11واحد آب سرد

یا  1/11درصد

قابل دسترس دارد)
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پیوست  :5نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود

 هنگام عط سه و سرفه ،دهان و بینی خود

را تا باالی مچ به مدت حداقل  21ثانیه با آب

را با د ستمال کاغذی بپو شانید و د ستمال را

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم

در سطل زباله بیندازید؛

د سترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیکننده
بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل
 از ت ماس با افرادی که مریض هسدددت ند

استراحت کنید؛

خودداری کنید .از روبوسددی و دسددتدادن با

 باید هوای محیط مرطوب نگهداشته شود؛

افراد دیگر بپرهیزید (فاصله  1تا  2متر از افراد

 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید

حف شود)؛

را گندزدایی نمایید؛

 حتما از ماسک استفاده نمایند؛
سددیسددتم ایمنی خود را با مصددرف میوه و
سبزیجات تازه تقویت نمایید؛
 از دسدددتزدن به چشدددم ،بینی و دهان
خودداریکنید؛
به اطرافیان خود آموزش دهید؛

