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مقدمه

شنا سایی 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.
با عنایت به آخرین اطالعات ،انتقال ویروس کرونا از انسددان به انسددان از طریق سددرفه ،عطسدده ،تخلیه
ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد .این ویروس میتواند در فاصددله  1تا  2متری از طریق سددرفه یا
عطسدده منتقل شددود .راه دیگر انتقال ،تماس دسددتها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات،
د ستگیره دربها ،میز و صندلی ،شیرآالت ،نرده پلهها ،پریز و کلیدهای برق و کلیه و سایلی ا ست که بهطور
عمومی و مشترک استفاده می شود شامل اسکناس ،اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن .بنابراین
حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست با آب و صابون شستشو گردد.
دامنه کاربرد

حمل و نقل بار جاده ای شامل گروه وسیعی از مشاغل از جمله حمل بار با کامیون ،تریلی ،وانت بار،
تاکسی و سواری و غیره می شود .این مشاغل دامنه وسیعی از کاالها شامل مواد غذایی ،سوخت و مواد نفتی،
م صالح ساختمانی ،اثاثیه و دیگر مواد و کاالها را در بر می گیرد .در نتیجه گروهی بزرگی از شاغلین در این
بخش م شغول به کارند که جزء ا سا سی ترین م شاغل ک شور می با شند .این راهنما جهت پی شگیری و کنترل
کووید( 19-کرونا ویروس) بوده و سددایر قوانین ،آیین نامه ها ،مقررات ،دسددتورالعمل های مرتبط با بهداشددت
محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.
فاصلهگذاری اجتماعی

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصددلهگذاری اجتماعی اسددت .از آنجاکه
بسددیاری از شدداغلین صددنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی درمعرر بیماری کووید  19هسددتند و محلهای
کسب و کار یکی از اماکن تجمع محسوبشده که میتواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سالمت
نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردارا ست الزما ست مقررات ویژهای از طریق فا صلهگذاری اجتماعی عالوه بر
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رعایت ا صول بهدا شتی برای کاهش مواجهات متنا سب با سطح ا ضطرار و درجه اهمیت فعالیت اقت صادی و
صنایع درنظر گرفته شود .در این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
قاعده ت صمیم گیری و ضعیت فعالیت :حمل بار جاده ای مطابق با سددند مقررات فاصددله گذاری صددنایع،
واحدهای تولیدی و خدماتی در همه گیری کویید  19در طبقه فعالیت های با ضدددرورت سدددطح  Aقرار می
گیرد و مشمول مقررات فعالیت متناسب با سطح اضطرار استان ،شهر ،منطقه و واحد کاری قرار می گیرد.
فا صلهگذاری فیزیکی که بخ شی از فا صله گذاری اجتماعی ا ست به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق
میشدددود که منجربه رعایت فاصدددله ایمن ،کاهش تماس افراد و جلوگیری از انتقال بیماری میگردد .در این
راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
 درصورت مواجهه و روبرو شدن با گیرندگان بار یا کسانی که وظیفه بارزنی یا تخیله بار را دارند حداقل
فاصله یک متری را رعایت کنید .این موضوع شامل مسئوالن انبارهای تحویل گیرنده یا پرداخت کننده
دستمزد و غیره نیز می شود.
 از ح ضور و توقف در محل های کاری پر ازدحام و شلوغ در بین راه که ممکن ا ست مواجهه با ویروس
کرونا وجود داشته باشد اجتناب گردد.
 در صورتی که وسیله نقلیه دارای پرسنل دیگر(شاگرد راننده) است ،در صورت وجود عالئم یا مشکوک
بودن به ابتال به کووید 19-اقدامات مرتبط شامل جایگزینی موقت یا مرخصی صورت گیرد.
 رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر در قسمت های عمومی از جمله نمازخانه ،غذاخوری های بین راهی
و غیره.
غربالگری ،مراقبت و بازتوانی
 .1غربالگری شاغلین در همهگیری کووید19-

در صورتی که فرد با آژانس یا سازمان خاصی در ارتباط است الزم است تا اقدامات مرتبط با غربالگری از
جمله تشددخیص اولیه با توجه به عالئم بیماری شدداغلین و رانندگان صددورت گیرد .بدین صددورت که قبل از
حرکت فرم خود اظهاری سالمت (پیوست  )1توسط راننده و کمک راننده تکمیل گردد.
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 .2مراقبت از گروههای آسیبپذیر

دو گروه زیر با گواهی پز شک معتمد ،به عنوان افرادی که در معرر ابتال به بیماری کووید 19-عار ضه
دار قرار دارند ،در نظر گرفته شده است:
گروه الف  -بیماران با بیماری زمینهای:
 بیماری قلبی– عروقی


فشارخون

 دیابت
 بیماریهای تنفسی زمینهای
BMI> 40 

گروه ب -بیماران با نقص ایمنی:
 تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از  12/5mgپردنیزولون در روز بیش از دو هفته
 شیمی درمانی
 بدخیمیها
 پیوند اعضاء
در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:
 در صددورت عدم امکان مرخصددی ،جهت حفظ سددالمت این افراد از طریق مرخصددی و یا تسددهیالتی که
کارفرما فراهم می کند استفاده نموده و از محل کار دور باشد.
 با توجه به اینکه تب در بیماران دارای نقص ایمنی عالمت شایعی نیست ،در غربالگری این افراد پرسش
از سدددایر عالئم بیماری کووید 19-از اهمیت زیادی برخوردار اسدددت و با وجود هرگونه عالمتی جهت
ارزیابی بیشتر به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.

 .3بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید19-

به خ صوص در جاییکه شاغلین با سازمان یا آژانس حمل بار در ارتباط ه ستند تمامی شاغلین و رانندگان با
احتمال ابتال به بیماری کووید 19-الزم اسدددت پس از طی دوران درمان و نقاهت ،جهت بازگشدددت به کار
براسدداس آخرین نسددخه "راهنمای بازگشددت به کار شدداغلین با احتمال ابتال به کووید "19-ابالغی از وزارت
بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرد.
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اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
 .1اصول کلی و قواعد حاکم بر کار

 رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوک.
 گندزدایی سددطوح و اشددیاء با لمس زیاد از جمله فرمان ،دسددته دنده ،درب داشددبورد ،کمربند ایمنی
دستگیره در ،رادیو و غیره به صورت مرتب.
 وسیله حمل کننده قبل از حرکت و بعد از بارگیری کابین راننده گندزدایی گردد .باید توجه داشت که
هنگام گندزدایی و نظافت ،کامیون باید خالی از سرن شین بوده و درها و پنجره ها باز گذا شته شوند و
هواکش جهت تهویه بهتر هوا نیز رو شن با شد .همچنین فرد یا افراد م سئول نظافت خودرو در هنگام
نظافت باید از ماسک ،دستکش ،و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگی استفاده کند.
 در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی های فصلی در پرسنل سامانه های حمل و نقل مانند
تب باالی  38/7درجه سلسیوس ،سرفه و گلو درد و سایر عالیم تنفسی و تنگی نفس بالفاصله از ادامه
کار خودداری نموده در سامانه  salamat.gov.irمراجعه و سالمت خود را ارزیابی نماید .
 به خصوص در آژانس های حمل بار ،شروع بکار رانندگان و شاغلین با ارائه گواهی سالمت و تائید مرکز
بهدا شتی درمانی  /پز شک معتمد د ستگاه مربوطه امکان پذیر گردد .الزم ا ست هماهنگی های الزم با
کارفرما در طول مدت غیبت از کار ضمن فراهم شده و جایگزینی برای وی تا انتهای دوره درمان پیش
بینی شود.
 الزم است هم در کامیون و هم در کلیه سامانه های حمل و نقل سطل های درب دار پدالی پیش بینی
شدددود و کلیه رانندگان و گیرندگان خدمات در این مکان ها موظف به امحاء دسدددتمال های کاغذی
مصرف شده در این محل ها باشند.
 اگر هر دو نفر (راننده و کمک راننده) مورد معاینات قرار گرفته اند و سالم هستند ،نیازی به استفاده از
ماسک در طول مسیر نیست.
 در هنگام بازرسدددی جاده ای یا در مراکز توقف اجباری (پمپ بنزین -پلیس و )..حتما از دسدددتکش
اسددتفاده کنید و در بازگشددت به کامیون دسددتکش را در سددطل زباله انداخته و قبل از لمس وسددایل
دستهای خود را ضدعفونی کنید.
 مدارک تحویلی به پلیس یا باسکول و غیره حتما در لفافه یا نایلون قرار داشته باشد یا گندزدایی شوند.
 کوتاه ترین مسیر انتخاب شود و تعداد مکانهای توقف شلوغ ،محدود شود.
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 رانندگان باید برای کند شدن شیوع ویروس ،از قوانینی که مقامات بهداشت محلی در این زمینه اعمال
کرده اند ،پیروی کنند.
 در هنگام سوخت گیری ن سبت به آنچه لمس می کنید ،بی شتر مراقب با شید .هنگام لمس پمپ های
سوخت ،صفحه کلید و سایر مناطق با لمس باال در پمپ بنزین ،از د ستکش ا ستفاده کنید ،که ممکن
است به طور مرتب از آن جدا نشود.
 در صورت امکان ،سعی کنید از روش پرداخت بدون تماس استفاده کنید.
 قبل از بازگشت به کامیون دستان خود را بشویید یا از ضد عفونی کننده دست استفاده کنید تا آلودگی
داخل ماشین نشود.
 سددعی کنید در طول مسددیر از میوه های تازه و ضدددعفونی شددده و سددبزیجاتی مانند کرفس و هوی و
گوجه فرنگی پس از شستو و گندزدایی استفاده کنید.
 برای انجام فریضه نماز با استفاده از سجاده و مهر شخصی ادای فریضه صورت بگیرد.
 در هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی حتما مایع شوینده دست همراه داشته باشید و سعی کنید
پس از شستشوی نهایی دستان خود را با ژل یا الکل ضدعفونی کنید.
 .2بهداشت و حفاظت فردی

 از دست دادن و رو بوسی کردن با یکدیگر پرهیز شود؛
 شددسددتن مرتب دسددتها با آب و صددابون (مطابق دسددتورالعمل شددسددتن دسددت) و یا اسددتفاده از مواد
ضدعفونیکننده بر پایه الکل؛
 استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغلین در زمان مواجهه
با سایرین شامل مشتریان ،تحویل گیرندگان بار و غیره.
 رعایت بهداشت عمومی و فردی یکایک کارکنان و رانندگان شامل شستن لباس ،دست و صورت ،کوتاه
کردن ناخن و غیره.
 در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی شاغلین به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه کنند یا هدایت
شوند.
 در صورتی که رانندگان در اتاق رانندگان آژانس یا ا ستراحتگاه ها ه ستند از ورود به این محل ها برای
سایرین جلوگیری شود یا پیش از آن توصیه ها و اقدامات الزم شامل رعایت فاصله و استفاده از ماسک
و غیره بعمل آید.
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 اسدتفاده از دسدتمال کاغذی هنگام عطسده یا سدرفه کردن (در صدورتیکه دسدتمال وجود نداشدت از
قسمت داخلی آرن موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)؛
 استفاده از وسایل شخصی از شامل لیوان ،قاشق و بشقاب ،مهر و سجاده غیره ضرورت کامل دارد .
 ترک یا عدم اسددتعمال دخانیات بدلیل اختالالتی که روی سددیسددتم ایمنی و در نتیجه افراد را مسدداعد
برای این بیماری خواهد کرد.
 رانندگان تحت هر شرایطی بدون دستکش مناسب از جابجایی و تحویل محموله خودداری نمایند؛
 تا حد امکان از اخذ مسدددتقیم وجه به صدددورت نقد خودداری نمایند .جهت این منظور از دسدددتگاه
کارتخوان و یا از طریق انتقال وجه بهصورت کارت به کارت استفاده نمایند؛
 انجام استحمام به خصوص پس از اتمام هر ماموریت حمل بار
 .3بهداشت موادغذایی

 از پاکیزگی و بهدا شت و سایل غذاخوری شامل ب شقاب ،قا شق و چنگال ،لیوان و غیره اطمینان حا صل
شود.
 ترجیحا از غذا های بین راهی و رستورانی استفاده نگردد.
 در صورتی که غذا در رستوران بین راهی صرف می شود از نظافت و بهداشت محل و غذا و شیوه سرو
آن اطمینان حاصل شود.
 در صورتیکه غذا به صورت شخصی مصرف می شود حتماً به اندازه کافی حرارت داده شود.
 .4بهداشت ابزار و تجهیزات

 وسایل خوردن غذا در صورت امکان با آب خیلی گرم شسته شود.
 در صورت وجود رختکن و حمام ،استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری است.
 محل های با تماس زیاد از جمله فرمان ،دسته دنده و غیره در صورت لمس مکان های با احتمال خطر
آلودگی ،تمیز و گندزدایی شود.
 .5بهداشت ساختمان

 در صددورتی که شدداغلین با آژانس حمل بار در ارتباط هسددتند الزم اسددت تا در سدداختمان اقدامات زیر
صورت گیرد:
 ضدعفونی سطوح و سالنهای آژانس های و پایانه های حمل بار
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 در محلهای تجمع نظیر اتاق رانندگان یا نمازخانه گندزدایی الزم صورت گیرد.
 دفع پ سماندها به شیوه بهدا شتی در سطلهای دردار پدالی و رعایت ا صول بهدا شتی کلیه پر سنل
مسددئول در خصددوص جمعآوری و دفع پسددماند و نیز رعایت تمامی مالحظات بهداشددتی (جمع آوری
پسماند در کیسههای پالستیکی محکم) در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند.
 سیستم لولهکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتها و سرویسهای بهداشتی تعبیه گردد.
 حذف آبخوریها و آب سردکنها به صورت موقت.
 استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرههای محیطهای سربسته؛
 تهویه مناسب سرویسهای بهداشتی؛
 سطوح دارای تماس مشترک با دستمال ،تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.
 پسماند سرویسهای بهداشتی بهطور جداگانه جمعآوری و دفع شود؛
 .6سایر اقدامات ضروری

 در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی در شاغلین یا رانندگان مانند :تب باالی 37/8
درجه ،سرفه و گلودرد ،نارسایی تنفسی و تنگی نفس ،عالئم گوارشی از قبیل اسهال ،نارسایی اع ضای
بدن به خصدددوص کل یه ها و شدددوک عفونی با ید بال فاصددد له از ادا مه کار خودداری و در سدددا ما نه
salamat.gov.irمراجعه و سالمت خود را ارزیابی نماید و در صورت نیاز به مراکز درمانی /خدمات
جامع سالمت مراجعه صورت گیرد.
 اضددافه کردن سددهمیه حواله بارنامه شددرکت های حمل و نقل برای اینکه در روزهای تعطیل با مشددکل
مواجه نشوند.
 تب سنجی رانندگان در زمان ورود و همچنین خروج از پایانه های حمل بار
آموزش بهداشت

 شاغلین و رانندگان و افراد درگیر در حمل و نقل جاده ای که باید از گ سترش و ضعیت شیوع بیماری
آگاه باشند.
روش های آموزشی مناسب

 آموزش به صورت مجازی ( از طریق شبکه های مجازی ،وب سایت ها و )...و تلویزیون و رادیو.
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 تهیه و یا جستجوی مطالب معتبر و ارسال به رانندگان و شاغلین
 استفاده از سایر روش ها مثل پوستر و غیره در محل کار یا آژانس در صورت لزوم.
موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف:

 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
 آموزش فاصله گذاری اجتماعی
 معرفی سامانه  190و سامانه 4030
 سایر (با توجه به موضوعات مندرج در این راهنما)
نمونه فعالیت های آموزشی

 آموزش به صورت مجازی (از طریق شبکه های مجازی ،وب سایت ها و غیره) و تلویزیون و رادیو.
 ارسال پیامک های آموزشی
 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 آرن
9
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 نصب بنرهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی
 نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
 نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن 190
جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور
 نصب پوستر معرفی سامانه 4030
 سایر موارد موثر

10

معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( 19-کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در حمل بار جاده ای

پیوستها
پیوست  :1فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار /تحصیل

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

□لرز □سددرفه □تنگی نفس

□گلودرد □بدن درد

□احسدداس خسددتگی و ضددعف

□درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه
 -2سابقه تماس نزدیک (فا صله کمتر از  2متر) با فرد مبتال به کووید( 19-کرونا ویروس) در دو هفته
اخیر را نداشتهام:
 مراقبت مستقیم فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک /محتمل /قطعی کووید 19-نمودهاست □ هر گونه تماس شغلی ( شامل همکار بودن یا همکالس بودن) با فرد مبتال به کووید 19-در ف ضای ب ستهمشترک (تماس بیش از  15دقیقه در فاصله کمتر از  2متر) □
 همسفر بودن با فرد مبتال به کووید 19-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 معرفیشدددده از طرف کارفرما ،اطالع دهم و نیز گواهی میکنم مجددا در سدددامانه
 salamat.gov.irثبت نام نمایم و پاسددک کلیه پرسددشها را با هوشددیاری ،دقت و صددداقت ثبت نمودهام و
هرگونه عواقب ناشی از پاسک نادرست و خالف واقع ،بهعهده اینجانب میباشد.
نام و نام خانوادگی

امضا

تاریک
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پیوست  :2روش درست شستشوی دستها

دستها باید با آب گرم و صابون به مدت  20ثانیه به روش زیر شسته شوند:
 -1دستها را مرطوب کنید
 -2از صابون مایع استفاده کنید
-3کف دستها را خوب به هم بمالید
 -4انگشتان را بشوئید
 -5مچها را بشوئید
 -6بین انگشتان را بشوئید
 -7آبکشی کنید
 -8با دستمال کاغذی خشک کنید (استفاده از حوله یکبار مصرف نیز مورد تایید است)
 -9شیر آب را با همان دستمال ببندید
 -10دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید
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پیوست :3پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی توصیهشده

 .1ماسک یا رسپیراتور



اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید.



باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.



صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید.
 .2دستکشها



تا روی مچ را کامل بپوشاند که تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهباشد.



استفاده از روشهای کار ایمن برای محافظت از خود و محدودکردن انتشار آلودگی:
 دستها را از چهره خود دور نگهدارید با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید دستکشها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عور کنید بهداشت دست را رعایت کنید14
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مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی توصیهشده

روشهای مختلفی برای درآوردن ایمن وسددایل حفاظت فردی بدون آلوده کردن لباس ،پوسددت یا غشدداهای
مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد .در اینجا یک مثال آورده شدهاست.
وسایل حفاظت فردی را بهترتیب مراحل زیر درآورید:
 )1دستکش



اگر د ستان شما هنگام درآوردن د ستکش آلوده شدهاند ،بالفا صله د ستان خود را ب شویید یا از یک

ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.


با ا ستفاده از یک د ست د ستکش دار ،ق سمت کف د ست دیگر را بگیرید و د ستکش اول را از د ست

خارج کنید.


دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید( .شکل اول از سمت چپ)



انگ شتان د ست بدون د ستکش را زیر د ستکش د ست دوم در مچ د ست ببرید و د ستکش دوم را نیز

خارج کنید( .شکل وسط)


دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید.
 )2ماسک



قسمت جلوی ماسک آلوده است – دست نزنید.



اگر در حین بردا شت ن ما سک ،د ستان شما آلوده شد ،د ستهای خود را بالفا صله ب شویید و از یک

ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.


ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک ،آن

را از صورت جدا کنید.
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ماسک را در یک ظرف زباله دربدار قرار دهید.
 )3بالفا صله بعد از درآوردن همه و سایل حفاظت فردی ،د ستها را ب شویید یا از یک ضدعفونیکننده
الکلی  70درصد استفاده کنید.
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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  10تا  60دقیقه 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  70در 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.
 .5در 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.
 .7محلولهای 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  10تا  60دقیقه زمان
تماس) ،با هزینه کم و بهطور گسدددترده در دسدددترس اسدددت 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
بهراحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان میدهند .بنابر این
سفیدکنندهها باید با احتیاط مصرف گردند.
 .4اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان
رقیق سازی توصیه شده (قویتر و ضعیفتر) میتواند اثرات آن را برای
گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیبدیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی
گردد.
 .5برای تهیه و ا ستفاده 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)
 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  15دقیقه با آب ش سته و با یک پز شک
مشورت گردد.
 سفیدکننده رقیقن شده وقتی در معرر 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 ازاثربخ شی آن از سفیدکننده هایی که اخیرا تولید شده 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 تاریک 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  5 %معادل ))50000PPM
کلر قابل دسترس
محلول توصددیهشددده :محلول  1:100از هیپوکلریت سدددیم  5 %توصددیه میشددود اسددتفاده از  1قسددمت
سفیدکننده به  99قسمت آب سرد لوله کشی (محلول  1:100برای 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  2.5در صددد هیپوکلریت سدددیم ،از دو برابر بیشددتر از
سفیدکننده استفاده کنید (یعنی  2قسمت سفیدکننده به  98قسمت آب)
کلر قابل دسددترس بعد از رقیقسددازی :برای سددفیدکننده حاوی  5درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول
 ،1:100کلر قابل دسترس در حدود  0/05درصد یا  500پی 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  30دقی قه توصددد یه می شدددود(برای تی ها،
دستمال ،لباس ،دستکش و نظایر آن)
نکته :سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوع ،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  500پی پی ام

آب ژاول  5درصد ( 50000پی پی ام کلر

 1واحد گندزدا  99واحد آب سرد

یا  0/05درصد

قابل دسترس دارد)

20

پیوست  :5نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 هنگام عط سه و سرفه ،دهان و بینی خود

 قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود

را با د ستمال کاغذی بپو شانید و د ستمال را

را تا باالی مچ به مدت حداقل  20ثانیه با آب

در سطل زباله بیندازید؛

و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم
دسترسی 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
خودداری کنید .از روبوسدددی و دسدددتدادن با
افراد دیگر بپرهیزید (فاصله  1تا  2متر از افراد
بیمار حفظ شود)؛

استراحت کنید؛
ویروسها در هوای سددرد و خشددک انتقال
سریعتری دارند و باید هوای محیط مرطوب
نگهداشته شود؛
 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید
را گندزدایی نمایید؛

 افراد بیمار و مشدددکوک حتما از ماسدددک
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؛

