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 مقدمه

های انتقال این کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادراهشنننناسنننایی 

شده   ویروس هنوز به شخص ن ست ولی به طور دقیق م صل کلی ویروس ا سی به عنوان یک ا طور عمده  از های تنف

نونی های کاساس دانسته   گردند. برطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می   

د تواند بروز نماید و در مواراین بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می  

طور الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به   به ذاتشدیدتر ممکن است منجر  

 است.دقیق مشخص نشده

انسننان از طریق سننرفه، عطسننه، تخلیه    از انسننان به ویروس کروناانتقال ، اطالعاتآخرین با عنایت به 

شد.     شحات بینی و دهان می با صله  در  تواندویروس میاین تر سه منتقل     2تا  1فا سرفه یا عط متری از طریق 

میز و ، ها یره دربدستگتجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و سطوح  ها با محیطتماس دست ، شود. راه دیگر انتقال 

شیرآالت   سایلی   ، پریز و کلیدهای برق و کلیههانرده  پله، صندلی،  ست  و ستفاده   هب کها شترک ا طور عمومی و م

سناد و مدارک دست به دست شده و      . )شود می سکناس، ا بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با  نظایر آن(  ا

 شستشو گردد.)مطابق دستورالعمل شستشوی دست(آب و صابون  هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت با

 

  کاربرد دامنه

 19-این راهنما شامل توصیه ها و نکات ضروری بهداشتی است که صرفا به منظور پیشگیری و کنترل کووید    

 چرم لیدتومنسوجات،  پوشاک، تولید صنایع تولیدی) تولید در محیط کار کارگران و کار فرمایان محیط های کاری

 مواد شیمیایی کاغذی، تولید های فراورده و کاغذ چوبی، تولید های فراورده و چوب وابسته، تولید های فراورده و

و مرکز کنترل و  (WHO)شیمیایی و نظایر آن(، بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت  های فراورده و

این سند به کارفرمایان و شاغلین صنایع تولیدی کمک می کند . تدوین گردیده است (CDC)پیشگیری از عفونت 

تا بتوانند برنامه ریزی الزم را برای  واکنش در زمینه مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از آن به عمل آورند و برای 

 یایجاد آمادگی های الزم در زمان بازگشت شاغلین به محیط کار جهت جلوگیری از شیوع گسترده تر بیمار

 ، توصیه های الزم را ارائه نموده است.  19-کووید
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 اجتماعی گزاریفاصله 

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که بسیاری از     

و محل های  مبتال می شوند 19شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی به اقتضای شغلی به بیماری کووید 

کسب و کار یکی از عوامل تجمع و انتقال بیماری است و از طرفی حفظ سالمت نیروی کار ماهر از اهمیت باالیی 

برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری فیزیکی عالوه بر رعایت اصول بهداشت حرفه ای 

همیت فعالیت اقتصادی و صنایع در پیش گرفته شود. برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه ا

بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی برای هر کشور حیاتی هستند و باید در مقررات فاصله گذاری فعالیت 

های تولیدی و خدماتی بایستی مالحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور در نظر گرفته شود. پیرو ابالغ 

 20/1/98و تمدید آن تا  15/1/98لغایت  2/1/98گذاری اجتماعی و اجرای آن در کشور از تاریخ دستورالعمل فاصله 

که  بر فعالیت های اجتماعی و فعالیت های خدماتی کشور تاکید شده بود. این سند به عنوان متمم سند فوق از 

 درجه اهمیت برابر برخوردار است و الزم االجراست.

 سطح ضرورت فعالیت   

واحنند هننای تولینندی و خنندماتی بننر حسننب سننطح ضننرورت فعالیننت در شننرایط همننه گیننری بننا               

 دسته بندی می شوند.  2درنظرگیری مالحظات اقتصادی و اجتماعی کشور بر اساس جدول 
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  سطح ضرورت فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در شرایط همه گیری 1جدول 

کنند ضننرورت 

فعالیننننننننت 

 اقتصادی

تعنننری

 ف

عنوان فعالینت  

اصننننلی بننننر  

 ISICحسب 

 ISICفعالیت فرعی )مصادیق( بر حسب 

A  صننعتی  تولید 

 ساخت و

گینناهی و تجهیننزات  و شننیمیایی دارویننی هننای فننراورده و داروهننا آشننامیدنی، تولینند انننواع غننذایی، تولینند هننای فننراورده تولینند

 کشت و صنعتپزشکی و شوینده ها و گندزداها،  

B  صننعتی  تولید 

 ساخت و

 فنراورده  و کاغنذ  چنوبی، تولیند   هنای  فنراورده  و چنوب  وابسنته،تولید  هنای  فنراورده  و چنرم  منسنوجات، تولیند   پوشاک، تولید تولید

 حاصنل  هنای   فنراورده  و کنک  شنیمیایی )بجنز شنویندها و گنندزداها(، تولیند      هنای  فنراورده  و موادشنیمیایی  کاغنذی، تولیند   هنای 

پایننه،  فلننزات غیرفلننزی، تولینند معنندنی هننای فننراورده سننایر پالسننتیکی، تولینند و السننتیکی هننای فننراورده نفننت، تولینند پنناالیش از

 تعمیننر برقنی،  تجهینزات  ننوری، تولیند   و الکترونیکننی ای رایاننه  محصنوالت  االت، سناخت  ماشنین  جننز بنه  فلنزی  محصنوالت  تولیند 

 ماشنین  سنایر  نقنل، تولیند   و حمنل  تجهینزات  سنایر  تریلنر، تولیند   و موتنوری  نقلینه  وسنایل  تجهیزات، تولیند  و االت ماشین نصب و

 االت

C  صننعتی  تولید 

 ساخت و

 و طنال  مثنل  مصننوعات  سنایر  شنده، تولیند   ضنبط  هنای  رسنانه  تکثینر  و مبلمنان، چنا    تنبناکو، تولیند   و توتون های فراورده تولید

 جواهر

 



1 

 

 مربوطهسطح اضطرار منطقه/ واحد و مقررات 

اسننتان هننا و شننهرها و منطقننی صنننعتی کشننور بننر اسنناس سننطح همننه گیننری منطقننه یننا    

 دسته بندی می شوند.    1واحد تولیدی و خدماتی جهت اعمال مقررات به شرح جدول 

 سطح اضطرار منطقه/ واحد تولیدی و خدماتی و مقررات مربوطه 2 

کننننند 

سننطح 

اضننطرا

 ر

تعریننف سننطح اضننطرار  

 استان/شنننننننننهر/مطقه

 صنعتی

تعرینننننف سنننننطح 

اضنننننطرار واحننننند 

صننننننننعتی/فعالیت 

 اقتصادی

 مقررات مربوطه

شهرسنننتان ها/منننناطق   1

صنننعتی بنندون مننوارد   

ابننتال )بنندون مننورد( در  

اسننتان هننا یننا شننهرهای 

یننا چننند گننزارش   1بننا 

مننوردی یننا از ورودی از  

 سایر شهرها

واحنندهای تولینندی و 

خنننندماتی بنننندون  

 موارد ابتال 

سننننامانه ثبننننت روزانننننه عالیننننم در  -

غربنننالگری در بننندو ورود منطقنننه و   

 شهرک و واحد

بیماریننابی فعننال )تننب سنننجی( روزانننه  -

در بنندو ورود بننه منطقننه، شننهرک و    

واحننند توسنننط تشنننکیالت بهداشنننت  

حرفنننه ای و بسنننیا ادارات و شنننرکت 

 ها و سازمان ها یا مراکز بهداشت

غربننالگری کارکنننان بازگشننت از دوره    -

 استراحت یا تعطیالت

ت قرنطینننه اختینناری  اجننرای مقننررا  -

 خانگی افراد مشکوک و پایش آنها 

گندزدایی ایسنتگاه  هنای کنار و نقنا       -

تجمننع بننه صننورت مکننرر در طننول هننر 

 شیفت 

اعمننال مقننررات تهویننه عمننومی یننا      -

 رعایت آسایش حرارتی

تامین و نظنارت بنر اسنتفاده از وسنایل      -

 حفاظت فردی 
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کننننند 

سننطح 

اضننطرا

 ر

تعریننف سننطح اضننطرار  

 استان/شنننننننننهر/مطقه

 صنعتی

تعرینننننف سنننننطح 

اضنننننطرار واحننننند 

صننننننننعتی/فعالیت 

 اقتصادی

 مقررات مربوطه

اجننرای سننایر مقننررات و دسننتورالعمل   -

 ای های بهداشت حرفه 

حضننور و بازدینند روزانننه کارشناسننان    -

 بهداشت حرفه ای واحد

بازرسننی و نظنننارت توسننط بازرسنننان    -

 بهداشت کار 

شهرسننتان هننا/ مننناطق   2

صننننعتی کنننه منننوارد   

خوشننه ای از ابننتال را در 

زمننننننان، موقعیننننننت 

جغرافینننای و مواجهنننه  

مشنننترک وجنننود دارد  

)موارد خوشنه ای(. اینن   

خوشننننه هننننا )چننننند 

خننانواده یننا کارگنناه، یننا  

پادگننان یننا اجتماعننات   

 صنفی( 

بننا مننرز نسننبتا مشننخص  

کننه بننه مرحلننه انتقننال  

محنننل در جامعنننه بنننه  

طنننور کلنننی و بننندون   

الگننننننوی مشننننننخص 

 نرسیده است. 

واحنند هننای تولینندی 

و خنندماتی بننا یننک  

 مورد ابتال 

 اجرای مقررات سطح اول  -

 دورکاری -

گانننه و  16ارجنناع بیمنناران بننه مراکننز   -

 پایش تا بهبودی 

بیماریننابی افننراد در تمنناس نزدیننک و    -

 های آنها خانواده 

اعمنننال فاصنننله گنننذاری فیزیکنننی     -

ایسنننتگاه هنننای کنننار و مسنننیرها و    

 سرویس های ایاب و ذهاب 

ایزولننننه و گننننندزدایی اختصاصننننی    -

بالفصننل ایسننتگاه کننار و محننل کننار    

 افراد مشکوک و مبتال

تشننندید بازرسنننی و نظنننارت توسنننط   -

بازرسننان بهداشننت کننار )بننه صننورت    

 روزانه(
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کننننند 

سننطح 

اضننطرا

 ر

تعریننف سننطح اضننطرار  

 استان/شنننننننننهر/مطقه

 صنعتی

تعرینننننف سنننننطح 

اضنننننطرار واحننننند 

صننننننننعتی/فعالیت 

 اقتصادی

 مقررات مربوطه

استان هنا ینا شنهرهایی     3

ای کننننه اپینننندمی هنننن

بزرگتنننننری فراتنننننر از 

انتقال محلی ینا منطقنه   

صنننعتی وجننود دارد )بننا 

پتانسننننننیل انتقننننننال 

 جامعه(

واحنند هننای تولینندی 

و خننننندماتی بنننننا  

 چندین مورد ابتال 

 اجرای مقررات سطح اول و دوم  -

گننزارش وضننعیت روزانننه بننه معاونننت    -

 بهداشتی دانشگاه/دانشکده 

پایش وضنعیت روزاننه توسنط معاوننت      -

بهداشننتی دانشننگاه/ دانشننکده و ارسننال 

 گزارش به ستاد استانی 

انجننام اقنندامات ویننژه توسننط سننتاد      -

 استانی با هماهنگی ستاد ملی 

استان ها و شنهرهای بنا    4

سننطح همنننه گینننری و  

مرگ و مینر بناال )فراتنر    

از ظرفینننت و بنننار کنننار 

کنادر درمننان( )اورسانننس  

 اجتماعی(

واحنندهای تولینندی و 

خنندماتی بننا چننندین 

مورد ابنتال و ینک ینا    

 چند مورد مرگ 

اجنننرای مقنننررات سنننطح اول و دوم و  -

 سوم

پننایش وضننعیت روزانننه توسننط مرکننز   -

 سالمت محیط و کار 

تصننمیم گیننری بننرای محنندودیت یننا    -

تعطیلننی فعالیننت توسننط سننتاد ملننی   

بننرای واحنندهای صنننعتی  بننا شننرایظ   

 خننای یننا بحرانننی خننارد از قاعننده    

  4تصمیم گیری جدول  

 

 گیری وضعیت فعالیت  تصمیمماتریس قاعده  

ماتریس قاعده تصمیم  یممرب  من مر معی ت مممی  فم می   ا ممی     ما    مع ضمن رممن قفممرقی مرم من                

 آمده قری.    3  ا می/  قحد   فر یت   ا می  قحد تع مدب   خدماتی  ی جد ل 

 ماتریس قاعده تصمیم گیری 3جدول 
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 ضرورت فعالیت 

 A B C سطح اضطرار

1 A1 B1 C1 

2 A2 B2 C2 

3 A3 B3 C3 

4 A4 B4 C4 

 

 در زمان همه گیری  فعالیتوضعیت  

وضعیت فعالینت در واحندهای تولیندی و خندماتی در زمنان همنه گینری بنر اسناس سنطح اضنطرار و                

  تعیین می شود.  4ضرورت فعالیت مطابق جدول 

 

  19-در همه گیری کووید شاغلینغربالگری    

شنناغلین از تعطیالت نوروزی یا اقماری و فعالیت واحد صنننعتی، تولیدی یا  تالزم اسننت بعد از بازگشنن

خدمات بر اسننناس طرح فاصنننله گذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل های کاری، فعالیت های زیر انجام                

 پذیرد:

 تب سنجی: به صورت روزانه در ورودی محل کار برای کلیه شاغلین انجام می پذیرد.  -1

ست       8/37)درجه حرارت باالی   -2 سالمند یا نقص ایمنی ممکن ا شود افراد  را تب محسوب کنند و توجه 

 علی رغم وجود بیماری تب نداشته باشند(

شاغلمی:    -3 ری ی زقنن عالئ   توسننط نماینده کارفرما/ کارشننناس  کلیه شنناغلین به طور روزانه باید  ری

شناس     شت حرفه ای/ کار شت حرفه ای از نظر عالئم بیماری        HSEبهدا شکیالت بهدا سایر ت صنعت، یا 

)بویژه عالئم تنفسننی( ، مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی تا پایان همه گیری به صننورت روزانه ادامه 

اشد، می بایست عالئم فرد در سامانه وزارت بهداشت     خواهد داشت. در صورتی که شاغل دارای عالمت ب   

ثبت گردد و در صنننورت وجود هشننندار مراجعه به مراکز خدمات جامع         salamat.gov.irبه آدرس  

سننالمت منتخب و پس از تایید این مراکز منتخب از ادامه فعالیت شنناغل در محل کار ممانعت به عمل 

د دارای عالیم جهت ارزیابی مستقیماً به مراکز خدمات  آید و در صورت عدم دسترسی به سامانه فوق فر    



 
 درصنایع تولیدی معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                                       راهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس                 

5 
 

گانه ارجاع داده می شننود. این افراد باید پروسننه های مربو  به تشننخیص، درمان،   16جامع سننالمت 

 نقاهت و بازگشت به کار را مطابق با آخرین پروتکل های وزارت بهداشت طی کنند.

 مراقبت از گروه های آسیب پذیر  

 بیماری به ابتال معرض در که افرادی زیر با گواهی تاییدیه بیماری پزشننک معتمد به عنوان گروه دو

COVID 19 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دار عارضه 

 :یا نهیزم یماریبا ب مارانیب -ق ف یر ه 

 عروقی – یقلب یماریب -

 فشارخون  -

 ابتید -

 یا نهیزم یتنفس یها یماریب -

- BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بیر ه 

 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن mg5/12 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت -

 یدرمان یمیش -

 اه یمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

  ی قیی ق رق  الزم قری شرقیط زیر  ی محمط کای  رقه  یر  :

صورت       - شغلی به  صورت امکان و با نظر مدیر مربوطه، این افراد تا پایان همه گیری فعالیت های  در 

 دورکاری صورت پذیرد.

در صنننورت عدم امکان دورکاری، شنننرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقل  -

ییر شغل موقت در محیط کاری و تماس با سایر افراد را داشته باشد. تقلیل ساعات یا روزهای کار، تغ   

یا تغییر محل کار به محیطی با شنرایط تهویه مناسنب تر و کم جمعیت تر با تامین وسنایل حفاظت    

 فردی می تواند کمک کننده باشد.

با توجه به اینکه تب در بیماران دارای نقص ایمنی عالمت شنننایعی نیسنننت، در غربالگری این افراد   -

سایر عالئم بیماری     سش از  ست و با وجود هرگونه عالمتی   19-کوویدپر از اهمیت زیادی برخوردار ا

 جهت ارزیابی بیشتر به مراکز منتخب مربوطه ارجاع شوند.
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 19-انی در شاغلین با سابقه کوویدبازتو

شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید  - ست پس از طی دوران درمان و نقاهت،   19-تمامی  با الزم ا

شت به کا  سخه    جهت بازگ ساس آخرین ن شاغلین با احتمال ابتال به    "ر برا شت به کار  راهنمای بازگ

ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار      "19-کووید

 مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرد. 

 بهداشت فردی 

 توصیه می شود 19 -ز کوویدبطور کلی رعایت اصول زیر برای بهداشت شاغلین و پیشگیری ا

پایه  کننده برها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از مواد ضدعفونیشستن مرتب دست .1

الکل، به صورت مکرر به خصوی بعد از دست زدن به سطوح و اشیاء،  قبل از سرو غذا و بعد از 

 دستشویی 

 های عمومی و شلوغ امکان و  عدم حضور در مکاندر محیط بیرون تا حد  پرهیز از فعالیت .2

در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در  .3

 صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید.

 زا استفاده صورت در) کنید استفاده چهره تشخیص یستمس از ترجیحا  غیاب و حضور ثبت برای .4

 (.است ضروری انگشت ضدعفونی برای %70 الکل محتوی ظرف یک وجود انگشت اثر سیستم

های آسانسور، لب تاب، تبلت، صفحه کلید کامپیوتر، گوشی تلفن، موبایل و برای تماس با دکمه .5

کرده و  از دستمال کاغذی یا دستکش یا  دستگیره در و نظایر آن از تماس مستقیم دست خودداری

 کلید و نظایر آن استفاده کنید یا بعد از تماس دست هاس خود را بشویید یا ضدعفونی کنید.

که دستمال وجود نداشت از )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده  .6

 قسمت داخلی آرنا موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

تفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از عدم اس .7

 کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛

که در جابجایی مسافر و بار دخالت دارند از گرفتن هرگونه وجه و یا کاال به دلیل احتمال  شاغلینی .8

ها به صورت آنالین، کارت  و یا با استفاده از آلوده بودن به ویروس کرونا خودداری نمایند و پرداخت

 ها صورت گیرد. ا 
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دست  کنند از تماس مستقیمفاده میکلیه شاغلینی که از وسایل جابجایی و انتقال مسافر و یا بار است .9

 با بار، مسافر و یا وسیله حمل جابجایی خودداری نمایند؛

عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال  .10

 به ویروس

 

ه ه ویژه افراد ورودی بکنندگان بو شاغلین و سایر مراجعه با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از .11

 داخل پرهیز کنید

 ها به طور مرتب کوتاه نگه داشته شود.ناخن .12

 متر( با افراد بیمار یا مشکوک تا حد امکان خودداری کنید. 1از تماس نزدیک )کمتر از  .13

سهم زیادی در کاهش ابتال به  تغذیه مناسب و کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی خواب کافی، .14

 بیماری دارد. 

تغذیه سالم شامل استفاده از گروه های انواع غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه )جهت تقویت سیستم  .15

 ویروس(. ایمنی بدن در مقابل عوامل میکروبی به خصوی کرونا

در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در  .16

 راکز درمانی مراجعه انجام کنید؛صورت شدید شدن عالیم به م

 وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ .17

 عدم تماس دست ها با چشم، دهان و بینی؛ .18

 یاختصاص بوردیاستفاده از خودکار، قلم، موس وک .19

 یادیکه با آن تماس ز یو هر بخش رهیکارکنان، دستگ زیو موس و م بوردیمکرر سطوح، ک ییگندزدا .20

 دارند

 ارباب و رجوع یها شخوانیخدمت،  پ یزهاینمودن سطوح م ییاگندزد .21

 تلفن ثابت و تلفن همراه ریمحل کار نظ لینمودن وسا ییگندزدا .22

  یاز انتشار احتمال یریبه حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگ .23
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 ایمصرف  کباری)استفاده از دستکش  بهداشت تیپول و اسکناس و رعا یاستفاده از کارت به جا .24

 یکاغذ یها شیکارتخوان و حذف ف یها ( بهنگام استفاده از دستگاهیدستمال کاغذ

 برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی گذاشتن وسایل حفاظت اختیار در و پیگیری .25

 آبدارخانه و نظافتچی کارکنان

 الزامات بهداشت محیط

 فیزیکی گذاری فاصله

 1ای انجام کار فاصله ایمن )حداقلبر که صورتی به کار محیط و شرایط تغییر و کار محیط سازی آماده -1

 متر( و بیشترین فاصله ممکن بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد.

ویدئو  و اجتماعی های شبکه تلفن، از حداکثری استفاده و کارکنان چهره به چهره مواجهه کاهش -2

 نی که در داخل یک ساختمان کار می کنند.کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنا

   ها پنجره گذاشتن باز یا و تهویه سیستم از استفاده -3

متر(  1) فاصله حداکثر و ممکن زمان حداقل باشد ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصورتی -4

 رعایت گردد.

 دیگر مانند دست دادن یک با افراد تماس از اجتناب -5

ها و مسافرت های غیر ضرور و به تعویق انداختن دوره های آموزشی و  ماموریت از اجتناب -6

 کارگاهی

 رخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند.آبدا کار، اتاق در تجمع از اجتناب -7

 .است ممنوع آزمایشگاهها در آشامیدن و خوردن -8

 عدم به مراجعین تشویق و مشتریان به درخواست ها حضوری غیر انجام روشها ی رسانی اطالع -9

 ... و تلفنی اینترنتی، صورت به درخواستها انجام و فیزیکی حضور

 .گردد یبین پیش پارتیشن از استفاده مثال طور به مشتریان و شاغلین بین فاصله افزایش -10

 اهریزی به منظور تقسیم کار در شیفتبرنامه امکان صورت در شاغلین، تجمع عدم منظور به -11

تر به های کاری بیشهای قابل تغییر انجام شود به طور مثال تقسیم شاغلین در تعداد شیفتو ساعت

 طوری که در هر شیفت حداقل شاغلین حضور داشته باشند.

شود و تمهیدات دیگر از جمله  حذف خرود و ورود انگشت اثر حسگر جمله از مشترک سطوح -12

 تشخیص چهره جایگزین شود.

 ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود. گونه به استراحت های زمان -13
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کنند بهتر است به صورتی انجام شود ریزی گردش کار شاغلینی که به صورت اقماری کار میبرنامه -14

که تعداد سفرها به محل کار و منزل به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. به عنوان مثال حضور یک 

 روزه.   15به جای حضور ماهه در محل کار 

 ضورح زمان طول در نیز ماسک و دستکش از دیگر، افراد با فاصله رعایت ضمن نیز کنندگان مراجعه -15

 کنند. استفاده کارگاه در

 رد مورد بی تردد از و باشند وظیفه انجام مشغول خود های قسمت در فقط قسمت هر شاغلین کلیه  -16

 .نمایند خودداری کاری زمان

 

 ساختمان واحدهای کاریبهداشت 

 ها و اتاق های کارهای سالناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درب ها و پنجره  .1

دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، ها، دیوار و کف، درب سطوح دارای تماس مشترک شامل: .2

سایل ود و پریزها، ها، کلیخوان،کف پوشهای کارت، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاههانرده  پله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  عمومی

ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طبقه و کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد .3

 راهروها

 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتنصب سیستم لوله .4

 شود. گندزداییداشته باشد و مرتبا  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا .5

 محل در کافی تعداد به تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری آموزشی نحوه تابلوهای نصب .6

 سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی محل در کافی تعداد به ها شستشوی دست راهنمای نصب .7

 پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محلنصب تابلوهای آموزشی نحوه  .8

 های بهداشتینصب راهنمای شستشوی دست ها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس .9

 صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریحذف آب .10

 های سیگار ) در صورت وجود(فعال کردن اتاقکغیر .11

 مراه نایلون درون آن در کلیه محل هاوجود سطل های دربدار پدالی به .12
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 چشم ماده مصرف، کباری دستکش جفت کی :موارد حداقل بر مشتمل هیاول یها کمک جعبه نصب  .13

 حاًیترج و صابون رینظ ندهیشو ماده جراحت، محل و پوست کننده یعفون ضد ماده شهیش کی ،یشو

 کی باند، رول کی ل،یاستر گاز عدد چهار آب، با شستشو به ازین بدون یالک هیپا با صابون ای عیما صابون

 .زخم چسب عدد ده و یکاف مقدار به پنبه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ پماد

 پرسنل و میمق فرد هر یبرا یبهداشت استفاده مورد لوازم هیکل بودن مجزا .14

نظیر میزهای خدمت، میز و صندلی های سلف   مشترک تماس دارای سطوح نظافت و ضدعفونی .15

 ها  دستگیره سرویس، رستوران ، راه پله ها ،

 

 

 

 استراحت گاه شاغلین 

در صورتی که در کارگاه یا واحد تولیدی استراحت گاه برای شاغلین در نظر گرفته شده است موارد ذیل را    

 باید در نظر گرفته شود:

 پیش بینی شود.ها  تهویه مناسب برای این مکان .1

 درب و پنجره ها برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود. .2

 گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود. .3

 کلیه اشیاء و مکان هایی که با تماس زیاد و پرده ها به طور مرتب گندزدایی شود. .4

 رو مشترک از تردد غیر ضروری خوداری شود.در صورت دارا بودن راه .5

از پتو، حوله و ملحفه شخصی استفاده شود و بعد از تعویض فرد استفاده کننده شستشو و گندزدایی  .6

 شوند.

نصب پوسترهای آموزشی در مورد ضرورت رعایت بهداشت فردی و بهداشت تنفسی و روش های  .7

 کارگران انجام پذیرد.بهداشتی پیشگیری از بیماریهای تنفسی در محل دید 

 دستمال کاغذی برای رعایت بهداشت فردی هنگام سرفه و عطسه در دسترس قرار گیرد. .8

 سطل زباله پدالی درب دار تهیه شود. .9

 نصب صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده دست. .10

ه تمام افراد آموزش دیده و محلی جدا جهت نگهداری افراد دارای عالمت و یا مشکوک در نظر گرفت .11

 شود.
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عت کنند باید قبل از مراجگندزدایی کمپ مسکونی و اقامتگاهی شاغلینی که به صورت اقماری کار می .12

 شاغلین انجام گردد.

 

 بهداشت غذاخوری یا رستوران

 استفاده از این گونه مکانها حتی االمکان محدود گردد. .1

 قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گند زدایی شود. .2

 غذایی فاقد بسته بندی حتما باید پوشش بهداشتی داشته و در پوشش مناسب نگهداری گردند.مواد  .3

از نگهداری مواد غذایی آماده به مصرف از جمله انواع آجیل، تخمه، شیرینی، ترشیجات بصورت روباز  .4

 و بدون استفاده از ظروف درب دار اجتناب گردد.

ها و غذاخوری ها برای خوردن و آشامیدن استفاده  حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف در رستوران .5

 شود.

 میز هر دهیسرویس از پس موظفند مراکز این در غذا سرو هایمحل و هاآشپزخانه وجود صورت در .6

 همرحل سه در) شستشو و تعویض را آب پارچ و بشقاب کارد، چنگال، لیوان، پذیرایی، ظروف کلیه

 برای و نمایند( کِشیآب  و گندزدایی گراد،سانتی درجه 75 باالی آب با اولیه شستشوی شامل

 .کنند استفاده جایگزین هایسرویس از جدید افراد به دهیسرویس

 کف سالن غذاخوری و رستوران بصورت روزانه شستشو و گندزدایی شود.  .7

 گندزدایی دستگیره درب سالن غذاخوری بصورت مرتب در هر شیف غذاخوردن ضروری است. .8

راهنمای شستشوی صحیح دستها در رستوران و سالن غذاخوری در معرض دید همگان نصب برگه  .9

 شود.

صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی جهت خشک کردن دستها قبل از غذا خوردن  .10

 موجود بوده  و آموزش به پرسنل در این زمینه صورت گیرد.

 و سالن غذاخوری الزامی است. وجود سطل زباله پدالی درب دار در داخل رستوران .11

و از قند و نمک بسته بندی تک نفره  وسایل مشترک مانند نمک پاش و قندان جمع آوری شود .12

 استفاده شود

 سیستم تهویه کارامد و مناسب در طول استفاده از سالن غذاخوری و رستوران فعال باشد. .13

های غذاخوری نشوند و زمان سرو غذا و ترتیبی اتخاذ شود تا تعداد زیاد پرسنل به یکباره وارد سالن  .14

 استفاده از سالن غذاخوری جهت جلوگیری از تجمع افراد طوالنی تر گردد.
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پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری دارای کارت بهداشت باشند و به آنها در مورد انواع و  .15

 روشهای انتقال بیماریهای واگیردار آموزش های الزم داده شود.

ن پرسنل از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی در تمام مدت حضور و فعالیت در سالن استفاده ای .16

  غذاخوری و رستوران ضروری است.

شود باید پس از هر بار استفاده تعویض چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می .17

 گردد.

  کوتاه بودن ناخن در کارکنان آشپزخانه و آبدارخانه الزامی است .18

کارفرما موظف است به منظور رعایت بهداشت کارکنان، دستمال کاغذی تهیه و در اختیار کارکنان  .19

 آشپزخانه و آبدارخانه  قرار دهد )کاربرد خای: هنگام عطسه یا سرفه و...(

 از دخالت دست با محصوالت مواد غذایی و یا غذای آماده مصرف در حین تهیه غذا خودداری گردد. .20

م و بدون دستکش به وسایل و تجهیزات جداسازی مواد غذایی و توزین آن از جمله از تماس مستقی .21

 کارتک، تاس و نظایر آن اجتناب گردد.

 از دست زدن افراد متفرقه و سایرکارکنان به اشیاء و کاالهای غیر ضروری اجتناب گردد. .22

 سیخ کباب در زمان عدمکلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقاب، کاسه، قابلمه، ، قاشق، چنگال ، لیوان،  .23

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

 از نگهداری گوشت، مرغ و سایر محصوالت پروتئینی در خارد از یخچال اجتناب شود. .24

 از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال و در کنار سایر مواد غذایی خودداری گردد. .25

 افراد در هنگام اخذ سفارش و یا تحویل کاال رعایت گردد. فاصله حداقل یک متری با .26

نیروهای خدماتی آشپزخانه و آبدارخانه باید در هنگام نظافت از لباس، چکمه، ماسک و دستکش  .27

 مناسب استفاده نماید.

 شستشوی کف آشپزخانه بصورت روزانه انجام و سپس گندزدایی انجام پذیرد. .28

 ه به هیچ عنوان به این مکانها وارد نشوند.ترتیبی اتخاذ شود تا افراد متفرق .29

 شستشوی دستها قبل از شروع کار الزامی می باشد. .30

 درصورت حضور این واحد در واحد کاری محل استراحت افراد از سایر پرسنل جدا شود. .31

 تا حد ممکن سرو غذاهایی که حرارت نمی بینند محدود گردد. .32

ظر در ن یدر مورد غذاخوربیشتر  یاطیاقدامات احتکنند، برای شرکت هایی که اقدام به توزیع غذا می .33

داشته باشند و برای صرف غذا به حضور ی حداقل تعداد افراد در غذاخور ه شود. به عنوان مثالگرفت
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ه صورت ببیاورند و هزینه ناهار  از منزلرا ناهار توانند گروه های بیشتر تقسیم شوند یا اینکه افراد می

  .شود یغذا خوددار عیداخت شده و از توزبه کارگران پر ینقد

تنفسی مخصوصا در آبدارخانه و در  بیماریهای به مشکوک و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت .34

 تماس با مواد غذایی

 

 بهداشت مواد غذایی

 های یکبار مصرف انجام گیرد. بندی سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 

 سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند. مواد غذایی 

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز ممنوع می 

  .مواد غذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود 

 صورت کامال های عمومی وخوردن غذاهای آماده از مواد غذایی به اجتناب از خوردن غذا در محیط

 پخته 

 

 نکبهداشت رخت

 اختصای کمد لباس برای هر فرد بصورت جداگانه  .1

 تهویه رختکن باید بصورت مناسب انجام پذیرد.  .2

 کمدها، قفسه ها، دستگیره ها و محوطه رختکن بصورت روزانه و مرتب انجام شود. گندزدایی .3

 ود.شلباس های کار آلوده باید با دقت در یک کیسه نایلونی قرار داده شده و درب آن محکم گره زده  .4

وجود سرویس بهداشتی در نزدیکی رختکن جهت شستشو و ضدعفونی دستها قبل و بعد از تعویض  .5

 لباس

 وجود دستمال کاغذی برای خشک کردن دست و رعایت بهداشت هنگام سرفه و عطسه  .6

 سطل زباله پدالی درب دار در رختکن الزامی است. .7

 جلو گیری از ازدحام افراد  .8

 بهداشت سرویس های بهداشتی

سرویس های بهداشتی واحدهای کاری باید دارای تهویه مناسب، نور کافی بوده و بطور مرتب  .1

 گندزدایی شود. و در شرایط بهداشتی مناسب نگهداری شود.
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 شستشوی دیوارها و کف سرویسهای بهداشتی بصورت روزانه و گندزدایی انجام شود. .2

ویسهای بهداشتی بصورت مرتب انجام گندزدایی دستگیره درب، شیر آالت، و وسایل موجود در سر .3

 گیرد.

 قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن بسته شود. .4

 نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در تمامی سرویسهای بهداشتی الزامی است. .5

وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در سرویس های بهداشتی ضروری است. )استفاده از صابون  .6

 جامد غیربهداشتی می باشد(.معمولی 

و لزوم استفاده از خشک کن برقی و یا دستمال کاغذی به  عدم استفاده از حوله به صورت عمومی .7

 میزان کافی جهت خشک کردن دستها.

قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویسهای بهداشتی. سطلها می بایستی مرتبا خالی  .8

 شده و گندزدایی گردند.

دادن سطل زباله پدالی درب دار در خارد سرویسهای بهداشتی جهت انداختن دستمال کاغذی قرار  .9

 مصرف شده پس از شست وشو ضدعفونی دست ها .

 های بهداشتی، از نوع پدالی پایی و یا چشمیدر صورت امکان نصب  شیر آب روشویی سرویس .10

 نظافت و گند زدایی مرتب مکان های فوق الذکر. .11

 های کیسه در آن تخلیه بوده و مربوطه بخش در نظافت مسئول افراد توسط زباله های سطل تخلیه .12

 گندزدائی و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسایل و گرفته صورت شیفت هر آخر محکم در پالستیکی

 .گردد

  .زدایی کنیدگند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتیسرویس .16

 

 

 

 بهداشت نمازخانه

 

 نماز بصورت فردی و جلوگیری از اقامه نماز جماعت و یا تجمع زیاد افراد در اوقات نمازاقامه  .1

 محوطه نمازخانه بصورت روزانه گندزدایی .2

 وجود سرویس بهداشتی در نزدیکی نمازخانه جهت شستشو و ضدعفونی دست و پا .3

 وجود سطل زباله پدالی درب دار در نمازخانه الزامی است. .4
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مشترک و توصیه به استفاده از مهر ، سجاده و چادر نماز  سجاده و چادر نماز،  عدم استفاده از مهر .5

 شخصی و رعایت فاصله در هنگام نماز با سایر افراد

 تأمین تهویه مناسب .6

 عدم توزیع مواد غذایی مانند خرما، کیک و... در نمازخانه .7

 منع خوردن و آشامیدن در نماز خانه .8

 .شود بینیپیش نماز وعده هر اقامه فواصل در گندزدایی نمازخانه نظیر تجمع هایمحل در .9

 بهداشت  سرویس ایاب و ذهاب شاغلین 

اگر از سرویس رفت و آمد برای شاغلین استفاده می گردد  با توجه به این که تجمع کارگران در این وسایل    

در خصوی خودرو، بهداشت نقلیه خود زمینه را برای انتقال انواع بیماری ها فراهم می کند مالحظات زیر 

 فردی راننده و افراد صورت گیرد.

 .باشند داشته ماسک  است بهتر کنند می استفاده ذهاب و ایاب سرویس از که افرادی .1

راننده وسیله نقلیه باید قبل از سوار کردن افراد )در هر مرتبه سوار کردن افراد( کلیه سطوح که  .2

دستگیره، درب،محل نشستن مسافر، میله های افقی و عمودی احتمال لمس آنها وجود دارد )مانند 

 داخل خودرو و صندلی ها( را گندزدایی کند.

محل نشیمن، پشتی صندلی، قفل کمربند ایمنی، چراغ ها، کنترل ها، دیوارها، پنجره ها، مانیتور های  .3

 خودرو باید ابتدا تمیز و سپس گند زدایی شود.

بل از ورود به خودروها باید وسایل حفاظت فردی محل کار خود که کلیه پرسنل پس از اتمام کار و ق .4

شامل لباس کار، کفش کار، کاله و نظایر آن می باشد را در رختکن تعویض نموده و دست های خود 

 را با آب و صابون بشویند.

 دره ازراننده خودرو باید روزانه به طور مرتب اقدام به گندزدایی خودرو بر اساس دستورالعمل های صا .5

 مرکز سالمت محیط و کار بنماید.

چنانچه از خودرو حمل پرسنل برای حمل افراد متفرقه دیگر و علی الخصوی سرویس واحدهای    .6

غیرشغلی مانند مدارس و غیره استفاده می شود قبل و بعد از حمل افراد، ضدعفونی خودرو ضروری 

 است. 

یمار و یا افرادی که دارای عالئم تب، سرفه، تنگی از وسایل حمل و نقل عمومی برای جابجایی افراد ب .7

 نفس و یا سایر عالئم شبیه سرماخوردگی هستند استفاده نشود.
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در صورت مواجهه با افراد بیمار در سرویس های ایاب و ذهاب عمومی باید تا زمان رسیدن آمبوالنس  .8

ک مکان جداگانه نگهداری نموده و برای انتقال بیمار به مراکز درمانی، حتی االمکان از فرد بیمار در ی

 از وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک و دستکش استفاده نمایند.

در هنگام گندزدایی و نظافت وسایل نقلیه احتیا  های الزم برای پیشگیری از حریق و یا برق گرفتگی  .9

 به عمل آید.

خودرو در حال حرکت  تهویه طبیعی داخل خودرو هنگام جابجایی افراد با بازگذاشتن پنجره های .10

 صورت گیرد

 استفاده از سیگار و دخانیات ممنوع می باشد.  .11

 مصرف هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل خودرو ممنوع می باشد. .12

 دفع پسماندها

 نیروهای کلیه و پذیرد صورت پدالی دار در های سطل در و بهداشتی شیوه به باید پسماندها دفع -1

 کیسه در پسماند آوری جمع شامل بهداشتی مالحظات تمامی رعایت پسماند دفع و آوری جمع

 .شود انجام شیفت هر آخر در نشت و درز بدون محکم پالستیکی های

 سهیک در نظافت مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکاغذ دستمال یآور جمع -2

 مسئول توسط یکار نوبت هر آخر در آنها دفع و یپدال دار درب یها سطل و محکم یکیپالست یها

  نظافت

 های مکان وسایل از بهداشتی های سرویس گندزدایی و نظافت وسائل ها، دستمال سطل جداسازی  -3

 آبخوری جمله از دیگر

 بهداشت حرفه ای

 تشکیالت بهداشت حرفه ای

ایی گندزداتاق مربو  به تشکیالت بهداشت حرفه ای مستقر در واحدهای کاری بصورت روزانه و مرتب  .1

 گردد.

 پرسنل شاغل در این مکانها از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی مناسب استفاده کنند. .2

 وجود سطل زباله پدالی درب دار الزامی است. .3

 از تجمع بی مورد افراد در این مکانها خودداری گردد. .4

اده شود و چنانچه مراجعه کننده ای دارای عالئم خفیف بیماریهای تنفسی هست به پزشک ارجاع د .5

 یمهندس و یفن یها کنترل
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در صورت وجود عالئمی نظیر تب، سرفه، عطسه و تنگی نفس در برخی کارکنان، بهتر است کارکنان مزبور    

ایزوله شوند. همچنین تهویه مناسب می تواند کمک  تا زمان انتقال به مراکز درمانی از سایر کارکنان جدا و

 کننده باشد. 

ید ونوکسمزیانبار تنفس گازهای خطرناک از جمله و اثرات  طوالنیکاری  های شیفتبا ،  در صنایع و معادنی

که زمینه را برای بیماری های ریوی و تنفسی و در نتیجه ابتال کربن، متان، ریز ذرات سمی سرب، روی و ... 

هویه تلذا تعبیه به بیماری های عفونی مستعد ساخته و در صورت ابتال عواقب وخیم تری بر جای می گذارد 

است. وجود هوای کافی و تمیز باعث افزایش سالمت  بسیار حائز اهمیتی مناسب و ایمن در این بخش 

 می شود.  19-پیشگیری از بیماری های واگیر نظیر کوویدکارگران و 

 یسازمان یها کنترل

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

چرخشی نمودن ساعات کار، موافقت با مرخصی افراد مبتال و یا مشکوک، ، )که فقط برخی عالئم را دارند(

 دورکاری کادر اداری و سایر افراد تا حد امکان. 

 آموزش

کاهش احتمال  ای یریجلوگ یمناسب محل کار برا یپروتکل هاعالئم بیماری،  مواجهه،خطرات در مورد  .1

این امر می تواند از طریق ویدئوهای آموزشی یا . دیآموزش دهگران کار هیکل بهقرار گرفتن در معرض آنها 

 پوستر و پمفلت باشد.

مان آموزش شامل ز نی. انندیآموزش بب دیرا دارند با یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیکه ن یکارکنان .2

 دفع حینحوه صح ل؛یو درآوردن وسا دنی؛ نحوه استفاده درست، پوش یضرور لینوع وسا ل؛یاستفاده از وسا

 می باشد. لیکردن وسا یضد عفون ای

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

 نصب کنید. 

ز دستمال کاغذی یا آرنا را به کارکنان گوشزد های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده اتوصیه .4

 و آموزش دهید.

را به کارکنان و...  N95  ، FFP2کارفرما بایستی شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل ماسک  .5

 آموزش دهد.

همه کارکنان را موظف کنید که در صورتی که ابتالیش به ویروس کرونا قطعی است همکاران و کارفرمای  .6

 را مطلع نماید.خود 
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 قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های مشخص) کنار آسانسورها و در طبقات( .7

با ایجاد گروهها در فضای مجازی و عضو نمودن کارگران درآن میتوان توصیه ها و دستورالعملهای  .8

نموده و مشارکت  بهداشتی و ایمنی را به ایشان آموزش داد و حتی مسابقات آموزشی مجازی و... برگزار

 پرسنل در این آموزشها را ارزیابی نمود.

 

 یفرد حفاظت لیوسا 

 استفاده از .شود تأمین شاغلین برای ضدعفونی سل و ماسک دستکش، جمله از فردی حفاظت تجهیزات    

وسایل حفاظت فردی شامل ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار جهت کارکنان خدماتی و نظافت الزامی می 

 باشد.

برای جلوگیری از مواجهه کارگران با کرونا ویروس بایستی هر کارگر تنها از وسایل کار مخصوی خود     

استفاده کند. این امر شامل وسایل حفاظت فردی نیز می شود. وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک 

از  باشد. برای پیشگیری ، لباس کار، عینک، کفش کار و کاله و کمر بند ایمنی و پیش بند و نظایر آن می

ماسک و دستکش و لباس کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای مثال در زمان  19 –بیماری کووید 

استفاده از انواع ماسک های تنفسی سعی شود با مشخص کردن هر ماسک با شماره یا نام این موارد به صورت 

واع ماسک هایی که عالوه بر محافظت از عوامل زیان آور خصوصی استفاده شود. در ادامه به معرفی برخی از ان

 نیز توصیه شده است پرداخته شده است. 19-شیمیایی محیط کار برای پیشگیری از بیماری کووید 

 FFP2 و    N95ماسک های

بایست به طور کامل روی صورت بچسبد، نشتی نداشته باشند و آزمون نشت بندی هر این ماسک ها می   

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

 کند. می

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

 مقاوم نمی باشد.

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

 مقاوم 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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-: سوپا  روی ماسک )مانند تصویر( به منظور تسهیل خرود هوای بازدمی از سوپا  به جای کناره1نکته 

 شود.باشد. عموما سوپا  روی ماسک با فیلتر اشتباه گرفته میهای ماسک می

و افراد مشکوک به این بیماری و  19-رای بیماران مبتال به کووید: استفاده از این نوع ماسک ب2نکته 

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 سوپا  خارد می شود.

 FFP2 و    N95ماسکهایبا کیفیت پائینتر از  : استفاده از سایر ماسکهای3نکته

 ممنوع است. 19برای پرسنل مرتبط با درمان بیماران کوید 

  نحوه استفاده از ماسک تنفسی  

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

 بشویید را هایتان دست -1

را با آب و مایع دستشویی  دست ها .تمیز باشند دست هایتان باید بزنید، دست ماسک به اینکه، از قبل -2

 .بشویید

 شوید مطمئن ماسک بودن سالم از  -3

 .کنید حاصل اطمینان آن سالمت از باید استفاده، از قبل کردید، تهیه جدید تنفسی ماسک یک وقتی -4

 .روی ماسک نباشد منفذی و سوراخ هیچ که کنید بررسی -5

 دهید قرار صورتتان روی را ماسک  -6

ب را مناستوانید ماسک تعداد زیادی ماسک تنفسی در بازار وجود دارد. با توجه به نوع و شکل آن، می: نکته

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

 کنید تنظیم را ماسک بینی گیره -7

 .ماسک تنفسی در نظر داشته باشید، تنظیم گیره بینی استید برای نحوه استفاده از با که دیگری مورد نکته:

ماسک به خوبی روی صورت شما قرار گرفت، از انگشت شصت و اشاره استفاده کنید، تا ماسک  پس از اینکه

 .تان حسابی محکم شودروی تیغه بینی

 کنید امتحان را ماسک -8

را با دستان  2تصویر شماره  و پروتکل .نفس عمیق بکشید ماسک داخل مرتبه چند آخر، مرحله در -9

 .مطمئن شوید که هوا از جداره ماسک نشت نکند. با آرامش نفس بکشیدتمیز اجرا کنید. 
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 N95نحوه پوشیدن  ماسک 

                                       

           
                       ری یق قز ممان  ردهاب مارک  عبعی ق ه -1

 . بردید یق رر یر ن پشی  ردهاب -2.                                           قیید نگن  ری  ی کارن صعیت  ن یق مارک  

 

 
 نعقی  لزب مارک یق  ا قنگشتان     ری  شای  همد             -3قنجام  همد           3آزمعن نشتی  شای مثبی   مرضی یق مما ق تصعیر -4

 N95 مارک پعشمدن نحعه - 2 تصعیر شیایه

 

ی ب مارک یق  ا     ری خعیش  پعشانمد مرققب  اشمد تا تر م  

مارک   نحعه قرقی یر تی آن یق  ن ه  نزنمد . رپس    آزمعن زیر 

 یق قنجام  همد 

یک  از م عیمق قنجام  همد  ی صعیتی کن  ی قیی حا ی  شای  آزمعن  شای مثبی

 رآمده شع  .  ن مثبی  ی ن مارک  جع   قشتن  اشد   مارک 

 قیی م راری کن نشتی هعق  ی قن  جع  ندقی .

یک  م عیمق قنجام  همد . قیر  شای مرضی  ی مارک  جع   قشتن  آزمعن  شای مرضی 

 اشد   مارک  ن طرف  قخل جیع شع   ی قیی صعیت مارک  ن 

 نحع مرارب ی ب صعیت شیا قرقی یر تن قری.

 یر نشتی  ی قطرقف  مری یخ  ق . مارک یق    ایه تر م  کرمد. ی هرگام قیجا  آزمعن هاب  اال، ق

 چرانچن نشتی  ی  بن هاب مارک یخ  ق ،  ردهاب پشی رر یق تر م  کرمد.
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 ی ب  ر مارک کامل جایگمرب قز قطیمران   حصعل نحعه تسی نشتی مارک -3 شیایه تصعیر

 صعیت

 روش صحیح برداشتن ماسک تنفسی

کنیم، به طور کلی، توصیه می .، دقت هنگام برداشتن ماسک استبه آن توجه شودباید مسئله مهمی که    

 .مرحله را برای برداشتن ماسک تنفسی انجام دهید 4این 

  شعیمد یق هایتان ری

با ا ها ردهید، ممکن است الزم باشد آنهایتان انجام میبسته به کاری که قبل از برداشتن ماسک با دست   

 .در بیاوریدهایتان  ها را از دستاگر دستکش دارید، قبل از برداشتن ماسک، آن .بشوییدالکل آب و صابون یا 

  ر قیید یق مارک  قی  ا

برای از بین بردن ماسک آن را از پشت  .ها، بندها یا کش آن استفاده کنید برای برداشتن ماسک از گوشه   

ی در این مرحله، قسمت جلویطل دربسته بیندازید. ماسک را لمس نکنید( و بالفاصله در س)جلوی جدا کنید 

 .تواند موجب انتقال آلودگی به شما شودو فیلتر ماسک می

  ماندقزید   ی یق مارک

های آلوده، باید آن را پس از استفاده از آن در محیط .ای یکبار مصرف استماسک تنفسی عموما وسیله   

 .داخل سطل زباله بیاندازید

  شعیمد یق هایتان  ری    ایه

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

 .آلودگی بر دستان شما باقی نماند

 

 ماسک درآوردن نحوه -3 تصویر
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 هاپیوست 

 هادست شویشست نحوه: 1 وستیپ

 :شسته شوندطریقه زیر باید با آب گرم و صابون به  هادست

 ها را مرطوب کنیددست-1

 از صابون مایع استفاده کنید -2

 ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

 انگشتان را بشوئید-4

 ها را بشوئیدمچ-5

 بین انگشتان را بشوئید -6

 آبکشی کنید -7

 بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -10
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 و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی پوشیدن:  2پیوست
 

 ( توصیه شدهPPEن وسایل حفاظت فردی  )دمراحل پوشی

ستفاده  PPEنوع  سته به سطح پیشگیری در عفونت    ش ا ستاندار  هایده ب سیار  د، تماسی، قطره ا ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این

 روپوش .1

 
 .تنه را از گردن تا زانوها، بازوها را  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود 

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 

 .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 
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 عینک یا شیلد صورت .3

 
 .بر روی صورت و چشم ها و متناسب با آنها قرار بگیرد 

 

 دستکش ها .4

 

 

 

 

 

 .تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد 

 استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی 

  دست ها را از چهره خود دور نگه دارید 

 با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید 

  آلودگی شدید عوض کنیددستکش ها را به هنگام پاره شدن یا 

 بهداشت دست را رعایت کنید 
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 ( توصیه شده PPEحفاظت فردی  )  وسایلمراحل درآوردن 

بدون الوده کردن لباس، پوست یا  غشاهای مخاطی با مواد    PPEروش های مختلفی برای درآوردن ایمن    

سایل       شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارد  شده ا عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجا یک مثال آورده 

ستن             سک را بعد از ترک اتاق بیمار و ب ست، درآورید. ما شده ا ستفاده  سک اگر ا حفاظت فردی، به جز ما

 د خارد کنید.درب، از صورت خو

PPE :را به ترتیب مراحل زیر درآورید 

 

 دستکش (1

 

 

 .بیرون دستکش آلوده است 

    شم ستان  شده   اگر د ستکش آلوده  ستان   ا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

         ستفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست   با ا

 خارد کنید.

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

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارد کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 
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 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

  اگر دست شما در حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 

 روپوش (3

 
 های آن آلوده است. جلوی روپوش و آستین 

  ستان خود را بشویید و از ضدعفونی   هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا د  اگر دست

 دست استفاده کنید. کننده

  ستین   بندهای روپوش را شید که آ شما تماس    باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها هنگام ر

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریهروپوش را وارونه ب 

 شده داخل ظرف زباله قرار دهید.فشرده شده و تا صورتهب 
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 ماسک  (4

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

  شت ست       اگر در حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شویید و از یک    های خود را بالن ما صله ب فا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 را از صورت جدا کنید. 

 .ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید 

 

 روپوش و دستکش (5

 

 

 

 

 

 

 های روپوش و قسمت بیرونی دستکش آلوده است.جلو و آستین 

    الفاصله دستان خود را با ضدعفونی   دستکش آلوده شد، ب  اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا

 کننده دست حاوی الکل بشویید.

  جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شننوند و فقط با دسننتان دسننتکش دار

 خارد روپوش را لمس کنید.
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 صورت یک بسته فشرده کنید.ههنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و ب 

    طور همزمان دسنننتکش را نیز درآوردید. فقط قسنننمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید.

 

ننده کعفونیها را بشویید یا از یک ضد  2بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست    (6

 الکی استفاده کنید.

 
رد شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و مبتال به ویروس کرونا   هیکل یبرا اختصاصی   یراهنما نیا

.استشدهنظر گرفته
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 گندزداهای سطوح :3پیوست

 ه کنید.استفاداز یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی  نکات عمومی

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 آمونیوم. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر 2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروسن3

 کننده. سفید4

صوی موادگندزدا   نکات مهم در خ

یه الکل دارای      پا و ضننندعفونی بر 

 مجوز

درصنند  70ها موثر اسننت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

یل کلی از الکل ایزوپروپطورکش با طیف گسترده است و به  یک میکروب

عنوان مثال اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچک )به بهتر

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی      درپوش السنننتیکی ویال 

سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکو  و ونتیالتورها( اسننتفاده  

 شود.می

سطوح      به .2 ستفاده از آن برای گندزدایی  شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میکوچک محدود و در 

یر تواند باعث تغیعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

 های خایخوردگی الستیک و پالستیک  شدن و ترک رنگ، تورم، سخت 

 شود.

سالن  .4 ها باید خالی از افراد بوده و درها و هنگام گندزدایی و نظافت، 

شون   پنجره شته  شن    ها باز گذا ست هواکش نیز رو د و جهت تهویه بهتر ا

 باشد.

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6

شود )کارایی محلول     هایمحلول .7 ستفاده  گندزدا باید روزانه تهیه و ا

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

ست       .8 شوی مرتب د ست ش سک    امکانات الزم برای  ستفاده از ما ها و ا

ماسننک( و  2یکبار مصننرف در طول شننیفت )به ازاء هر شننیفت حداقل 
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راهم فشستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید    

 شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سننندیم در از      .1 نکات مهم در خصوی سفیدکننده

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر اسننت 

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

ها و سنننفیدکننده      .2 با    گندزدا مان  دقیقه ز  60تا   10های خانگی )

طور گسنننترده در دسنننترس اسنننت و برای  کم و به  تماس(، با هزینه   

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشننناهای مخاطی، پوسنننت و مجاری با این حال سنننفیدکننده .3

د و شننونکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسننی را تحریک می

دهند. بنابر این می راحتی با سنننایر مواد شنننیمیایی واکنش نشنننانبه

 ها باید با احتیا  مصرف گردند.سفیدکننده

اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان           .4

صیه  رقیق ضعیف شده )قوی سازی تو تواند اثرات آن را برای تر( میتر و 

دیدگی کارکنان مراقب بهداشنننتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسنننیب

 گردد.

شننده  رعایت موارد زیر ده از سننفیدکننده رقیقبرای تهیه و اسننتفا .5

 ضروری است:

بند ضننند آب و دسنننتکش و عینک برای اسنننتفاده از ماسنننک، پیش -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب مخلو  نموده و  های سفیدکننده در محل محلول -

 استفاده گردد.

با آب سنننرد مخلو        - نده  یدکن یه     سنننف عث تجز با گردد )آب گرم 

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

سدیم  آن را تا        - سفیدکننده حاوی هیپوکلریت  ستفاده از  صورت ا در 

 رقیق نمایید. 5%

همراه سنننایر مواد شنننوینده خانگی ها بهکنندهکار بردن سنننفید از به  -

های  تواند باعث واکنش   میداده و اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش   

عنوان مثال گازهای سمی در هنگام مخلو   شیمیایی خطرناک شود. به  

کننده با مواد شنننوینده اسنننیدی مانند موادی که برای         کردن سنننفید 
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ند تواگردد و این گاز میشننود، تولید می کردن توالت اسننتفاده می تمیز

شوینده استفاده  صورت لزوم ابتدا از موادباعث مرگ یا جراحت گردد. در

کننده برای گندزدایی، کامال با آب نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید

 بشویید.

ده شگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

 زنند.صدمه می

سفید    - شم باید خودداری گردد. اگر  شم وارد  از تماس با چ کننده به چ

دقیقه با آب شننسننته و با یک پزشننک  15گردد بالفاصننله باید به مدت 

 مشورت گردد.

گاز  گیردنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید  -

ها باید در مکان خنک و دور از کنندهنماید؛ بنابراین سفید سمی آزاد می 

 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شننود برای اطمینان از یه میهیپوکلریت سنندیم با گذشننت زمان تجز -

شده خریداری نموده و  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از سفید  

 از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

 شننده را روزانه وکننده رقیق اسننتفاده کنید محلول رقیقاگر از سننفید -

سننازی قید شننود و  تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسننب تاریخ رقیق

ستفاده را بعد از    های تهیهلمحلو بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

سفید   فعالآلی موجب غیر سطوح  ها میکنندهشدن  گردد، بنابراین ابتدا 

کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدآغشته به مواد آلی باید تمیز

 عاری از مواد آلی گردد.

صورت امکان در نور خورشید و در شده را باید دور از  کننده رقیقسفید  -

 ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

(  PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم %   عمده محلولمحلول اولیه: 

  کلر قابل دسترس

قسننمت  1شننود اسننتفاده از توصننیه می 5از هیپوکلریت سنندیم %  1:100محلول شننده: محلول توصننیه

  برای گندزدایی سطوح( 1:100قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  99سفیدکننده به 

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید         سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر بیشننتر از  در صنند  2.5حاوی های سننازی سننفیدکنندهمثال ، برای آماده

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس بعد از رقیق

   خواهد بودپی پی ام  500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا   کننده شامل غلظت های سفید محلول

  رقت مورد نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه ها،  شنننود)برای تِیدقیقه توصنننیه می    30س زمان ت

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبی یردز ق  ن آب رر  یردز قیی  ی  رترس غل ی معی  نماز

پی  500کلر قابل دسننترسننی  

 درصد 0.05پی ام یا 

پی پی  50000درصننند ) 5آب ساول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1
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نکات مهم در پیشگیری از کرونا : 4پیوست 

 ویروس

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایع بشنننویید و درصنننورت عدم     

دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده 

 بر پایه الکلی استفاده نمایید؛

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسننی و دسننت . خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

  افراد بیمار و مشنننکوک حتما از ماسنننک

 استفاده نمایند. 

 
 

 زدن به چشنننم، بینی یا دهان    از دسنننت

 کنیدخودداری

 
 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را     را با 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 شک انتقال    ویروس سرد و خ ها در هوای 

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع 

 داشته شود؛نگه

 ایی سننطوحی که در تماس مکرر با گندزد

 آن هستید.

 
  تقویت سننیسننتم ایمنی با مصننرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

 
 آموزش به اطرافیان 

 


