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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 م شخص ن شدها ست ولی بهعنوان یک ا صل کلی ویروسهای تنف سی بهطور
عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرررفه یا عطسرره و یا لمی اشرریاه آلوده منتقل میگردند .بر اسرراس
دانسررتههای کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شرردید با عالیمی همنون تب ،سرررفه ،تنگی نفی
میتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن ا ست منجربه ذاتالریه ،نار سایی کلیه و مرگ گردد .در صد
مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست.
با عنایت به آخرین اطالعات ،انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه ،عطسه ،تخلیه
تر شحات بینی و دهان در محیط می با شد .این ویروس میتواند در فا صله  1تا  2متری از طریق سرفه یا
عط سه منتقل شود .راه دیگر انتقال ،تماس د ستها با محیط و سطوح 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 میشود شامل اسکناس ،اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن.
بنابراین حائز اهمیت است پی از تماس با هر فرد یا اشیاه مشکوک دست با آب و صابون شستشو گردد.

دامنه کاربرد

 محیطهای کارگاه ها و تعاونی های قالیبافی سنتی در شهر و روستا و نظایر آن)
این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید( 19-کرونا ویروس) بوده و سایر قوانین ،آیین نامه ها،
مقررات ،دستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به قوت خود باقی است.

فاصلهگذاری اجتماعی

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فا صله گذاری اجتماعی ا ست .از آنجا
که بسیاری از شاغلین صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید  19هستند و محل
های ک سب و کار یکی از اماکن تجمع مح سوب شده که می تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی
حفظ سالمت نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار است الزم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری
اجتماعی عالوه بر رعایت ا صول بهدا شتی برای کاهش مواجهات متنا سب با سطح ا ضطرار و درجه اهمیت
فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود.
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قاعده تصمیم گیری وضععیت فعالیعت قرالی برافی سرنتی مطرابق برا سرند مقرررات فاصرله گرذاری
صنایع ،واحردهای تولیردی و خردماتی در همره گیرری کوییرد  19در طبقره فعالیرت هرای برا ضررورت
سطح  Bقرار می گیررد و مشرمول مقرررات فعالیرت متناسرب برا سرطح اضرطرار اسرتان ،شرهر ،منطقره
و واحد کاری قرار می گیرد.
فاصررلهگذاری فیزیکی که بخشرری از فاصررله گذاری اجتماعی اسررت به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق
می شود که منجربه رعایت فا صله ایمن ،کاهش تماس افراد و جلوگیری از انتقال بیماری میگردد .در این
راستا الزم است موارد زیر رعایت شود:
 از تجمع و توقف افراد برای مدت زمان طوالنی در محل کارگاه جلوگیری شود.
 ساعت و شیفت کاری کارگاه قالی بافی به گونه ای تنظیم گردد تا حضور شاغلین قالی باف درکارگاه و
نشسته در پشت هر دارقالی به حداقل برسد.
 ضرورت استفاده از عالئم و توصیه های ایمنی در محل تردد شاغلین قالی باف جهت رعایت نکات
بهداشتی و فواصل ایمن حداقل  1تا  2متر و بیشتر در صورت امکان
 رعایت فاصله ایمن حداقل  1تا  2متر و بیشتر بین شاغلین قالی باف و ضرورت انجام کار
 تجهیز شاغلین قالی باف به ابزار کار اختصاصی ( چاقو ،شانه ،قالب و  )...توسط کارفرما
 اتخاذ تمهیدات الزم و محدود کردن تردد به یک مرتبه رفت و آمد در روز بین محل سکونت فرد قالی
باف و کارگاه مربوطه
غربالگری ،مراقبت و بازتوانی
 .1غربالگری شاغلین در همهگیری کووید19-

الزم ا ست برا ساس طرح فا صلهگذاری اجتماعی ،پیش از ورود به محل کار ،فعالیتهای زیر انجام
پذیرد:
 -1همه شرراغلین موظف هسررتند در بدو ورود به محل کار فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم
تنفسی مرتبط با کووید 19-یا وجود تماس نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند (پیوست شماره.)1
 -2برر سی روزانه عالئم شاغلین :م سئول یا نماینده کارگاه باید شاغلین را به صورت ت صادفی و روزانه ،تا
پایان همهگیری ،از حیث عالئم تنگی نفی و سرررایر عالئم تنفسررری مورد ارزیابی قرار دهد .همننین
چناننه براساس ارزیابی سامانه  salamat.gov.irنیاز به قرنطینه خانگی وجود داشت ،فرد از ورود به
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محل کار خودداری و کارفرما /مدیر را مطلع نماید .در غیر اینصرررورت کارفرما /مدیر از ورود بیمار به
محل کار جلوگیری نماید.
 .2مراقبت از گروههای آسیبپذیر

دو گروه زیر با گواهی پزشک معتمد ،بهعنوان افرادی که در معرض ابتال به بیماری کووید19-
عارضهدار قرار دارند ،در نظر گرفته شده است:
گروه الف  -بیماران با بیماری زمینهای:
 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 اعضاه
در این افراد الزم است شرایط زیر در محیط کار فراهم گردد:
 در صورت امکان ،این افراد تا پایان همه گیری فعالیت های شغلی به صورت دورکاری (قالی بافیدر محیطی مناسب در منزل فرد) صورت پذیرد.
 در صورت عدم امکان دورکاری ،شرایط محیط کار برای این افراد به گونه فراهم گردد که حداقلتماس با سایر افراد را داشته باشد .تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی
با شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند کمک کننده باشد.
 .3بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید19-

تمامی شررراغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید 19-با الزم اسرررت پی از طی دوران درمان و
نقاهت ،جهت بازگشت به کار براساس آخرین نسخه "راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به
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کووید "19-ابالغی از وزارت بهدا شت مورد ارزیابی قرار گیرند و و ضعیت شاغل برای بازگ شت به کار در
مراکز جامع سالمت مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرد.
اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
 .1بهداشت و حفاظت فردی

 از دست دادن و رو بوسی کردن با یکدیگر پرهیز نمایند.
 به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون مایع به مدت حداقل 20ثانیه بشویید (پیوست .)2
 در نبود آب و صابون مایع از محلول ضد عفونی کننده بر پایه الکل استفاده نمایید
 از دست زدن به چشمان ،بینی و یا دهان خود با دستهای آلوده پرهیز کنید.
 تأمین و در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت فردی مناسب نظیر دستکش و ماسک جهت قالیبافان
 خریداری و تحویل کفش مناسب (دمپایی) به شاغلین قالی باف توسط کارفرما جهت حفظ سالمت
وقطع زنجیره انتقال بیماری کرونا
 پرسنل باید قبل از ورود به کارگاه کفش های خود را در محل مناسب گذاشته و ضدعفونی نموده و با
کفش کارگاه به محیط کار وارد شوند.
 کلیه افراد شاغل پی از اتمام کار و قبل از ورود به کارگاه لباس کار ،کفش کار و نظایر آن می باشد را
تعویض نمایند.
 افراد قبل و بعداز پایان کار دستهای خود را با آب و صابون به طور صحیح ( پیوست  )2بشویند.
 استعمال دخانیات به دلیل تاثیر منفی آن در تضعیف سیستم دفاعی بدن ممنوع می باشد.
 کوتاه کردن ناخنها به طور مرتب.
 استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن (در صورتیکه دستمال وجود نداشت از قسمت
داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
 عدم استفاده از دستمال مشترک جهت تمیز کردن تخته زیر پایی و سایر ابزار کار (ترجیحا هر یک از
کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف)
 .2بهداشت موادغذایی (درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرضه موادغذایی)

 از سرو غذا در کارگاه خودداری و از مواد غذایی کامال پخته استفاده شود.
 پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده شود و پی از هر بار استفاده تعویض گردد
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 رعایت فاصله گذاری حداقل یک متر در هنگام سرو غذا الزامی است .
 در صورت امکان از ظروف یکبار مصرف برای خوردن و آشامیدن استفاده شود.
 ترجیحا غذای خود را در ظروف دربدار به محل کار برده و ظرف آن را در منزل بشویید.
 .3بهداشت ابزار و تجهیزات

 در زمان شروع و پایان کار تمام ابزار و تجهیزات مورد استفاده خود ،نظیر چاقو ،قینی ،شانه  ،قالب،
سیخ را گندزدایی نمایید
 سطوح دارای تماس مشترک شامل :دیوار و کف ،دربها ،دستگیره درها ،شیرآالت ،نرده پلهها دار قالی،
 ،صندلی و تخته زیر پایی  ،گوشی تلفن ،کف پوشها ،کلید و پریزها ،وسایل عمومی و نظایر آن با
دستمال تمیز و خشک شده و سپی گندزدایی گردد.
 در نظر گرفتن سطل های درب دار در محل کار جهت زباله ها خصوصا برای ماسک و دستکش ها.
 در هنگام گندزدایی و نظافت احتیاط های الزم برای پیشگیری از برق گرفتگی به عمل آید.
 از ریختن یا پاشیدن محلول های گندزدا روی پوست و قسمت های با قابلیت انفجار و آتش سوزی
خودداری شود.
 دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی و در سطل های در دار پدالی صورت پذیرد.
 تخلیه سطل های زباله در کیسه های پالستیکی محکم در آخر هر شیفت صورت گرفته و پی از آن
سطل نظافت و گندزدائی گردد
 گندزدایی مرتب سرویی های بهداشتی
 وسایل نظافت پی از هر بار استفاده گندزدایی شود.
 کلیه مهرها ،کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر ،سجاده و نظایر آن از کارگاه بهصورت موقت
جمعآوری گردد.

 .4بهداشت ساختمان کارگاه

 در و پنجره ها کارگاه برای اوقاتی از روز جهت انجام تهویه طبیعی باز گذاشته شود.
 استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره های سالنها و اتاق های کار
 تهویه مناسب سروییهای بهداشتی بهطور مستمر صورت پذیرد.
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 قرار دادن لباس های کار آلوده در یک کیسه نایلونی و گره زدن محکم آن
 تامین صابون مایع در سرویی های بهداشتی (صابون معمولی جامد ،غیربهداشتی است).
 شیر آب روشویی ،سروییهای بهداشتی ،ترجیحا از نوع پدالی یا چشمی باشد.
 گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد از هر شیفت کاری انجام شود.
 قرار دادن سطل زباله پدالی درب دار در داخل سرویی های بهداشتی .سطل ها می بایستی مرتبا خالی
شده و گندزدایی گردند.
 جداسازی سطل دستمال ها ،وسائل نظافت و گندزدایی سرویی های بهداشتی از وسایل مکان های
دیگر
 .5سایر اقدامات

 وسایل حفاظت فردی (ماسک و دستکش) را به اندازه الزم تهیه و به شکل صحیح نگهداری نمایید.
 کارفرما بایستی بر شیوه صحیح استفاده و نگهداری از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان نظارت
نماید.
 نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسانید (تِی را به صورت مارپیچ حرکت
دهید)
 پی از استفاده از پارچهها ،دستمال نظافت و تِی ،می بایست در آب داغ شسته و سپی در محلول آب
ژاول بهمدت  30دقیقه غوطهور بماند .بعد از آن در دمای اتاق خشکشده و برای استفاده آماده
باشد.وسایل حفاظت فردی توسط آنها نظارت نماید.

آموزش بهداشت

 نصب برگه راهنمای شستشوی صحیح دستها در تمامی سرویی های بهداشتی الزامی است.
 در مورد خطرات مواجهه ،عالئم بیماری ،پروتکل های مناسب محل کار ،برای جلوگیری یا کاهش احتمال
قرار گرفتن در معرض آنها به کلیه کارگران آموزش دهید.
 شاغلینی که از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند باید آموزش ببینند .این آموزش شامل زمان
استفاده از وسایل ،نوع وسایل ضروری ،نحوه استفاده درست ،پوشیدن و درآوردن وسایل ،نحوه صحیح
دفع یا ضدعفونی کردن وسایل می باشد.
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 پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عالئم را در محل
کار نصب کنید.
 توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج را به کارکنان
گوشزد و آموزش دهید.
 همه شاغلین را موظف کنید که در صورت ابتاله به ویروس کرونا همکاران و کارفرمای خود را مطلع
نمایند.
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پیوست  1فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار

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

□لرز □سرفه □تنگی نفی

□گلودرد □بدن درد

□احساس خستگی و ضعف

□درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه
 -2سابقه تماس نزدیک (فاصله 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 شررغلی (شررامل همکار بودن یا همکالس بودن) با فرد مبتال به کووید 19-در فضررایبسته مشترک (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 درصررورت بروز هرگونه عالئم تنفسرری فوق،
مراتب را به کارفرما /نماینده معرفیشرررده از طرف کارفرما ،اطالع دهم و نیز گواهی میکنم مجددا در
سامانه  salamat.gov.irثبت نام نمایم و پا سخ کلیه پر سشها را با هو شیاری ،دقت و صداقت ثبت
نمودهام و هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع ،بهعهده اینجانب میباشد.
نام و نام خانوادگی

تاریخ
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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 تاییداست)
 -9شیر آب را با همان دستمال ببندید
 -10دستمال را در سطل زباله دربدار بیندازید
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پیوست  3پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی ( )PPEتوصیهشده

روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع  .PPEاز این وسایل باید به افراد آموزش دادهشود.
 .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 بهطور 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 لمی شده کمی در تماس باشید دستکشها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید بهداشت دست را رعایت کنید12
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مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی ( )PPEتوصیهشده

روشهای مختلفی برای درآوردن ایمن  PPEبدون آلوده کردن لباس ،پوست یا غشاهای مخاطی با مواد
عفونی بالقوه وجود دارد PPE .را بهترتیب مراحل زیر درآورید:
 )1دستکش



اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شدهاند ،بالفاصله دستان خود را بشویید یا از یک

ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.


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

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 درحین برداشتن ماسک ،دستان شما آلوده شد ،دستهای خود را بالفاصله بشویید و از یک

ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.
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ابتدا بندهای پایین ما سک را باز کنید و سپی بندهای باالیی و بدون لمی کردن جلوی ما سک،

آن را از صورت جدا کنید.


ماسک را در یک ظرف زباله دربدار قرار دهید.
 )3بالفاصله بعد از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی ،دست ها را بشویید یا از یک ضدعفونیکننده
الکلی  70درصد استفاده کنید.
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پیوست  4گندزداهای سطوح

نکات عمومی

از یک ماده گندزدایی مناسررب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسررتفاده
کنید.
از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.
ز مان مورد ن یاز برای اثر گذاری گ ندزدا ها  10تا  60دقی قه ر عا یت
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

 .1الکل برای از بین بردن ویروس ها موثر اسرررت .اتیل الکل 70
نررکررات مررهررم در خصررررو
موادگندزدا و ضررردعفونی بر پایه درصد یک میکروبکش با طیف گ سترده است و بهطورکلی از الکل
ایزوپروپیل بهتر اسررت .الکل اغلب برای گندزدایی سررطوح کوچک
الکل دارای مجوز
(به عنوان مثال درپوش السرررتیکی ویال های دارویی مولتیپل دوز،
ترمومترها)و گاهی سررطوح خارجی تجهیزات (مثل اسررتتوسررکو و
ونتیالتورها) استفاده میشود.
 .2به دلیل قابلیت اشرررتعال الکل اسرررتفاده از آن برای گندزدایی
سرررطوح کوچک محدود و در فضررراهایی با تهویه مطلوب اسرررتفاده
میگردد.
 .3اسررتفاده مکرر و طوالنی از الکل بهعنوان گندزدا میتواند باعث
تغییر ر نگ ،تورم ،سررر خت شررردن و ترک خوردگی السرررت یک و
پالستیکهای خا شود.
 .4هنگام گندزدایی و نظافت ،سرررالن ها باید خالی از افراد بوده و
درها و پنجرهها باز گذا شته شوند و جهت تهویه بهتر ا ست هواکش
نیز روشن باشد.
 .5در هنگام گندزدایی مالحظات الزم بهمنظور جلوگیری از خطر
برقگرفتگی درنظر گرفته شود.
 .6گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.
 .7محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و اسرررتفاده شرررود (کارایی
محلول پی از گذشت  24ساعت کاهش می یابد).
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 .8امکانات الزم برای شستشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک
یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاه هر شیفت حداقل  2ماسک) و
شررسررتشررو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید
فراهم شود.
نررکررات مررهررم در خصررررو
سفیدکننده

 .1گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سرردیم 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 سررفیدکنندههای خانگی (با  10تا  60دقیقه زمان
تماس) ،با هزینه کم و بهطور گسررترده در دسررترس اسررت و برای
گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه میشود.
 .3با این حال سفیدکنندهها غ شاهای مخاطی ،پو ست و مجاری
تنف سی را تحریک میکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می شوند
و بهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش ن شان میدهند .بنابر این
سفیدکنندهها باید با احتیاط مصرف گردند.
 .4اسررتفاده نادرسررت از سررفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان
رقیق سازی تو صیه شده (قویتر و ضعیفتر) میتواند اثرات آن را
برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسررریبدیدگی کارکنان مراقب
بهداشتی گردد.
 .5برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیقشده رعایت موارد زیر
ضروری است:
 اسررتفاده از ماسررک ،پیشبند ضررد آب و دسررتکش و عینک برایمحافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میشود.
 محلولهای سرررفیدکننده در محلهای با تهویه مناسرررب مخلوطنموده و استفاده گردد.
 سرررفیدکننده با آب سررررد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیههیپوکلریت سدیم میگردد و آن را ناکارآمد مینماید)
 از بهکار بردن سررفیدکنندهها بههمراه سررایر مواد شرروینده خانگیاجت ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش داده و می توا ند با عث
واکنشهای شیمیایی خطرناک شود .بهعنوان مثال گازهای سمی
در هنگام مخلوط کردن سفیدکننده با مواد شوینده ا سیدی مانند
موادی که برای تمیزکردن توالت ا ستفاده می شود ،تولید میگردد و
این گاز میتواند باعث مرگ یا جراحت گردد .در صورت لزوم ابتدا از
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مواد شوینده ا ستفاده نمایید و قبل از ا ستفاده از سفیدکننده برای
گندزدایی ،کامال با آب بشویید.
سرررفیدکنندهها موجب خوردگی در فلزات میگردند و به سرررطوح
رنگشده صدمه میزنند.
 از تماس با چ شم باید خودداری گردد .اگر سفیدکننده به چ شموارد گردد بالفاصررله باید به مدت 15دقیقه با آب شررسررته و با یک
پزشک مشورت گردد.
 سفیدکننده رقیقنشده وقتی در معرض نور خورشید 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 گذشت زمان تجزیه میشود برای اطمینان ازاثربخشرری آن از سررفیدکننده هایی که اخیرا تولیدشررده خریداری
نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
 اگر از سفیدکننده رقیق ا ستفاده کنید محلول رقیق شده را روزانهو تازه تهیه نموده و بر روی آن برچ سب تاریخ رقیق سازی قید شود
و محلولهای تهیه شده بال ا ستفاده را بعد از  24ساعت دور بریزید.
مواد آلی موجب غیرفعالشدن سفیدکنندهها میگردد ،بنابراین ابتدا
سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده
سفیدکننده عاری از مواد آلی گردد.
 سررفیدکننده رقیقشررده را باید دور از نور خورشررید و درصررورتامکان در 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  5در صد معادل )PPM

 )50000کلر قابل دسترس
محلول توصیه شده :محلول  1:100از هیپوکلریت سدیم  5درصد توصیه می شود استفاده از  1قسمت
سفیدکننده به  99قسمت آب سرد لولهکشی (محلول  1:100برای گندزدایی سطوح)
برای دستیابی به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ،نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید .بهعنوان
مثال ،برای آمادهسررازی سررفیدکنندههای حاوی  2/5درصررد هیپوکلریت سرردیم ،از دو برابر بیشررتر از
سفیدکننده استفاده کنید (یعنی  2قسمت سفیدکننده به  98قسمت آب)
کلر قابل د سترس بعد از رقیق سازی :برای سفیدکننده حاوی  5در صد هیپوکلریت سدیم یک محلول
 ،1:100کلر قابل دسترس در حدود  0/05درصد یا  500پی پی ام خواهد بود
محلولهای سررفیدکننده شررامل غلظتهای دیگر از هیپوکلریت سرردیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند
شد تا رقت موردنظر حاصل گردد
زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:
 سطوح غیرمتخلخل :بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میگردد
 گندزدایی از طریق غوطهورکردن اقالم :زمان تماس  30دقیقه توصررریه میشرررود (برای تِیها،
دستمال ،لباس ،دستکش و نظایر آن)
نکته :سررطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوع ،اسررتفراغ ،ترشررحات ،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

آب ژاول  5درصد ( 50000پی پی

 1واحد گندزدا  99واحد آب سرد

پی ام یا  0/05درصد

ام کلر قابل دسترس دارد)
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پیوست  5نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود

 هنگام عط سه و سرفه ،دهان و بینی خود

را تا باالی مچ به مدت حداقل  20ثانیه با آب

را با د ستمال کاغذی بپو شانید و د ستمال را

و صرررابون مایع بشرررویید و درصرررورت عدم

در سطل زباله بیندازید؛

دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیکننده
بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 از ت ماس با افرادی که مریض هسرررت ند
خودداری کنید .از روبوسررری و دسرررتدادن با
افراد دیگر بپرهیزید (فاصله  1تا  2متر از افراد
بیمار حفظ شود)؛

 اگر عالئم سررررماخوردگی دارید در منزل
استراحت کنید؛
ویروسها در هوای سرررد و خشررک انتقال
سریعتری دارند و باید هوای محیط مرطوب
نگهداشته شود؛
 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید
را گندزدایی نمایید؛

 افراد بیمار و مشرررکوک حتما از ماسرررک
استفاده نمایند؛

سرریسررتم ایمنی خود را با مصرررف میوه و
سبزیجات تازه تقویت نمایید؛
 از دسرررتزدن به چشرررم ،بینی و دهان
خودداریکنید؛
به اطرافیان خود آموزش دهید؛

