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دامنه کاربرد:
میادین میوه وتره بار

هدف از اقدامات کنترلی بهداشت محیطی :کاهش غلظت عامل عفونت در هوا ،سطوح و اشیاء
 .1بهداشت فردی:
 از دست دادن و رو بوسی کردن با یکدیگر پرهیز شود؛
 فاصله  1تا  2متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد؛
 شستن مرتب دستها با آب و صابون (مطابق بند  )5و یا استفاده از مواد ضدعفونیکننده بر پایه الکل؛
 استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در میادین الزامی است؛
 حتی االمکان از تبادل وجه دستی به صندوقدار غرفه ها خودداری شود.
 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛
 درصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛
 نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی ،ماسک ،چکمه و دستکش استفاده نمایند؛






برای ثبت حضور و غیاب ،ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود(در صورت وجود)؛
برای تماس با دکمههای آسانسور ،از دستمال کاغذی استفاده شود؛
استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن (در صورتیکه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی
آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)؛
عدم تماس دستها با چشم ،بینی و دهان؛
در نمازخانهها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛(در صورت وجود)

 عدم استعمال دخانیات بهدلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس؛
 .2بهداشت مواد غذایی:
 برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی بسته بندی ،سبزی  ،سیفی و میوه ،غرفه دار موظف است دستکش یکبار
مصرف در اختیار خریداران گذاشته و مشتریان پس از برداشت ملزومات و پرداخت وجه به صندوقدار دستکش
یکبار مصرف را در سطل زباله بیاندازند.
 غرفه دار آجیل وخشکبار موظف به قرار دادن پوشش قابل روئیت برروی محصوالت قابل عرضه خود در غرفه می
باشد.
 از خوردن غذا در محیطهای عمومی و همچنین خوردن غذاهای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از موادغذایی
بهصورت کامال پخته استفاده کنید؛
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 .3بهداشت ابزار و تجهیزات:
 ترالی های مورد استفاده در میادین پس از هربار استفاده توسط نیروهای خدماتی گندزدایی شوند.
 متصدیان واحدهای عرضه مواد پروتئینی امثال گوشت فروشی ،مرغ وماهی فروشی موظف به گندزدایی مستمر
ابزار وتجهیزات مورد استفاده در غرفه فروش خود می باشند.
 ضرورت شستشو گندزایی سردخانه ویخچال ها در غرفه ها بعد از هربار تخیله(در صورت وجود)
 ضرورت شستشو ماشین های حمل نقل بعد از هربار تخلیه
 وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود.
 در صورت وجود رختکن و حمام ،استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است.


کلیه مهرها ،کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر ،سجاده و نظایر آن از نمازخانهها بهصورت موقت

جمعآوری گردد.
 تعبیه ظروف حاوی مواد ضدعفونیکننده دستها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه ،راهروها،
آسانسورها ،سرویس های بهداشتی و مواردی نظیر آن.
 .4بهداشت ساختمان:
 استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرههای سالنها.
 نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در محل.
 نصب راهنمای شستشوی دستها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویسهای بهداشتی.
 تهویه مناسب محلهای اقامت ،سرویسهای بهداشتی وآسانسورها
 سرویسهای بهداشتی (حمام و توالت) را بهصورت مجزا گندزدایی کنید.


قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی ،درب آن را بگذارید تا میکروبها در هوا پخش نشوند.

 سطوح دارای تماس مشترک با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد( .مطابق بند)6
 سیستم لولهکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتها و سرویسهای بهداشتی تعبیه گردد.
 دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی در سطلهای دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی درخصوص
جمعآوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (جمعآوری پسماند 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.
 حذف آبخوریها و آب سردکنها به صورت موقت.
 اتاقکهای سیگار (درصورت وجود) غیر فعال گردد.
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 .5نحوه شستشوی دستها

 .6سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:
 صندلی ها(نشيمن صندلی ،دسته هاي صندلی و پشتی صندلی( قسمت پالستيكی يا فلزي)
 نيمكت ها در فضاي باز
 ديوارها ،کف سقف ،پنجره ها
 ترازوها
 سطل هاي زباله
 ترالی هاي مورد استفاده شهروندان
 کامپيوتر ،مانيتورها ،موهس
 سرويسهاي بهداشتی (دستشويی ،توالت وحمام)
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 ابزارکار

 درها ،دستگیره درها ،ترازو  ،شیرآالت ،نرده پلهها ،تخت ،کمد ،کابینت ،گوشی تلفن ،دستگاههای کارتخوان
و خودپردازها ،کف پوشها ،کلید و پریزها ،وسایل عمومی و نظایر آن
 محل آلوده شده را تميز (ازمواد جامد و مايع آلوده) و سپس از ماده گندزدايی کننده مجاز استفاده شود
و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشك و تميزو حوله را در کيسه
زباله بياندازيد.
 در صورت آلوده شدن دستكش آن را تعويض نماييد .
 دور ريختن دستكشها در کيسه زباله
 کيسه زباله را پلمپ کنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شويد
 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشوييد يا ماده ضد عفونی کننده پايه الكلی تميز
کنيد ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدايی با صورت خودداري نماييد
 براي تميز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نكنيد

 .7گندزدایی سطوح:


محل آلوده شده را تميز (ازمواد جامد و مايع آلوده) و سپس از ماده گندزدايی کننده مجاز استفاده شود
و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشك و تميزو حوله را در کيسه
زباله بياندازيد.



از يك ماده گندزدايی مناسب با پايه کلره يا بر پايه الكلی استفاده کنيد.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدايی کننده مطمئن شويد
 زمان مورد نياز براي اثر گذاري گندزدا ها  10تا  60دقيقه رعايت گردد؛
 در صورت آلوده شدن دستكش آن را تعويض نماييد و در کيسه زباله بياندازيد
 کيسه زباله را پلمپ کنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شويد
 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشوييد يا ماده ضد عفونی کننده پايه الكلی تميز
کنيد ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدايی با صورت خودداري نماييد
 براي تميز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده ننماييد

 .8مواد گندزدا:
 .1مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز

الکل برای از بین بردن ویروسها موثر است .اتیل الکل  70درصد یک میکروبکش با طیف گسترده است
و بهطورکلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است .الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک (بهعنوان مثال درپوش
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الستیکی ویالهای دارویی مولتیپل دوز ،ترمومترها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوپ و
ونتیالتورها) استفاده میشود.
بهدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میشود و در فضاهایی با
تهویه مطلوب استفاده میگردد.
استفاده مکرر و طوالنی از الکل بهعنوان گندزدا میتواند باعث تغییر رنگ ،تورم ،سختشدن و ترکخوردگی
الستیک و پالستیکهای خاص شود.
 .2مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم

طبق دستورالعمل شرکت سازنده
 .3مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن

طبق دستورالعمل شرکت سازنده
.4سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری ،قارچ و ویروس از
جمله ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی ،غیر فعال میشود.
گندزداها و سفیدکنندههای خانگی (با  10تا  60دقیقه زمان تماس) ،با هزینه کم و بهطور گسترده در
دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه میشود.
با این حال سفیدکنندهها غشاهای مخاطی ،پوست و مجاری تنفسی را تحریک میکند و تحت تاثیر گرما و
نور تجزیه میشوند و بهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میدهند .بنابر این سفیدکنندهها باید با
احتیاط مصرف گردند.
استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیقسازی توصیهشده (قویتر و ضعیفتر)
میتواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیبدیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.
برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیقشده رعایت موارد زیر ضروری است:

 استفاده از ماسک ،پیشبند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیهمیشود.
 محلولهای سفیدکننده در محلهای با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد. سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میگردد و آن را ناکارآمدمینماید)
 در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  %5آن را تا  %0.05رقیق نمایید.6
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نکات مهم:
 در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس  190راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛
 در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند :تب بااالی  38درجاه،
سرفه و گلودرد ،نارسایی تنفسی و تنگای نفاس ،عالئام گوارشای از قبیال اساهال ،نارساایی اعضاای بادن
بهخصوص کلیه ها و شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار منع و به مراکز درمانی /خادمات جاامع ساالمت
ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز /افراد به محل کار خود بازگردند.
 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.
 در هنگام گندزدایی مالحظات الزم بهمنظور جلوگیری از خطر برقگرفتگی درنظر گرفته شود.
 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.
 محلولهای گندزدا 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 نیروهای خدماتی باید فراهم شود.
 از تِی مخصوص فقط برای گندزدایی مکانهایی که امکان آلودگی وجود دارد استفاده نمایید.
 سطل زباله ،دستمالها ،تِی ،وسائل نظافت و گندزدایی سرویسهای بهداشتی باید از وسایلی که برای
مکانهای دیگر استفاده میشود ،مجزا باشد.


در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس ،دستکش و ماسک مخصوصتان پاره نشود و آسیب نبیند و در
صورت صدمه آنرا تعویض نمایید.

 الزم است سطوح گندزدایی شده بهمدت  10دقیقه خیس بماند.


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 و سپس در محلول آب ژاول
بهمدت  30دقیقه غوطهور بماند .بعد از آن در دمای اتاق خشکشده و برای استفاده آماده باشد.

 سفیدکنندهها موجب خوردگی در فلزات میگردند و به سطوح رنگشده صدمه میزنند.
 از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفیدکننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت  15دقیقه با آب
شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
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 از بهکار بردن سفیدکنندهها بههمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشداده و
میتواند باعث واکنشهای شیمیایی خطرناک شود .بهعنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن
سفیدکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزکردن توالت استفاده میشود ،تولید میگردد و این
 گاز میتواند باعث مرگ یا جراحت گردد .درصورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از
سفیدکننده برای گندزدایی ،کامال با آب بشویید.
 سفیدکننده رقیقنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میگیرد گاز 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 گذشت زمان تجزیه میشود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفیدکننده هایی که اخیرا
تولیدشده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
 اگر از سفیدکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقشده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ
رقیقسازی قید شود و محلولهای تهیهشده بال استفاده را بعد از  24ساعت دور ریخته بریزید .مواد آلی موجب
غیرفعالشدن سفیدکنندهها میگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزشده و قبل از
گندزدایی با ماده سفیدکننده عاری از مواد آلی گردد.
 سفیدکننده رقیقشده را باید دور از نور خورشید و درصورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس
کودکان نگهداری گردد
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 هنگام عطسه و سرفه ،دهان و بینی خود را با

نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس:
 قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود را تا

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل

باالی مچ به مدت  20ثانیه با آب و صابون مایع

زباله بیندازید؛

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از
مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل

 از تماس با افرادی که مریض هستند خودداری

استراحت کنید؛

کنید .از روبوسی و دستدادن با افراد دیگر

 ویروسها در هوای سرد و خشک انتقال

بپرهیزید (فاصله  1تا  2متر از افراد بیمار حفظ

سریعتری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگه

شود)؛

داشته شود؛
 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
هستید.

 افراد بیمار و مشکوک حتما از ماسک استفاده
نمایند.

 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و
سبزیجات تازه؛
 از دستزدن به چشم ،بینی یا دهان خودداری
کنید

آموزش به اطرافیان
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