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 مقدمه

یقل مآلوده منتتنفسی و بزاق با ترشحات فرد  میرمستقیغ ای میتماس مستق ا توسطعمدت روسهایوا كرون

خاص انتقال  طیداده شده و تحت شرا صیتشخنیز در خون، مدفوع و ادرار  این ویروس ها همچنینشوند. 

 خفیف عالیم وسیعی از طیف دارای 19-بیماری كووید .شده رخ داده است یتنفس ییاز ترشحات هوا ییهوا

كه دارای  گروههای پرخطر در شود. اما می ظاهر متوسط تا خفیف به صورت افراد اكثر درهستند و  شدید تا

منی، مزمن، نقص سیستم ای و كبدی كلیوی تنفسی، دیابت، قلبی عروقی، ریوی، :بیماری های زمینه ای نظیر

ظاهر شده  شدید شکل به 40باالی  BMI، افراد با سال60سرطان یا سابقه شیمی درمانی، افراد سالمند باالی 

 .گردد می میر و مرگ به منجر حتی و

 است. زیرا بیماری انتقال مهمی در عامل ازدحام، پر اماكن در حضور و خانوار بعد پذیر، آسیب های گروه در

 . دارند را بیماری توان سرایت خانه محیط به بازگشت از پس و هستند تعامل در متعدد گروههای با خانوار افراد

 مسن تر افراد در و بوده (نفس تنگی و )سرفه تنفسی عالیم حاد شروع و تب افراد، در بیماری عمومی عالیم

 بیماری عالیم. است هوشیاری سطح تغییر یا قلب احتقانی نارسایی تشدید جمله از جدی تر عالیم تنفسی

 قبل ویروس را توانند می بزرگساالن شود. می شروع بدن به ویروس ورود از پس روز 14 تا 1 دار تب تنفسی

 است ممکن اما شود منتقل تنفسی قطرات توسط تواند می ویروسی عفونت كنند. این منتقل عالیم شروع از

دارد.  وجود انسان به حیوان از انتقال امکان همچنین شود. منتقل نیز صحبت كردن یا عطسه، سرفه، طریق از

 مهمی بسیار نقش تنفسی عالیم دارای بیماران و دار تب بیماران با و تماس سفر بیمار حال شرح در ضمن در

 .دارد بیماری به ابتال در

عادن به مبیتوته كارگران می باشد و همچنین فرایند كار در معادن عموماً مستلزم اسکان و با توجه به این كه 

معادن سرپوشیده و زیر زمینی(  به خصوص)ماس نزدیک كارگران در محیط محبوس امکان ت ایجاد دلیل

ریسک لذا  بوده و باالدر آن  19-كوویدد كه امکان انتقال بیماری های مسری از جمله نمحیطی را ایجاد میکن

 می باشد.باالتر  نیز كاری همه گیری بیماری در این واحدهای

سعی شده در ضمن  تدوین شده است.در شاغلین معدن كار  19-از كوویدپیشگیری این مجموعه به منظور 

 باشد.در معادن كشور  مات كنترلی توصیه شده كاربردی و دارای قابلیت اجرااست تا اقدا
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 دامنه کاربرد

 19-ویدكو پیشگیری و كنترل است كه صرفا به منظور بهداشتی نکات ضروریاین راهنما شامل توصیه ها و 

و مركز كنترل و  (WHO)بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت  روباز و زیرزمینیدر محیط معادن 

 یرا شامل نم داشتی و ایمنیو جنبه های به خطرات ریو سا تدوین گردیده است (CDC)پیشگیری از عفونت 

 .است یمعدن به قوت خود باق یو بهداشت حرفه ا یمنیمقررات ا ریسالذا ، شود

یزی الزم را برای  واكنش در زمینه به كارفرمایان و شاغلین معادن كمک می كند تا بتوانند برنامه ر سنداین 

برای ایجاد آمادگی های الزم در هنگام شیوع گسترده  و به عمل آورندو پیشگیری از آن كرونا ویروس مقابله با 

 . توصیه های الزم را ارائه نموده استدر جامعه،  19-وویدتر بیماری ك

 یكنترل و توصیه های پیشگیرانهمختلف،  بخش های به تفکیک ،معادن كشور ایرانوضعیت با توجه به  در ادامه

 ارائه گردد.

 توصیه های عمومی 

 توصیه می شود: 19 -از كوویدو پیشگیری زیر زمینی و سطحی  بطور كلی رعایت اصول زیر برای بهداشت معدن كاران 

ثانیه بشویید. در صورتی كه آب و  20به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل  .1

  كرد.الکل استفاده  از محلول ضد عفونی كننده بر پایه بون مایع در دسترس نیست می توانصا

 پرهیز كنید. آلودهاز دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای  .2

 خودداری كنید. تا حد امکان متر( با افراد بیمار یا مشکوک 2از تماس نزدیک )كمتر از  .3

 در كاهش ابتال به بیماری سهم زیادی تغذیه مناسب و كاهش اضطراب، نوشیدن مایعات كافی خواب كافی، .4

 دارد. 

ات تازه )جهت تقویت سیستم تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیج .5

 ویروس(. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوص كرونا

 برای معادن رو زمینی و زیر زمینی اختصاصیتوصیه های 

 اب كنندمی كار هم از بسیار فاصله با و آزاد فضای در اینکه دلیل به آهن سنگ معادن مانند روزمینی معادن در

 معادن ویژه به معادن برخی در اما پیشگیری نمود.19-از وقوع كووید میتوان بهداشتی ضوابط یکسری رعایت

 فضایی در نفر 500 تادر برخی معادن  و دارد وجود زیادی كارگری تجمع كاری شیفت یک در كه سنگزغال

 زغال معادن درای  ویژه تدابیر بایدلذا  .است این بیماری بیشتر شیوع خطر هستند كار حال در هوا گردش بدون
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 طی ار تونل مسیر كل شود می خارج كه جایی تا شودمی واردكارگر  كه جایی از نیزها  تونلدر  .شود اتخاذ سنگ

در برخی موارد این مسیر بصورت سینه خیز طی می شود لذا كارگر مربوطه در صورت ابتال به بیماری   و كندمی

مورد توجه قرار در خصوص كار در معادن نکات زیر باید  لذا .دارد را كارگران سایر كردن آلوده امکان خود راه سر

 بگیرد:

 یک نوبت قبل از شروع به كار و یک نوبت هم در طول اوقات  كارگران باید روزی دوبار تب سنجی شوند

و در صورت داشتن عالئم تب، سرفه، عطسه و تنگی نفس از ادامه این كار تا زمان بهبودی معاف  كاری

 .شوند

  در معادنی نظیر سیلیس و ذغال سنگ تمام افرادی كه در معاینات سالمت شغلی یا سایر ارزیابی بیماریهای

تنفسی ریه از قبیل آسم، برونشیت، پنوموكنیوز و غیره تشخیص داده شده به علت عواقب وخیم تر ناشی 

از طرف وزارت بهداشت از  اپیدمی كرونا نمودنتا زمان اعالم فروكش ،  19 -از ابتال به بیماری كووید

 انجام كار در معادن معاف گردند..

  تدابیر مدیریتی در مورد نحوه كار، ساعات كار و كار نوبتی كارگران برای كاهش حداكثری مواجهات

 .اتخاذ شود معدن كارانمخاطره آمیز 

 و به میزان كافی برای لحاظ نمودن نکات ایمنی  فعال نمودن سیستم های تهویه با حداكثر ظرفیت ممکن

 .و پیشگیری از انفجار

  معدن به خارج غیر ضروری از تردد هایجلوگیری از.  

 رعایت بهداشت فردی توسط كارگران.  

 تأمین وسایل حفاظت فردی مناسب برای شاغلین معادن. 

 تأمین مواد شستشو و ضدعفونی كننده دست در مکان ها قابل دسترسی. 

 توسط ظارت بر رعایت بهداشت فردی و عمومی كاركنان و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب ن

 كارشناس بهداشت حرفه ای معدن

  گندزدایی سطوح در معرض تماس كارگران تا حد امکان  

شناسایی كرده  ویروس را با كروناكارگران و زمان های احتمالی مواجهه  مکان ها دیبا معادن انیكارفرمابه عالوه 

 یوشهارو سپس میزان این خطر را ارزیابی كنند. پس از شناسایی و ارزیابی محل های با ریسک بیشتر بایستی 

 یروشها ،یتیریمد فنی، یاز كنترلها یقیممکن است شامل تلف یاقدامات كنترلكنند.  را انتخاب و اجرا یكنترل

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیكار ا
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 شاغلین و ذهابایاب سرویس   

برای جابجایی  غالبا ،شهههرها و روسههتاهای محل سههکونت شههاغلین معادنبا توجه به دور بودن اكثر معادن از 

سرویس های مذكور شاغلین   ستفاده می   از  سایل نقلیه  مینی بوس و اتوبوس ا  شود. تجمع كارگران در این و

 توجه به نکات ذیل ضروری است:لذا  خود زمینه را برای انتقال انواع بیماری ها فراهم می كند.

خود كه وسههایل حفاظت فردی محل كار  بل از ورود به خودروها بایدقپس از اتمام كار و كلیه پرسههنل  -

شد  لباسشامل   ستهای خود   را در كار، كفش كار، كاله و نظایر آن می با ا را برختکن تعویض نموده و د

 آب و صابون بشویند.

رو بر اسههاس دسههتورالعمل های صههادره از خود اقدام به گندزدایی به طور مرتب روزانهباید راننده خودرو  -

 مركز سالمت محیط و كار بنماید.

چنانچه از خودرو حمل پرسنل معدن برای حمل افراد متفرقه دیگر و علی الخصوص سرویس واحدهای    -

غیرشهغلی مانند مدارس و غیره اسهتفاده می شهود قبل و بعد از حمل پرسهنل معدن ضهدعفونی خودرو      

 ضروری است. 

 تب، سرفه، تنگی نفس  مکه دارای عالئاز وسایل حمل و نقل عمومی برای جابجایی افراد بیمار و یا افرادی  -

 هستند استفاده نشود. شبیه سرماخوردگی و یا سایر عالئم

باید تا زمان رسههیدن آمبوالنس  عمومی در صههورت مواجهه با افراد بیمار در سههرویس های ایاب و ذهاب -

از  و نموده در یک مکان جداگانه نگهداری      از فرد بیمار  به مراكز درمانی، حتی االمکان    بیمار  برای انتقال  

 وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک و دستکش استفاده نمایند.

سط     - سمتهایی كه تو ستگیره  افراد لمس می گردد تمام ق ، میله های افقی و عمودی داخل ، دربمانند د

 باید بطور مرتب گندزدایی شود. خودرو و صندلی ها

ترل ها، دیوارها، پنجره ها، محل نشیمن، دسته ها و پشتی صندلی، قفل كمربند ایمنی، چراغ ها، كن -

 رو باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.دخو مانیتور های

شگیری از حریق و یا برق گرفتگی     - سایل نقلیه احتیاط های الزم برای پی در هنگام گندزدایی و نظافت و

 به عمل آید.

 خودرو در حال حركت. بازگذاشتن پنجره هایبا ایجاد تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد  -

 و دخانیات استفاده از سیگار منع -

 خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو مواد مصرف هرگونهمنع   -

 نگهبانی و ورودی معادن

 آموزش های الزم در خصوص راه های پیشگیری از انتقال بیماری را دریافت نمایند.باید نگهبانان  -

 .شودكلیه نیروها و افرادی كه به معدن وارد می شوند انجام  تب سنجی  و غربالگری قبل از ورود -
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 د.ه، عطسه، تنگی نفس جلوگیری شوافراد دارای عالمت بیماری از جمله تب، سرف از ورود -

 )همکالسی، همکار، اعضاءممانعت شود  بوده اند 19-از ورود افرادی كه دارای تماس نزدیک با بیمار كووید -

 ( 19-از بیماركووید خانواده، تماس با بیماران مبتال در بیمارستان، همسفر با بیمار و یا مراقبت كننده

 از ورود افرادی كه از مناطق آلوده مراجعه نموده اند جلوگیری گردد. -

 انگشت جهت ثبت ورود و خروج كاركنان استفاده شود.از سیستم های تشخیص چهره بجای كارت و یا اثر   -

محل نگهبانی امکانات شستشوی دست فراهم باشد و كلیه افراد قبل از ورود به محوطه معدن نسبت در  -

 ه شستشوی دست ها به روش صحیح و مطابق مراحل زیر اقدام نمایند.ب

 روش صحیح شستن دست ها -1تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گندزداییاتاق نگهبانی حداقل در هر شیفت دو مرتبه و به روش صحیح  محل های تماس دست و كف -

 گردد. 

 شود. و سایر تجهیزات كه با دست تماس دارند ضدعفونیخودكار، گوشی تلفن، میز كار  -

 نگهبان ها از دست دادن با افراد مراجعه كننده خودداری نمایند. -
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ستمال های استفاده شده در سطل زباله درب دار ای استفاده همه افراد فراهم باشد و ددستمال كاغذی بر -

 انداخته شود.

 قرار گیرد. زباله در محل نگهبانی دار و دارای كیسهسطل زباله درب  -

 مدت زمان طوالنی در محل نگهبانی جلوگیری شود. یاز تجمع و توقف افراد برا -

  .مناسب در محل نگهبانی در تمام طول روز استفاده شود تهویهسیستم  -

 ر اوقاتی از روز باز گذاشته شود.و پنجره ها برای تهویه طبیعی ددرب  -

 قبل از تعویض شیفت تمام سطوح در دسترس گندزدایی شود. -

از داخل نگهبانی تردد ننمایند و ارتباط با افراد از طریق پنجره مراجعه كننده رانندگان و سایر افراد   -

 كوچک كه به همین منظور طراحی شده انجام گیرد.

 و نقل و بارگیری مواد معدنی حمل

 بهداشت فردی توسط رانندگان رعایت گردد. -

وسیله نقلیه و به ویژه بخش هایی كه در تماس با راننده و یا كاركنان مربوطه قرار دارند به طور مرتب  -

 مطابق دستورالعمل های مركز سالمت محیط و كار گندزدایی گردد.

 در معرض تماس با افراددر وسایل نقلیه حمل بار باید قبل از تحویل بار و بارگیری كلیه قسمت های  -

 گندزدایی گردد.

 شاغلین جابجایی بار از تحویل كاالهایی كه احتمال آلودگی دارند خودداری نمایند. -

، پنجره ها نشیمن، دسته ها و پشتی صندلی، قفل كمربند ایمنی، چراغ ها، كنترل ها، دیوارها، محل -

 باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.در وسایل نقلیه مانیتورها 

در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیاط های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی به  -

 عمل آید

راد دی با بار و یا افاز تماس مستقیم دست بدون وسایل حفاظت فرن بخش حمل و نقل و بارگیری كاركنا -

 خودداری نمایند.

مال كاغذی استفاده كنند و سپس آن را در سطل زباله ترانندگان هنگام عطسه و یا سرفه حتماً از دس -

 درب دار بیاندازند.

 میون و یا اتوبوس قرار گیرد.سطل درب دار در وسیله نقلیه اعم از مینی بوس، كا -

 رانندگان از تبادل پول جهت مبادالت تا حد امکان خودداری نمایند. -
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 .گیری از استعمال دخانیات اجتناب نمایندرانندگان و كاركنان حمل و نقل و بار -

 برای تهویه مناسب هوا، حتی المقدور پنجره ها باز گذاشته شود.هنگام تردد  -

 تاسیساتواحدهای خدمات فنی و 

مام واحدها را آلوده نمایند د تنلودگی میتوانحضههور در واحدهای مختلف در صههورت آ این واحد به دلیلكاركنان 

 رعایت شود:برای پیشگیری نکات زیر  لذا باید

سرفه و تنگی  و یا  19-به كوویدمبتال  خدمات فنی و تأسیساتی   كاركنانورود از   - افراد دارای عالئم تب، 

 به محل كار ممانعت شود.(  با فرد مبتال تماس نزدیک سرماخوردگی و نیز افراد مشکوک )درنفس و 

 رعایت بهداشت فردی به این افراد آموزش داده شود و بر حسن اجرای آن نظارت شود.   -

 وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک و دستکش در حین انجام كار توسط كاركنان این واحد استفاده شود. -

ره نظیر دستگی ه جاهای با تماس زیادر این واحد و لوازم مورد استفاده توسط كاركنان به ویژمحل استقرا  -

 درب، دستگیره كابینت ها و قفسه های نگهداری ابزار، پریزها، تلفن بطور مرتب گندزدایی شود.

ستگاهها  - شیفتهای كاری مختلف با آنها كار می كنند ال ی یتجهیزات و د ست ت كه افراد مختلف در  ا زم ا

 .گردددر طول هر شیفت كار بطور مرتب گندزدایی 

 واحد وجود داشته باشدسطل زباله پدالی درب دار در داخل  -

 سیستم تهویه كارامد و مناسب میبایستی فعال باشد. -

ل اسههتقرار این واحد از تهویه طبیعی برخوردار باشههد و درب و پنجره ها در اوقاتی از روز بازگذاشههته مح -

 شود.

 تونل ها و محل های برداشت

و بادسههت ی كه افراد مختلف در شههیفتهای كاری مختلف با آنها كار می كنند یتجهیزات و دسههتگاهها -

شههیفت كار و قبل از تحویل هر شههیفت به طور مرتب  الزم اسههت تا در طول شههاغلین در تماس هسههتند

 گندزدایی گردد.

 .بهداشت فردی رعایت شود  -

 .دست در دسترس افراد قرار گیردوسایل شستشو و ضدعفونی  -

 باشد. میبایستی فعال)در صورت امکان( سیستم تهویه كارامد و مناسب  -

  خرین حد ممکن كاهش یابد.ردد غیر ضروری در این محل ها تا آت -

شتی و در سطل های در دار پدالی صورت پذیرد و كلیه نیروهای جمع       دفع پسماندها  - شیوه بهدا باید به 

رعایت تمامی مالحظات بهداشههتی شههامل جمع آوری پسههماند در كیسههه های     دآوری و دفع پسههمان

  پالستیکی محکم بدون درز و نشت در آخر هر شیفت انجام شود.
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 ساختمانهای اداری
 ساختمانهای اداری معادن می بایستی مجهز به سیستم تهویه مطبوع و تهویه طبیعی باشند.در ضمن         -

شی اجتناب             ستم تهویه با هوای چرخ سی صیه می گردد و از  شار منفی تو ستم تهویه با ف سی ستفاده از  ا

 گردد.

 درب و پنجره ها برای انجام تهویه طبیعی در اوقاتی از روز باز گذاشته شود. -

ب نظیر دیوار، كف، در گردد لمس میبصورت مشترک   یره دربها و تمام قسمتهایی كه توسط افراد   دستگ  -

ستگاههای كارت خوان،كف پوش ها، كلید و پریزها    صندلی،گوش تلفن، د روزانه به طور مرتب  ها، میز و 

 گردند. گندزداییبا دستمال تمیز و خشک شده و سپس 

 .از مراجعات غیر ضرری ممانعت بعمل اید -

 .جداگانه در نظر گرفته شودو ضد عفونی هر اتاق وسایل گند زدایی  برای -

 الزامی است.تمام اتاقها سطل زباله پدالی درب دار در وجود  -

 دست تهیه شود.و ضدعفونی در ورودی ساختمان وسایل شستشو  -

 ویروس كروناكنترل های مدیریتی و به حداقل رساندن مواجهات كاركنان برای پیشگیری از انتشار  -

 امهمان سرو  هاستراحت گا

 مناسب برای این مکانها پیش بینی شود. تهویه -

 درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود. -

بطور مرتب و حداقل بعد به خصوص داخل آسانسور و دكمه های مربوطه    گند زدایی منظم تمام سطوح   -

 .انجام شوداز هر شیفت كاری 

 با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود.كلیه اشیاء و مکان هایی كه  -

 .در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری خوداری شود -

شو و گندزدایی              - ست ش ستفاده كننده  شود و بعد از تعویض فرد ا ستفاده  صی ا شخ از پتو، حوله و محلفه 

 شوند.

آموزشی در مورد ضرورت رعایت بهداشت فردی و بهداشت تنفسی و روشهای بهداشتی    نصب پوسترهای    -

 پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید كارگران انجام پذیرد.

 دستمال كاغذی برای رعایت بهداشت فردی هنگام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرد -

 تهیه شود.سطل زباله پدالی درب دار  -

 مواد ضد عفونی كننده دستنصب صابون مایع و  -

 در نظر گرفته شود.و یامشکوک افراد دارای عالمت نگهداری موزش دیده و محلی جدا جهت آتمام افراد  -
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سایل حفاظت فردی     - ستفاده از و ستکش، چکمه و لباس كار جهت كاركنان خدماتی و     ا سک، د شامل ما

 الزامی می باشد. نظافت

 هآبدار خانآشپزخانه و 

 ن در كاركنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است كوتاه كردن ناخ -

 وكارفرما موظف است به منظور رعایت بهداشت كاركنان در هنگام عطسه یا سرفه دستمال كاغذی تهیه  -

 .در اختیار كاركنان آشپزخانه و آبدارخانه  قرار دهد

به دریافت پول نقد از     یچ عنوان مجاز  ، طبخ و سهههرو مواد غذایی دخالت دارند به ه      افرادی كه در تهیه   -

 تری نمی باشند.مش

دریافت وجه به صورت الترونیکی با استفاده از دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یا یک فرد مجزا، از        -

 شاغلین انجام پذیرد.

 خودداری گردد.ماده مصرف در حین تهیه غذا از دخالت دست با محصوالت مواد غذایی و یا غذای آ -

دون دسههتکش به وسههایل و تجهیزات جداسههازی مواد غذایی و توزین آن از جمله از تماس مسههتقیم و ب -

 كارتک، تاسک و نظایر آن اجتناب گردد.

 از دست زدن افرادمتفرقه و كاركنان به اشیاء و كاالهای غیر ضروری اجتناب گردد. -

ساز       - سرویس دهی كلیه ظروف طبخ و آماده  سرو غذا موظفند پس از  شپزخانه ها و محل های  ی مواد آ

 باالی گرم ) ترجیحا غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، كارد، بشهههقاب، پارب آب و نظایر ان را با آب  

 شسته و سپس گندزدایی و آب كشی نمایند. (درجه سانتی گراد 75

سیخ كباب در زمان عدم         - شق، چنگال ، لیوان،  سه، قابلمه، ، قا شقاب، كا شامل ب كلیه ظروف و تجهیزات 

 در داخل قفسه ها/كابینت های درب دار نگهداری شود. استفاده

 ل اجتناب شود.ااز نگهداری گوشت، مرغ و سایر محصوالت پروتئینی در خارج از یخچ -

 از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در كنار سایر مواد غذایی خودداری گردد. -

 رعایت گردد. یا تحویل كاالفاصله حداقل یک متری با افراد در هنگام اخذ سفارش و  -

نیروهای خدماتی آشپزخانه و آبدارخانه باید در هنگام نظافت از لباس، چکمه، ماسک و دستکش مناسب  -

 استفاده نماید.

 انجام پذیرد. انه انجام و سپس گندزداییبصورت روزشستشوی كف آشپزخانه  -

 ضروری است. كاریدر هر شیف  بصورت مرتبو نقاط پرتماس  ها دستگیره دربگندزدایی  -

 وجود داشته باشد. آشپزخانه و آبدارخانهبرگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در  -

 تهیه غذاصابون مایع به تعداد و مقدار كافی به همراه دستمال كاغذی جهت خشک كردن دستها قبل از   -

 و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 الزامی است. آشپزخانه و آبدارخانهسطل زباله پدالی درب دار در داخل  -
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 سیستم تهویه كارامد و مناسب میبایستی فعال باشد. -

 افراد متفرقه به هیچ عنوان به این مکانها وارد نشوند.ترتیبی اتخاذ شود تا  -

شاغل در     - سنل  شپزخانه و آبدارخانه پر شهای      آ شند و به آنها در مورد انواع و رو شت با دارای كارت بهدا

 یهای واگیردار آموزشهای الزم داده شود.انتقال بیمار

 ضروری است. كاردر تمام مدت مناسب استفاده این پرسنل از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی  -

 شستشوی دستها قبل از شروع كار الزامی می باشد -

 درصورت حضور این واحد در واحد كاری محل استراحت افراد از سایل پرسنل جدا شود -

 بینند محدود گردد. ایی كه حرارت نمیتا حد ممکن سرو غذاه -

 رستوران و غذاخوری 

 استفاده از اینگونه مکانها محدود گردد. -

 .بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود و قبل -

 در رستوران ها و غذاخوری ها ترجیحا در بسته بندی های یکبار مصرف انجام گیرد. سرو قند -

 حتما باید پوشش بهداشتی داشته و در پوشش مناسب نگهداری گردند.مواد غذایی فاقد بسته بندی  -

صورت روباز و       - شیجات ب شیرینی، تر صرف از جمله انواع آجیل، تخمه،  از نگهداری مواد غذایی آماده به م

 بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

 خوردن و آشامیدن استفاده شود.حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران ها و غاخوری ها برای  -

 بصورت روزانه شستشو و گندزدایی شود. رستورانكف سالن غذاخوری و   -

 در هر شیف غذاخوردن ضروری است.بصورت مرتب ب سالن غذاخوری دستگیره در گندزدایی -

 و سالن غذاخوری در معرض دید همگان نصب شود. رستورانبرگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در  -

مایع به تعداد و مقدار كافی به همراه دسههتمال كاغذی جهت خشههک كردن دسههتها قبل از غذا صههابون  -

 خوردن و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 و سالن غذاخوری الزامی است. رستورانسطل زباله پدالی درب دار در داخل  -

وانهای آبخوری بصههورت اسههتفاده از نمک پاش و لی. وسههایل مشههترک مانند نمک پاش جمع اوری شههود -

شهای         شود در این مورد میتوان از نمک پا شار بیماری می سالن غذاخوری باعث انت عمومی روز میزهای 

 یکبارمصرف انفرادی و لیوانهای یکبار مصرف استفاده نمود.

 میبایستی فعال باشد. رستورانسیستم تهویه كارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و  -

اتخاذ شههود تا تعداد زیاد پرسههنل به یکباره وارد سههالنهای غذاخوری نشههوند و زمان سههرو غذا و   ترتیبی -

 استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.

و سههالن غذاخوری دارای كارت بهداشههت باشههند و به آنها در مورد انواع و  رسههتورانپرسههنل شههاغل در  -

 ریهای واگیردار آموزشهای الزم داده شود.روشهای انتقال بیما
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اسههتفاده این پرسههنل از وسههایل حفاظت فردی و بهداشههتی در تمام مدت حضههور و فعالیت در سههالن    -

 ضروری است. رستورانغذاخوری و 

 نرخت ک

 رای هر فرد بصورت جداگانه اختصاص كمد لباس ب -

 باید بصورت مناسب انجام پذیرد.تهویه رختکن   -

 و مرتب انجام شود. و محوطه رختکن بصورت روزانه ، قفسه ها، دستگیره هاكمدها گندزدایی -

 گره زده شود. ملباس های كار آلوده باید با دقت در یک كیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن محک -

ستها قبل             - ضدعفونی د شو و  ست ش شتی در نزدیکی رختکن جهت  سرویس بهدا  از تعویض و بعد وجود 

 لباس

 وجود دستمال كاغذی برای خشک كردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه  -

 الزامی است. رختکنسطل زباله پدالی درب دار در  -

 جلو گیری از ازدحام افراد  -

 شتیسرویس های بهدا

كافی بوده و بطور مرتب گندزدایی شود. و  سرویس های بهداشتی معادن باید دارای تهویه مناسب، نور -

 شرایط بهداشتی مناسب نگهداری شود.در 

صورت روزانه              - شتی ب سهای بهدا سروی شوی دیوارها و كف  ست ستورالعمل های  ش و گندزدایی مطابق د

 انجام شود صادره از مركز سالمت محیط و كار

 رد.انجام گی رویسهای بهداشتی بصورت مرتبسدستگیره درب، شیر آالت، و وسایل موجود در  گندزدایی -

 ، درب آن بسته شود.كشیدن سیفون توالت فرنگیقبل از  -

 نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی است. -

صابون             - ستفاده از  ست. ا ضروری ا شتی  سرویس های بهدا صابون مایع به تعداد و مقدار كافی در  وجود 

 معمولی جامد غیربهداشتی می باشد.

دستمال كاغذی به میزان كافی  و یا  خشک كن برقی استفاده از  ، صورت عمومی  عدم استفاده از حوله به  -

 جهت خشک كردن دستها

بایستی مرتبا خالی شده  . سطلها میداخل سرویسهای بهداشتی سطل زباله پدالی درب دار در قرار دادن -

 گردند. و گندزدایی

ستمال كاغذی          قرار دادن - شتی جهت انداختن د سهای بهدا سروی  سطل زباله پدالی درب دار در خارج 

  مصرف شده پس از شست وشو ضدعفونی دست ها

 این مکان ها نظافت و گند زدایی مرتب -
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 مازخانهن
 

 اقامه نماز بصورت فردی و جلوگیری از اقامه نماز جماعت و یا تجمع زیاد افراد در اوقات نماز -

-  

 بصورت روزانه نمازخانهضدعفونی محوطه  -

 پاها ضدعفونی دستها و جهت شستشو و نمازخانهوجود سرویس بهداشتی در نزدیکی  -

 الزامی است.نمازخانه سطل زباله پدالی درب دار در وجود  -

 مشترک و توصیه به استفاده از مهر و سجاده شخصی عدم استفاده از مهر -

 تأمین تهویه مناسب -

 در نمازخانهكیک و...  ،خرما مواد غذایی مانند عدم توزیع -

 منع خوردن و آشامیدن در نماز خانه -

 تشکیالت بهداشت حرفه ای

 گردد. گندزداییو مرتب بصورت روزانه  اتاق مربوط به تشکیالت بهداشت حرفه ای مستقر در معادن -

 كنند. اسب استفادهناز وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مپرسنل شاغل در این مکانها  -

 زباله پدالی درب دار الزامی است. وجود -

 از تجمع بی مورد افراد در این مکانها خودداری گردد. -

چنانچه مراجعه كننده ای دارای عالئم خفیف بیماریهای تنفسی هست به پزشک ارجاع داده شود و برای  -

 اضطراری گردد.افراد دارای عالئم حاد تنفسی عالوه بر ارجاع به پزشک درخواست استعالجی 

 شناسایی خطر

كه معموالً از طریق قطرات آلوده به ویروس ناشی از فرد آلوده  روسیو نیانتشار و انتقال ا یهاتوجه به راه با

 یمعن نیكرد. بد ییخطرات مرتبط با كرونا را شناسا یتوان به راحت یم در اثر سرفه و عطسه منتقل می شود،

دارای عالئم تب، تنگی نفس و سرفه عامل اصلی خطرند. همچنین سطوح با تماس  ابه بیماری یكه افراد مبتال 

 زیاد از جمله دستگیره ها یا ابزارهای كار می تواند منبع دیگر خطر باشد.

 ارزیابی خطر

كارگرانی كه در محیط  مثال ی. براستین کسانی جاهمه و در همه  یطور حتم خطرات مرتبط با كرونا برا به

دارند در صورت ابتال به بیماری می قرار  متر از همدیگر  2فاصله كمتر از در زمین می روند و  بسته به عمق

. داشت باال سکیر با موارد به یتر یجد توجه دیبا  موضوع نیا به توجه باتوانند همکاران خود را مبتال كنند. 
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 سبتن و یبررس را خطر زانیم یستیبا یاقتصاد و یاسیس ،یفن مالحظات و طیشرا به توجه با صورت هر به

 .داد انجام را متناسب یكنترل اقدامات آن به

 پیشگیری و کنترل خطر در محل کار

اشد ه انعطاف پذیر ببرنامه و استراتژی كارفرما جهت برخورد با ویروس كرونا باید مکتوب و مشخص و البت .1

 گذاشته شود. نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با كاركنان به اشتراکتا 

كارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد معمول را انجام دهد تا  .2

 لطمه ای به كار وارد نشود.

های مرتبط با كرونا ویروس باید طبق الگوی معمول ایمنی و بهداشت پس از شناسایی و ارزیابی ریسک .3

 یعنی : بدین ترتیب باشدبایستی  یكنترلاجرای اقدامات  به كنترل آن بپردازید.

 خطر ینیگزیجا ای حذف

 كاركنان دیگر را مصونمی توان  مشکوک ایبه كاركنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یدور كار انجامبا   .1

 داشت. 

در خانه بمانند و به محل كار نیایند تا زمانیکه  طسه و تب دارند بایدكاركنانی كه تنگی نفس، سرفه، ع .2

ساعت نداشته باشند. در صورتیکه  24درجه برسد و دیگر عالئم بیماری را تا حداقل  8/37تب آنها به 

 شاغلین چنین عالئمی دارند باید به كارفرما اطالع دهند و در خانه بمانند.

 در صورتاستراحت  وحاوی توصیه ماندن در خانه پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و  .3

 وجود عالئم را در محل كار نصب كنید.

انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال، سیاست های الزم را پیش بینی و جو ترس  به منظور جلوگیری از  .4

 را از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید.

 اختیار كاركنان قرار دهید. صابون و مواد شوینده كافی در .5

از انداختن آب  بهداشت فردی را هنگام عطسه و سرفه رعایت نموده و به كلیه كاركنان توصیه می شود .6

 نمایند. اجتناب در محل های انجام كاردهان 

 یمهندس و یفن یها کنترل

ا زمان كاركنان مزبور تبهتر است  در صورت وجود عالئمی نظیر تب، سرفه، عطسه و تنگی نفس در برخی كاركنان،

ده كمک كننمی تواند ایزوله شوند. همچنین تهویه مناسب معدن  از سایر كاركنان جدا وانتقال به مراكز درمانی 
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نوكسید ومو اثرات زیانبار تنفس گازهای خطرناک از جمله  انمعدن كار به طوالنی بودن شیفت كاریبا توجه  باشد.

كه زمینه را برای بیماری های ریوی و تنفسی و در نتیجه ابتال به كربن، متان، ریز ذرات سمی سرب، روی و ... 

تهویه ی بیماری های عفونی مستعد ساخته و در صورت ابتال عواقب وخیم تری بر جای می گذارد لذا تعبیه 

كارگران و ای كافی و تمیز باعث افزایش سالمت است. وجود هو بسیار حائز اهمیتمناسب و ایمن در این بخش 

می شود. هر چند در بسیاری از مواقع مثل وجود گاز متان در  19-پیشگیری از بیماری های واگیر نظیر كووید

تهویه معدن باید آالینده های گازها، بخارات، آئروسل .تهویه ی مناسب ضروری و حیاتی است ،معادن زیر زمینی

ور بیولوژیکی را مطابق حدود مجاز مواجهه شغلی مصوب وزارت بهداشت كاهش دهد، در ضمن ها و عوامل زیان آ

راهنما و از جنبه حفاظتی نیز الزامات آیین نامه ایمنی در معادن مصورب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی و 

 عایت گردد.تهیه شده توسط مركز سالمت محیط و كار در آن ر دستورالعمل جامع بهداشت معدن كاران

 یسازمان یها کنترل

 جلوگیری از مواجهه با افراد مبتال یا مشکوکفاصله،  تیمثل رعا مرتبط یها دستورالعمل یاجرا آموزش،  

  .چرخشی نمودن ساعات كار، موافقت با مرخصی افراد مبتال و یا مشکوک، )كه فقط برخی عالئم را دارند(

 آموزش

كاهش احتمال قرار  ای یریجلوگ یمناسب محل كار برا یپروتکل هاعالئم بیماری،  مواجهه،خطرات در مورد  .1

این امر می تواند از طریق ویدئوهای آموزشی یا پوستر و . دیآموزش دهگران كار هیكل بهگرفتن در معرض آنها 

 پمفلت باشد.

تفاده آموزش شامل زمان اس نی. انندیآموزش بب دیرا دارند با یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیكه ن یكاركنان .2

 یونضد عف ای دفع حینحوه صح ل؛یو درآوردن وسا دنی؛ نحوه استفاده درست، پوش یضرور لینوع وسا ل؛یاز وسا

 می باشد. لیكردن وسا

برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم را در محل كار نصب پوستر یا  .3

 كنید. 

های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال كاغذی یا آرنج را به كاركنان گوشزد و توصیه .4

 آموزش دهید.

 را به كاركنان آموزش دهد. N95كارفرما بایستی شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل ماسک  .5
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همه كاركنان را موظف كنید كه در صورتی كه ابتالیش به ویروس كرونا قطعی است همکاران و كارفرمای خود  .6

 را مطلع نماید. 

 یفرد حفاظت لیوسا

تنها از وسایل كار مخصوص خود استفاده  ویروس بایستی هر كارگر كروناان با برای جلوگیری از مواجهه كارگر  

وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک ، لباس كند. این امر شامل وسایل حفاظت فردی نیز می شود. 

كار، عینک، كفش كار و كاله و كمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن می باشد. برای پیشگیری از بیماری 

برای مثال در زمان استفاده از است.  س كار از اهمیت ویژه ای برخوردارماسک و دستکش و لبا 19 –كووید 

انواع ماسک های تنفسی سعی شود با مشخص كردن هر ماسک با شماره یا نام این موارد به صورت خصوصی 

  استفاده شود.

عوامل زیان آور شیمیایی محیط كار در ادامه به معرفی برخی از انواع ماسک هایی كه عالوه بر محافظت از 

 نیز توصیه شده است پرداخته شده است. 19 –برای پیشگیری از بیماری كووید 

 FFP2 و    N95ماسکهای

بایست به طور كامل روی صورت بچسبد، نشتی نداشته باشند و آزمون نشت بندی هر بار این ماسکها می

در برابر گرد و غبار، میست، فیوم، و بیو آئروسول محافظت قبل از استفاده انجام شود. این ماسکها فرد را 

 كند. می

كند و در برابر مواد روغنی میکرون را حذف می 3/0درصد ذرات معلق با اندازه  95حداقل  N95ماسکهای 

 مقاوم نمی باشد.

در برابر مواد روغنی مقاوم   و كنددرصد ذرات معلق را حذف می 94از نظر حفاظتی حداقل  FFP2ماسکهای 

  است.

FFP  مخفف"Filtering Piece Face" دهد یسطح محافظت را نشان م زانیاست و شماره آن م. 

 ,FFP1: ردیگ یمصرف در سه رتبه تنفس قرار م کباریگرد و غبار  یدر قالب ماسک ها یحافظت تنفس

FFP2, and FFP3. 
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ای هروی ماسک )مانند تصویر( به منظور تسهیل خروج هوای بازدمی از سوپاپ به جای كناره : سوپاپ1 نکته

 شود.باشد. عموما سوپاپ روی ماسک با فیلتر اشتباه گرفته میماسک می

این بیماری و افراد مشکوک به  19-کوویدمبتال به : استفاده از این نوع ماسک برای بیماران 2 نکته

و همچنین کادر درمان ممنوع است. در هنگام دم هوا از بدنه ماسک فیلتر می شود و در هنگام 

 بازدم هوا بدون عبور از بدنه ماسک از دریچه یا سوپاپ خارج می شود.

  نحوه استفاده از ماسک تنفسی  

 صحیح از ماسک ها باید مراحل زیر را انجام دهید: استفادهبه طور كلی برای 

 بشویید را هایتان دست

 .را با آب و مایع دستشویی بشویید دست ها .تمیز باشند ایتاندستهقبل از اینکه، به ماسک دست بزنید، باید 

 شوید مطمئن ماسک بودن سالم زا 

 .وقتی یک ماسک تنفسی جدید تهیه كردید، قبل از استفاده، باید از سالمت آن اطمینان حاصل كنید

 .بررسی كنید كه هیچ سوراخ و منفذی روی ماسک نباشد

 دهید قرار صورتتان روی را ماسک 

مناسب را انتخاب و توانید ماسک تعداد زیادی ماسک تنفسی در بازار وجود دارد. با توجه به نوع و شکل آن، می

 آمده است.   4و 2نحوه پوشیدن ماسک در تصویر شماره  استفاده كنید

 کنید تنظیم را ماسک بینی گیره

پس از  .مورد دیگری كه باید برای نحوه استفاده از ماسک تنفسی در نظر داشته باشید، تنظیم گیره بینی است

، از انگشت شصت و اشاره استفاده كنید، تا ماسک روی تیغه خوبی روی صورت شما قرار گرفتماسک به  اینکه

 .تان حسابی محکم شودبینی

 کنید امتحان را ماسک
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را با دستان تمیز اجرا  2و پروتکل تصویر شماره  .مرحله آخر، چند مرتبه داخل ماسک نفس عمیق بکشیددر 

 .مطمئن شوید كه هوا از جداره ماسک نشت نکند. با آرامش نفس بکشیدكنید. 

 N95ماسک  نحوه پوشیدن 

                                       

           

                      ماسک  عبوردادهدست را از میان بندهای  -1

 .ببندید را سروگردن پشت بندهای -2                                 .         دارید نگه دست در کاسه صورت به را ماسک و

 

 
 نوار فلزی ماسک را با انگشتان دو دست فشار دهید             -3         انجام دهید  3آزمون نشتی فشار مثبت و منفی را مطابق تصویر -4

 N95 ماسک پوشیدن نحوه - 2 تصویر شماره

 

روی ماسک را با دو دست خویش بپوشانید مراقب باشید تا تنظیم 

ماسک و نحوه قرار گرفتن آن را به هم نزنید . سپس دو آزمون زیر را 

 انجام دهید 

یک بازدم عمیق انجام دهید در صورتی که در این حالت فشار مثبت  مثبتآزمون فشار 

درون ماسک وجود داشته باشد و ماسک برآمده شود . به این 

 معناست که نشتی هوا در ان وجود ندارد.

یک دم عمیق انجام دهید . اگر فشار منفی در ماسک وجود داشته  آزمون فشار منفی 

شود در این صورت ماسک به نحو  باشد و ماسک به طرف داخل جمع

 مناسب روی صورت شما قرار گرفته است.

 در هنگام ایجاد آزمون های باال، اگر نشتی در اطراف بینی رخ داد. ماسک را دوباره تنظیم کنید.

 چنانچه نشتی در لبه های ماسک رخ داد، بندهای پشت سر را تنظیم کنید.

 صورت روی بر ماسک کامل جایگیری از اطمینان حصولو  نحوه تست نشتی ماسک -3 شماره تصویر
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 روش صحیح برداشتن ماسک تنفسی

 4كنیم، این به طور كلی، توصیه می .، دقت هنگام برداشتن ماسک استباید به آن توجه شودمسئله مهمی كه 

 .مرحله را برای برداشتن ماسک تنفسی انجام دهید

 بشویید را هایتاندست

و  با آبها را دهید، ممکن است الزم باشد آنهایتان انجام میبسته به كاری كه قبل از برداشتن ماسک با دست

 .در بیاوریدهایتان  ها را از دستاگر دستکش دارید، قبل از برداشتن ماسک، آن .بشوییدصابون یا الکل 

 بردارید را ماسک دقت با

برای از بین بردن ماسک آن را از پشت جدا  .یا كش آن استفاده كنیدها، بندها  برای برداشتن ماسک از گوشه

تر در این مرحله، قسمت جلویی و فیل ماسک را لمس نکنید( و بالفاصله در سطل دربسته بیندازید.)جلوی كنید 

 .تواند موجب انتقال آلودگی به شما شودماسک می

 بیاندازید دور را ماسک

های آلوده، باید آن را داخل پس از استفاده از آن در محیط .یکبار مصرف است ایماسک تنفسی عموما وسیله

 .سطل زباله بیاندازید

 بشویید را هایتان دست دوباره

شوید كه بعد از برداشتن ماسک، هیچ آلودگی با اینکار مطمئن می .هایتان را یکبار دیگر بشوییددست آنپس از 

 .بر دستان شما باقی نماند

 

 ماسک درآوردن نحوه -3 تصویر
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نکته: وسایل حفاظت فردی چند بار مصرف باید مطابق دستورالعمل های مركز سالمت محیط و كار پس از پایان 

 كار روزانه گندزدایی شود.

 ز سفید کننده رقیق شدهاستفاده اتوصیه هایی برای تهیه و   

 ،دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود  از ماسک 

 برای محافظت از چشم در برابر پاشیدن  توصیه می شود. استفاده از عینک 

 .محلول های سفید كننده را در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و از انها  استفاده گردد 

  با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوكلریت سدیم می گردد و آن را باید سفید كننده

 ناكارآمد می نماید.(

 دیكن توجه یساز قیرق یكلر به نسبت ها یكننده حاو یمواد ضدعفون زتفاده ادر هنگام اس. 

  سفید كننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند 

  له دد بالفاصاگر سفید كننده به چشم وارد گر .گردد با چشم باید اجتناباز تماس سفید كننده ها

 با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد. باید

  از به كار بردن سفید كننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا كارایی آن را

به عنوان مثال گازهای سمی در  كاهش داده و می تواند باعث واكنش های شیمیایی خطرناک شود.

ده اسیدی )مانند موادی كه برای تمیز كردن توالت هنگام مخلوط كردن سفید كننده با مواد شوین

 مرگ گردد.  یا حتی مسمومیت می تواند باعث استفاده می شود( تولید می گردد و این گاز

 دا از مواد شوینده استفاده شود و محل ابت سفید كننده برای ضدعفونیقبل از استفاده از  بهتر است

 كامال با آب شسته شود.
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  د گاز سمی آزاد ندر معرض نور خورشید قرار می گیرسازی نشده  رقیقهای  سفید كنندهوقتی كه

باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس كودكان قرار داده  . بنابرایندنمی نمای

 شوند.

 ز ا آن در صورتی كه هیپوكلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر بخشی

تهیه نموده و بر روی آن  محلول رقیق شده را به صورت روزانه کنیدمیرقیق استفاده سفید كننده 

 خودداری گردد. آن از ذخیره بیش از حد .در ضمنبرچسب تاریخ رقیق سازی قید شود

  این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی شدن سفید كننده ها می گردد بنابرمواد آلی موجب غیر فعال

 از گندزدایی با ماده سفید كننده، عاری از مواد آلی گردد.باید تمیز شده و قبل 

 انكودك دسترس از دور و رنگ تیره ظروف در و خورشید نور از دور بایدنیز  شده رقیق كننده سفید 

  .گردد نگهداری

 ستور کار گندزدایی سطوح د 

 رو صندلیها وفرمان خود، پشتی ، درب، میله راه پلهتمامی سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره

 گندزدایی گردد. تدا  نظافت وسپس براساس جدول ذیلاب و...( باید

 ابتدا مکان مورد نظر را تخلیه نمود. به عالوه اماكن مذكور باید  افت وگندزدایی اماكن بستههنگام نظ

ویه طبیعی برای تهپنجره ها عالوه بر این درب و   بوده و دارای تهویه مناسب هنگام گندزدایی باید

 . ماسک مناسب استفاده شود از دستکش و باشد وباز 

  وگند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی بین  (دو مرحله نظافت )بامواد شوینده

 شوینده وگندزدا ایجاد گردد. 

  ساعت كاهش می یابد(. 24محلول گندزدا باید روزانه تهیه گردد )كارایی آن پس از گذشت 

  زدا از آب سرد استفاده شود.گنددر تهیه محلول 
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 ا ر. ابتدا دستمال لول گندزدا آغشته شده، انجام پذیردگندزدایی سطوح با دستمالی كه توسط مح

 شود .ضافی آن گرفته و بر سطوح كشیده و با فشردن آب اخیس نموده 

 خشک شود. واد گند زدا به صورت خود بخودالزم است رطوبت ناشی از م 

 برای اثر بخشی مواد گند زدا بر روی حسب غلظت گندزدای مصرف شده ماندگاری  رعایت مدت زمان

 سطوح توصیه می گردد.

 كه قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی بطری  یمحلولهایغلظت آن برای  ثبت تاریخ ساخت و

 .آنها الزامیست

 .كرد گندزدایی قهیدق 15با جوشاندن به مدت  میتوانرا  مقاوم در برابر حرارت مواد :نکته مهم

 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول                         
  (  كلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5های سفیدكننده خانگی حاوی هیپوكلریت سدیم % عمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99قسمت سفیدكننده به  1شود استفاده از توصیه می 5سدیم % از هیپوكلریت  1:100محلول  شده:محلول توصیه

  برای گندزدایی سطوح( 1:100لوله كشی )محلول 

سازی عنوان مثال، برای آمادهبه .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید

 98قسمت سفیدكننده به   2كلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدكننده استفاده كنید )یعنی هیپو در صد  2.5های حاوی سفیدكننده

 قسمت آب(

، كلر قابل دسترس در 1:100درصد هیپوكلریت سدیم یک محلول  5برای سفیدكننده حاوی سازی: کلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05حدود 

  های دیگر از هیپوكلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددكننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

  گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر

 شود)برای تی ها، دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(دقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه

كردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(غوطه
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 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول                           

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

پی پی  500کلر قابل دسترسی  1

 درصد 0.05ام یا 

پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 

 کلر قابل دسترس دارد(
 واحد آب سرد 99واحد گندزدا 

 

 درصد  70ضد عفونی دست با الکل دستور کار  

  سی سی  730درصد )طبی( ، در یک ظرف یک لیتری تقریبا 96درصد از الکل  70برای تهیه الکل

سی سی آب مقطر را به آن اضافه می كنیم )تقریبا سه حجم  270 درصد را ریخته و مقدار96الکل 

 الکل به اضافه یک حجم آب مقطر و یا جوشیده شده(

  نیا ریدر غ دینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ،یضدعفونانجام  یقابل اشتعال است براالکل ماده 

 .شود یصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آتش سوز

 ضدعفونی كننده دست بر  هتر است از موادب در صورت عدم دسترسی به تسهیالت شستشوی دست

موثره دارای كلر به شرح  مادهنبودن ماده الکلی ازدر صورت در دسترس  استفاده گردد و پایه الکل

 .استفاده شود 1جدول شماره

 نکته:  

در نظر گرفته شده است و جهت كسب اطالعات عمومی و تخصصی بیشتر به  معادناین راهنمای اختصاصی برای 

مركز سالمت در سایت فاظت فردی، مشاغل و محیط های خاص سایر راهنماها نظیر محیط های اداری، وسایل ح

 مراجعه شود. http://markazsalamat.behdasht.gov.ir :محیط و كار به نشانی

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این راهنما بر عهده سرپرست یا مدیر مركز بهداشتی درمانی معاونت های 

 می باشد.بهداشتی دانشگاه های كشور 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
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 منابع:

 https://www.who.int 

 https://www.cdc.gov 

 http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/ 

 Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 Occupational  Health and 

Safety - Page 14 -15    

 عفونت كنترل و یریشگیپ یراهنماnCoV-2019 :  :  وزارت بهداشت –ماسک های تنفسی 

 عفونت كنترل و یریشگیپ یراهنماnCoV-2019 : ویژه مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی : 

  مراقبت، تشخیص، درمان و ارائه خدمات بالینی و ارجاع  13/11/1398مورخه  28168دستورالعمل شماره

 وزارت بهداشت -(NcoV-2019بیماران مشکوک، محتمل و قطعی عفونت كرونا ویروس جدید )

https://www.who.int/
https://www.cdc.gov/
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/

