دستورالعمل نظافت عمومی و بهداشت سرویسهای بهداشتی
وزارت جهاد کشاورزی
 .1نصب دستورالعمل شستن دستها براي پیشگیري از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در محل سرویس
هاي بهداشتی
 .2ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل خدمات بیمار و مشکوك به بیماریهای تنفسی
 .3استفاده از پرسنل مخصوص به عنوان مسئول نظافت و استفاده از ماسک ،دستکش ،چکمه و لباس کار در هنگام
نظافت
 .4استفاده از چادر نماز ،مهر و سجاده شخصی در نمازخانه
 .5نظافت و گندزدایی دستگیرههاي در ،نرده پله ها و سرویس هاي بهداشتی به صورت مستمر و سایر سطوح مانند
کف اتاق ها ،راهروها ،سالنهاي آمفی تئاتر و ...روزانه
 .6نظافت و گندزدایی توسط مواد شوینده و سپس آب ژاول  %1یا الکل  %70با دستمال تمیز و یکبار مصرف انجام
شود.
 .7ماده سفیدکنند ه تجارتی با غلظت ( 5 %را به  5واحد آب سرد و معمولی در ظرفی درب دار و ترجیحا پالستیکی
اضافه نمود .یادآور می شود محلولی که به این ترتیب محیا می¬شود الزم است در ظرف درب بسته اي
نگهداري شد ه و حداکثر زمان ماندگاري و قابل استفاد ه بودن براي عملیات گندزدائی  24ساعت در نظر گرفته
شده است .به جهت افزایش کارآمدي ماده گندزداي درست شده ،تازه مصرف کردن آن در اولویت می باشد
 .8ماده سفید کننده با آب سرد معمولی رقیق شود.
 .9جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا ،ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد
شوینده نظافت گردد .
 .10گندزدائی توسط دستمالی که توسط محلول گندزدا(آب ژاول  %1یا الکل  70درصد) تهیه شده مرطوب و
خیس شده ،براي سطوح انجام میشود  .دراین قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوي محلول گندزدا
است  ،غوطه ور شده پس از فشردن و زدودن محلول اضافی بر روي کلیه سطوحی که تماس مشترك براي
آنها وجود دارد کشیده شود .
 .11الزم است رطوبت ناشی از آغشته شد ن سطوح ( میله ها ،دستگیر ه ها و )  ...به مواد گندزدا بصورت خود
بخودي خشک شد ه و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر ممانعت بعمل آید(مهم) .
 .12مدت حدود  10دقیقه اي ماندگاري براي اثربخشی مواد گندزدا بر روي سطوح پیش شود .

 .13جمع آوري دستمال کاغذي هاي استفاده شده و همچنین وسایل یک بار مصرف نظافت در کیسه هاي پالستیکی
محکم و سطل هاي دردار پدالی ودفع آنها در آخر هر نوبت کاري توسط مسئول نظافت همان شیفت
 .14استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب در سرویس هاي بهداشتی
 .15وجود مواد شوینده ،گندزدا ،امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و الزم در محل
 .16جداسازی سطل ،دستمال ها ،وسائل نظافت و گندزدایی سرویس هاي بهداشتی از وسایل مکان هاي دیگر از
جمله آبخوري و...
 .17مجزا بودن کلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی براي هر فرد مقیم و پرسنل
 .18شستشو  ،نظافت و گندزدایی مستمر سرویس هاي بهداشتی
 .19نظافت ،شستشو و گندزدائی تما م سطوح سرویس ها ي بهداشتی بعد از هر شیفت به طور مرتب
 .20وجود سیستم لوله کشی صابون مایع و یا حداقل ظرف همراه با مایع دستشوئی در محل سرویس هاي بهداشتی

ستاد مدیریت بیماري کرونا وزارت جهاد کشاورزي

براي شکست سریعتر کرونا ویروس «در خانه بمانیم »

