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:دامنه کاربرد
مراکز آموزشی:تهیه و توزیع مواد غذایی شاملمراکز 

مقدمه:
هاي انتقال این ویروس هنـوز  کننده بیماري نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههاي انتقال عامل ایجادناسایی راهش
طور عمده  از طریق ریز قطرات هاي تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه

هاي کنونی این بیماري از یـک  دند. بر اساس دانستهگریا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می
تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن اسـت  طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

طـور دقیـق مشـخص    الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از ایـن بیمـاري هنـوز بـه    به ذاتمنجر
است.نشده
ترشحات بینی انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیهاز انسان بهویروس کروناانتقال، اطالعاتایت به آخرین با عن

راه دیگـر  طریق سـرفه یـا عطسـه منتقـل شـود.     متري از 2تا 1فاصله در تواندویروس میاین و دهان می باشد. 
میـز و صـندلی،   ، هـا  دسـتگیره درب ، تتجهیـزا ماننـد یـروس آلوده بـه و و سطوحبا محیطهاتماس دست، انتقال

شـود طـور عمـومی و مشـترك اسـتفاده مـی     هبـ وسـایلی کـه  ، پریز و کلیدهاي برق و کلیـه هالهنرده  پ، شیرآالت
بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فـرد یـا   نظایر آن)اسکناس، اسناد و مدارك دست به دست شده و(

.یدآب و صابون شستشو دهبااشیاء مشکوك دست و صورت خود را 

اقدامات کنترلی بهداشت محیطی
در هوا، سطوح و اشیاء عفونتعامل کاهش غلظت هدف:

، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل یـک متـر از افـراد بیمـار یـا مشـکوك،       مناسب و مطلوبتهویهراهکارها:
سطوح و اشیاءگندزدایی

شرح ذیل می باشد:  عمده ترین شرایط انتقال در مدارس به .1

 میز و نیمکت، وایت برد، صندلی و ظروف مورد استفاده در سلف سرویس ها، نرده ها، سطوح مشترك)
دستگیره ها، شیر آب و امثال آن)

 وسایل مانند لوازم التحریر، لوازم شخصی بین دانش آموزان، تبادل فیزیکی
وردگی،آنفلوانزاکارکنان داراي عالئم بیماري تنفسی(سرماخسالمت وضعیت(
وسایل مشترك مورد استفاده مانند کامپیوتر ، تبلت، گچ، ماژیک
محل استراحت کارکنان، خوابگاه هاي مدارس شبانه روزي، نمازخانه ها
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پایگاه تغذیه سالم، سلف سرویس ها، آبخوري ها
سرویس هاي بهداشتی
 د همانند نتماس می باشا دست انسان درکه به نحوي باستوسایلی دربیشترین امکان آلودگی محیطی

استفاده مشترك می وسایل عمومی که موردو درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله هاستگیرهد
شود.آب و صابون شستشو بادستها به صورت صحیح ومکررباشد بنابراین حائز اهمیت است 

:)مدیران ، کارکنان و دانش آموختگان(براي بهداشت فردي.2
شودپرهیز با یکدیگر دانش آموزان و دانشجویان  و کارکنان کردنرو بوسیو دست دادناز.
 حضور در مراکز آموزشی و استفاده از وسایل حفاظت فردي ماسک و دستکش در تمام زمان هاي

کشیک کاري الزامی می باشد.در و نظایر آنها کارکنان 
 شستشوي دائمی دست ها و ضدعفونی دست ها با تعویض ماسک و دستکش در تواتر زمانی کوتاه و

ضروري می باشد.محلول هاي بر پایه الکل
بر پایه کنندهعفونیضدموادها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست

و حتی گوشیبعد از دست زدن به هر سطح و اشیاءقبل از دست زدن به دهان، بینی و چشم و الکل
ضروري می باشد.تلفن و موبایل و بعد از دستشویی

 حداقل یک متر در هنگام ارائه خدمت ضروري و همکاران دانش آموزان و دانشجویانرعایت فاصله با
می باشد.

مرکز در محل حضور یابند مدیر هیچ شخصی نبایستیصورت مشاهده عالیم سرماخوردگیدر
همچنین از حضور دانش آموزان و دانشجویان مشکوك و داراي واز بکار گیري افراد مذکورآموزشی

تا زمان پایان دوره درمان خود داري نماید. (مسئولیت مدیریت افراد داراي عالئم بر عهده عالئم اولیه
می باشد)مرکزمدیر 

 در صورت مشاهده بیماري از جمله سرماخوردگی و دانش آموزان و دانشچویان و ... کلیه شاغلین
الزامی مراجعه به مراکز درمانیعالئمصورت شدید شدن و درماسک استفاده ازو در منزلتراحت اس

می باشد. 
تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، مرکز آموزشیدر صورت مشاهده در افراد بیمار ،

راهنمایی 190از از مرکز تماس ند و در صورت نیداشته شوحتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین نگه
ت نمایند.و مشاوره دریاف

دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.
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 که دستمال وجود (در صورتیضروري می باشد.عطسه یا سرفه کردنهنگامکاغذي از دستمال استفاده
.وقع سرفه و عطسه استفاده کنید)نداشت از قسمت داخلی آرنج م

هر یک از "استفاده نگردد. (ترجیحایز و صندلی و سایر وسایلاز دستمال مشترك براي تمیز کردن م
.کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف)

با چشم، بینی و دهان قرار گیرد.ها قبل از شستشو یا ضد عفونی شدن نبایستی در تماسدست
و سرو مواد غذایی دخالت دارند به هیچ عنوان مجاز به دریافت وجه از مشتري افرادي که در تهیه، طبخ

نظایر آن) بوفه هاي مدارس و دانشگاه ها و(نمی باشند. 
یک فرد مجزا ز دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یادریافت وجه به صورت الکترونیکی با استفاده ا

انجام گردد.شاغلیناز 
 دستمال کاغذي جهت استفاده به منظور رعایت بهداشت فردي موظف هست بوفه و سلف سرویسمدیر

مشتریان در کنار کارت خوان ها قرار دهد.

:)اولیاء(براي بهداشت فردي.3
پرهیز شود.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
فردي ماسک و دستکش در خارج از منزل به ویژه براي افرادي که عالیم استفاده از وسایل حفاظت

.بیماري را دارند ضروري می باشد

کننده بر پایه ها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از مواد ضدعفونیشستن مرتب دست
اشیاه و حتی گوشی قبل از دست زدن به دهان، بینی و چشم و بعد از دست زدن به هر سطح والکل

تلفن و موبایل و بعد از دستشویی ضروري می باشد.
 ورود به مراکز آموزشی جزء ضرورت خود داري نمایند.از
 رعایت فاصله با متصدیان و شاغلین مراکز فوق حداقل یک متر در هنگام دادن سفارش و یا تحویل کاال

ضروري می باشد.
 که دستمال وجود نداشت از قسمت (در صورتییا سرفه کردن عطسه هنگامکاغذي از دستمال استفاده

داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)؛
قبل از شسته شدن و یا ضد عفونی شده با چشم، بینی و دهان تماس برقرار نکند.هاعدم تماس دست

لیه کرونا در مدارس ،دانش آموزان وکشود براي جلوگیري از انتقال بیماريتوصیه می.4
به این نکات توجه فرمایید:کارکنان 

رعایت موازین بهداشت فردي در مدارس
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ها توسط دانش آموزان وکلیه کارکنان مدارس شستن دست
 استفاده از دستمال موقع عطسه یا سرفه( در صورت نبودن دستمال از چین آرنج به منظور پوشاندن

دهان وبینی
اجتناب از دست زدن به صورت و چشم ها
گندزدایی سطوح در معرض تماس با افراد آلوده
.دور بودن از افراد بیمار که داراي عالئم تنفسی( سرماخوردگی، آنفلوانزا) می باشند

ها دستشويشستنحوه
شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه 20باید با آب گرم و صابون به مدت هادست:
ها را مرطوب کنید،دست
 کنید،از صابون مایع استفاده
هم بمالید،ها را خوب بهکف دست
،انگشتان را بشوئید
ها را بشوئید،مچ
،بین انگشتان را بشوئید
ها آبکشی کنید،دست
،(استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است) با دستمال کاغذي خشک کنید
،شیر آب را با همان دستمال ببندید
ندازیددستمال را در سطل زباله درب دار بی،
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:بهداشت مواد غذایی.5
حتما باید پوشش بهداشتی داشته و در ظروف مناسب نگهداري گردند. فاقد بسته بنديمواد غذایی
 در و غیر بسته بندي از جمله آجیل و تخمه و موارد مشابه آماده به مصرف عرضه مواد غذایی روباز

باشد.تمامی مراکز فعال ممنوع می
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خود داري شود و بوفه و یا فروشگاه مرکز آموزشیعرضه مواد غذایی در خارج از از نگهداري و
ممنوع می باشد.

.جهت مصرف قند و شکر و نظایر آن از موارد بسته بندي شده یکنفره استفاده شود
 بدون بسته بندي مجوز دار بایستی خود داري گردد.نان هاي سنتی و محلی و عرضه از نگهداري
نان هاي سنتی و شیرینی فاقد مجوز قانونی از سازمان هر گونه بسته بندي و عرضه عرضه و فروش

فروشگاه هاي دیگر ممنوع بوده و دستگاه هاي نظارت از جمله دانشگاه هاي علوم پزشکی غذا و دارو در
د.(معاونت بهداشتی) موظف به برخورد با متخلف بوده و به جمع آوري نان هاي بسته بندي اقدام نماین

.از خوردن غذا در حین خرید و در مسیر  رفت و برگشت خود داري نمایید
 خریداري اطراف مرکز آموزشی از دستفروشان مواد غذایی آماده به مصرف دوره گرد مواد غذایی

.ننمایید
:ابزار و تجهیزاتبهداشت .6

که در دسترس کلیه قفسه ها و میز کار و میز سرویس بطور مستمر بعد از پایان هر شیفت کاري
مشتري و شاغلین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی گردند.

 زمان عدم استفاده در داخل قفسه کلیه ظروف و تجهیزات در آبدارخانه و یا محل سرو غذاي شاغلین در
هاي پوشش دار نگهداري شود.

ین و پرسنل در صورت فعال بودن سلف سرویس و آشپزخانه و یا محل سرو  و نگهداري غذاي شاغل
بطور مستمر گندزدایی گردد.

 استفاده از قندان و نمکدان و نظایر آن تا اطالع ثانوي خود داري شود. در صورت نیاز از بسته بندي
یکنفره براي شاغلین و پرسنل ودر صورت فعال بودن قسمت مشتري جهت سرو غذا براي مشتریان 

ضروري می باشد.
شود باید پس از هر بار استفاده میز غذاخوري استفاده میچنانچه از پوشش یکبار مصرف براي

تعویض گردد.
ضروري می باشد.بار استفادهبعد از هرو نظایر آن رومیزيتشو و گندزدایی شس
بار استفاده گندزدایی شود.س از هروسایل نظافت پ
.در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري است
در جاهاي مختلف در رنده به تعداد مناسب ها با پایه نگهداکننده دستعفونیف حاوي مواد ضدظرو

فروشگاه در دسترس مشتریان و شاغلین قرار گرفته و تعبیه گردد.
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بهداشت ساختمان:.7
 جهت بهره برداري از تهویه مطلوب استفاده شود.هاسالنهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاز
هاي بهداشتیسرویسیه قسمت هاي مراکز صنفی به ویژه سالن سرو غذا، آشپزخانه، نمازخانه وکل

در طول شبانه روز حتی در ساعات تعطیلی از تهویه مناسبی برخوردار باشد.بایستی بطور مستمر و
گرددزدایی گندو مستمرمجزاصورت (حمام و توالت) را بههاي بهداشتیسرویس.
ها در هوا پخش نشونددن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشی.

میز و صندلی، شیرآالت، نرده  دستگیره درها، ها، درب، دیوار و کف:سطوح داراي تماس مشترك شامل
ها، کلید و پریز، ها، کف پوشخودپردازهاخوان و هاي کارتگوشی تلفن، دستگاهکابینت، تخت، کمد، ، هاپله

.گرددیزدایگندسپسو شده دستمال تمیز و خشکبانظایر آنو وسایل عمومی
گردد.تعبیههاي بهداشتی ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتتم لولهسسی
نیروهاي خدماتی هاي دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه ها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند

هاي در کیسهآوري پسماند جمع(آوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتیص جمعخصودر
در دستور کار قرار دهند.ر هر شیفت) در آخبدون درز و نشتپالستیکی محکم

بینی شود.پیشهاي تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نمازدر محل
شود.گندزداییداشته باشد و مرتبا مناسبهیتهودیباعال بودن )( در صورت فآسانسور يهوا
تا اطالع ثانوي در تمام قسمت ها حذف و از سرویس ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريآب

خارج گردد.
 گندزدایی محل استراحت شاغلین در صورت وجود بایستی بطور مستمر حداقل یکبار بعد از هر شیفت

د.کاري انجام شو
.داخل محل استراحت در طول شبانه روز از تهویه مناسب بایستی برخوردار باشد
 و امثالهم بایستی بطور مستمر بعد از شیفت کاري بصورت اسپري گند زدایی شوند.کلیه پرده ها

: نکات مهم
 ا و هاي تنفسی به تعداد کافی در محل هاز انتقال بیماريپیشگیرينحوه آموزشی پوستر و پمفلت

تابلوهاي تعبیه شده در دید مشتریان و شاغلین نصب گردد.
هاي به تعداد کافی در نقاط مختلف مراکز آموزشی در راهروها و سرویسهادستشوي شستراهنماي

بهداشتی در معرض دید دانش آموزان و دانشجویان نصب گردد.
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جهت ها باز گذاشته شوند وو درها و پنجرهبوده افرادها باید خالی از سالنزدایی و نظافت، نگام گنده
نیز روشن باشد.هواکش تهویه بهتر 

نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به
 .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد
هش میساعت کا24ی محلول پس از گذشت (کارایگندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول

ابد).ی
ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء امکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید فراهم 2هر شیفت حداقل 
شود.

ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهنمکامخصوص فقط براي گندزداییی ت .
ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي سرویسگندزداییوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشدشود،هاي دیگر استفاده میمکان

نبیند و در د و آسیبوماسک مخصوصتان پاره نشدر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و
. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت الزم  است سطوح گندزدایی شده به
ی را به صورت مارپیچ حرکت مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه نت)

دهید)
"یر"شود باید داراي چند ه میها و غیره استفادها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییتاضافی "س

باشند.
ی، میبایست در آب داغ شسته و سپس در محلول آب پس از استفاده از پارچهها، دستمال نظافت و ت

.شده و براي استفاده آماده باشدور بماند. بعد از آن در دماي اتاق خشکدقیقه غوطه30مدت ژاول به

:در برابر کاهش بار انتشار کرونا ویروسدر مدارسنکات ضروري جهت مراقبت محیطی 

از استفاده و یا در آغوش گرفتندست دادن با یکدیگر : شامل پرهیز ازمسایل بهداشت فرديرعایت -
.و شستن مرتب دست ها با آب و صابونعطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي دستمال 

)  براي رعایت مستمر بهداشت Hands Rubبه آب (استفاده از ضدعفونی کننده ها با پایه الکل بدون نیاز-
فردي شاغلین و دانشجویان و دانش آموزان 
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نصب و تعبیه بسته ضدعفونی کننده در نقاط مختلف مراکز آموزشی بطوري که براحتی در دسترس -
همه قرار گرفته باشد الزامی می باشد.

پنجره هاي محل کالس ها، نمازخانه ها و استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و در صورت امکان -
به منظور داشتن تهویه سالن اجتماعات ، راهروها در مراکز آموزشی نظیر مدارس و مراکز مشابه

مناسب کلیه محل هاي مورد استفاده 
راهنماي کنترل "کلیه پایگاه تغذیه سالم تولید وعرضه کننده مواد غذائی موظف به رعایت دستورالعمل -

می باشند."مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذاییبراي مقابله با کرونا ویروس  درمحیطی 
گند زدایی محیط ها و سطوح در مدارس به شرح ذیل و حداقل یکبار در روز قبل از ورود دانش آموزان -

هرشیفت:
زهاي اداري و نیمکت ، صندلی، دستگیره درهاي کالس ، پنجره ها، کامپیوتر و متعلقات، وایت برد و می-

سایر تجهیزات آموزشی مورد استفاده دانش آموزان با مواد گندزداي مجاز بر پایه الکی طبق دستور 
سازنده انجام شود

سرویس هاي بهداشتی و آبخوري، دوش ها و خوابگاه هاي شبانه روزي  و کف اتاق ها و سایر -
.آموزان و سایر پرسنل انجام شودمشاعات گندزدایی با هیپوکلریت سدیم  منوط به عدم حضور دانش

:اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوك به بیماري
، درجه38باالي تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 

خصوص هرسایی اعضاي بدن بعالئم گوارشی از قبیل اسهال، نا، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد
ارجاع داده شود درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز ها و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار کلیه

افراد به محل کار خود بازگردند.و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/

:هاي سطوحگندزدا
. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز 1

طورکش با طیف گسترده است و بهروبدرصد یک میک70اتیل الکل ها موثر است.الکل براي از بین بردن ویروس
عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهکلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (

استتوسکوپ و ونتیالتورها) استفاده یزات (مثل و گاهی سطوح خارجی تجه)ترمومترهاهاي دارویی مولتیپل دوز، 
شود.می
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اهایی با تهویه و در فضشدهراي گندزدایی سطوح کوچک محدود دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه
تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل بهاستفاده مکرر و طوالنی ازگردد.مطلوب استفاده می

هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترك
. مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2

مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

کنندهد.سفی4
قارچ و ویروس از جمله قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري،گندزدایی

شود.فعال میغیرویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 
طور گسترده در دسترس کم و به، با هزینهدقیقه زمان تماس)60تا 10هاي خانگی (با گندزداها و سفیدکننده

شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و براي گندزدای
و نور کند و تحت تاثیر گرما را تحریک میها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسیبا این حال سفیدکننده

ها باید با احتیاط هدهند. بنابر این سفیدکنندراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهتجزیه می
مصرف گردند.

تواند تر) میتر و ضعیفشده (قويتوصیهسازيرقیقکننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید
دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیباثرات آن را براي گندزدا

:ایت موارد زیر ضروري استرعشده براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق
شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه میبند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظتاستفاده از ماسک، پیش-
هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده هاي سفیدمحلول-
)نمایدگردد و آن را ناکارآمد مییت سدیم میرم باعث تجزیه هیپوکلرکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گسفید-

رقیق نمایید.%0,05آن را تا %5کننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید
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هیپوکلریت سدیمراهنماي غلظت و مصرف -1جدول
)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5کننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % هاي سفیدعمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99کننده به قسمت سفید1شود استفاده از توصیه می5یت سدیم % راز هیپوکل1:100محلول شده:محلول توصیه
)براي گندزدایی سطوح1:100محلول لوله کشی (

عنوان مثال ، براي به.کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبراي دستیاب
کننده قسمت سفید2استفاده کنید (یعنی کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیددر صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده
قسمت آب)98به  

لر قابل دسترس در ک،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر5براي سفیدکننده حاوي :سازيکلر قابل دسترس بعد از رقیق
پی پی ام خواهد بود500صد یا در0,05حدود 

هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهاي سفیدمحلول
هاي متفاوت: زمان تماس براي کاربرد

گرددوصیه میبیشتر یا مساوي ده دقیقه تمتخلخل:سطوح غیر
 (براي تیشوددقیقه توصیه می30زمان تماس :کردن اقالمورغوطهاز طریقگندزدایی	لباس، دستکش و دستمالها، ،

)نظایر آن
خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا ،ترشحات، استفراغ،کردن مدفوعتمیزسطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانندنکته: 
)وريغوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 
نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیازردیف

500کلر قابل دسترسی -1
درصد0,05پی پی ام یا 

50000درصد (5آب ژاول -
پی پی ام کلر قابل دسترس 

دارد)

واحد گندزدا 1-
واحد آب 99

سرد

:هاسفیدکنندهالزم براي استفاده ازهاياحتیاط

.زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده-
دقیقه 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داري گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود-

با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
داده ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتهها بهکنندهکار بردن سفیداز ب-

اي سمی در هنگام مخلوط      عنوان مثال گازههبهاي شیمیایی خطرناك شود.تواند باعث واکنشو می
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د ، تولیشودکردن توالت استفاده میاسیدي مانند موادي که براي تمیزکننده با مواد شویندهکردن سفید
نمایید تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز میگردد و این می

کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده براي و قبل از استفاده از سفید

ن نماید؛ بنابرایگیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید-
ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.کنندهسفید

هایی که کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود براي اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک-
شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.اخیرا تولید

ده و بر روي آن شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکننفیداگر از س-
ساعت دور ریخته 24بعد از شده بال استفاده را هاي تهیهسازي قید شود و محلولبرچسب تاریخ رقیق

ه به مواد آلی شتگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالبریزید. مواد آلی موجب غیر
کننده عاري از مواد آلی گردد.و قبل از گندزدایی با ماده سفیدشدهابتدا باید تمیز

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از درشده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید-
دسترس کودکان نگهداري گردد

نی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمه شیفت نوع وسایل مجزا پیش بی2براي نظافت سطوح الزم است -
وانتهاي آن) دستمال ها، تی ها و وسایل کف شوي حتماً شسته و گندزدائی شوند تا براي نوبت بعدي 

استفاده آماده گردند.
بهتر آن است جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوحی نظیر نرده ها، -

ی ها با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت می گردد. میز ونیمکت، صندل
گندزدائی براي سطوحی نظیر نرده ها، راه پله ها، میز ونیمکت وصندلی ها توسط دستمالی که توسط -

تهیه شده مرطوب و خیس شده، براي سطوح انجام می شود. پایه الکل محلول گندزدا 
طوح (میله ها، دستگیره ها، صندلی و ...) به مواد گندزدا به الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن س-

صورت خود بخودي خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگري ممانعت به 
عمل آید .( مهم ) 

دقیقه اي ماندگاري براي اثربخشی مواد گندزدا بر روي سطوح پیش بینی می شود.10مدت حدود -
.سدمقابل به پایان برغاز و در طرف یا نقطهآاز یک نقطه نظافت را استالزم-

دستمال ها و وسایلی که براي نظافت استفاده می شود باید از وسایلی که براي شستشو و نظافت -
سرویس هاي بهداشتی بکار می رود جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترك استفاده نگردد. 

وسایل حفاظتی مربوطه در محلی مناسب پیش بینی شده محل نگهداري مواد شوینده و گندزدا، لباس و-
و مدیر مدرسه موظف به تامین نیازهاي مرتبط با این فعالیت ها در مدارس می باشند.
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براي حفظ و مراقبت از سالمت دانش آموزان و پرسنل شاغل در مدارس نکات ذیل در نظر 
گرفته شود:

فراد مشکوك به بیماري کنترل ورود دانش آموزان و ممانعت از ورود ا-
حمله ناگهانی تب، در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی هاي فصلی در پرسنل مانند: -

در وعطسه، ناراحتی تنفسی، سرخ شدن یا التهاب و آبریزش از بینی حالی، درخود فرو رفتن، سرفه،بی
ه کار خودداري نموده و به مراکز بهداشتی فرد باید بالفاصله از ادامتهوع، استفراغ و اسهالمواردي نیز

درمانی/پزشک معتمد دستگاه مربوطه جهت طی دوره درمان و مراقبت هاي الزم مراجعه نماید.
ورود افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سالمت و تائید مرکز بهداشتی درمانی / پزشک معتمد دستگاه -

ي کارکنان شاغل هماهنگی هاي الزم با مدیر مدرسه در مربوطه امکان پذیر خواهد بود. الزم است برا
طول مدت غیبت از کار فراهم شده و  جایگزینی براي وي تا انتهاي دوره درمان پیش بینی شود. 

نصب تابلوهاي توصیه اي و آموزشی براي به کارگیري تمهیدات الزم  در جهت مقابله با شیوع کرونا -
کارکنان  ضروري است.ویروس  در معرض دید دانش آموزان و

توصیه می شود بروشورهاي آموزشی در مدارس با  مطالب آموزشی و علمی مناسب با موضوع آشنا -
نظر گرفته شود.شده و آموزش غیر در

دار داراي کیسه زباله پیش بینی شود و کلیه دانش آموزان و سطل هاي درالزم است در کلیه مدارس -
ء دستمال هاي کاغذي مصرف شده در این محل ها می باشند.کارکنان در مدارس موظف به امحا

تخلیه این سطل هاي زباله توسط کارکنان خدمات، تخلیه مخازن زباله در کیسه هاي پالستیکی محکم در -
آخر هر شیفت صورت گرفته و وسایل طبق مقررات پیش گفت نظافت و گندزدائی انجام گردد.

یوع بیماري کرونا ویروس  کلیه مراحل ارائه شده در این منطقه و به جهت شرایط ویژه و خطر ش
دستورعمل تا رفع بحران و استقرار شرایط عادي براي کلیه دستگاه هاي اجرائی و 

خدماتی الزم اجرا می باشد.

پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي

خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
تجهیزات حفاظت فردي ضروري را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردي 
پوشیده و درآورده شود.
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يت فردحفاظیزاتمراحل برداشتن تجه

لباس حفاظت فردي را بپوشید.
.یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

ماسک را مطابق شکل بزنید. 

دست انجام شود.یضدعفون
یکیالستيهااز دستکش(شودیدهش پوشدستک

پسماندها استفاده یریتو مدیطمحيسازپاكيبرا
.)شود

آن، اگر یحو دفع صحیکبند پالستیشدرآوردن پ
یکدر یرد،گیمبند مورد استفاده مجدد قراریشپ

ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحالیدهاگر روکش کفش پوش

.یدبردارید،ستکش در دست داردکه
و به یداز داخل به خارج بچرخانو دستکش رالباس

.یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمهید،ایدهپوشیکیپالستياگر چکمه ها

يها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا يظرف محتویکشده را در در آورده
بیاندازید.
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انجام شود.دست یضدعفون

برداشته شود.ماسک از پشت سر

ضدعفونی دست انجام شود.
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:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس
هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه 20باالي مچ به مدت 
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

ه نمایید؛استفادکننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از
دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید
؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما
. نمایند
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زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست
کنید

 هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با
دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو
استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس
تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛
 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.هستید

 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و
سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان


