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پروتکل الزامات سالمت محیط و کار  در پایگاه های منتخب مجری برنامه ملی  :عنوان

 19-واکسیناسیون  کووید

 

 معان بهداشت وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی   علیرضا رئیسی دکتر   :تحت مسئولیت 

  :و تدوین   تهیه 

 دکتر احمد جنیدی جعفری  مدیر کل مرکز سالمت محیط و کار -

 آقای مهندس محسن فرهادی معاون بهداشت محیط  -

  کنترل زباله های بیمارستانیاداره بهداشت محیط بیمارستان و نظارت بر گروه رئیس الهی  خانم مهندس طیبه  -

 کارشناس بهداشت محیط  یشیخ االسالم خانم سمیرا  -

 کارشناس بهداشت محیط  محمدی  آقای مهندس علی  -
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 ، درمان و آموزش پزشکیبیانات امیدبخش مقام معظم رهبری از خدمات وزارت بهداشت

 

 
 

ت اریان و هب مسئولین رد این حادهث داد؛ کار زبرگی انجام  چیزی که حقیقتاً باید ربای آن شکرگزاری کنیم، توفیقی است  که خدای متعال هب ملّ

ت بشود؛ رد کشور هب وجود آمد و هب معنای واقعی کلمه یک تالش جهادی بود، یک حرکت جهادی بود و این باید رد اتریخ ثب  گرفت؛ جهاد عظیمی

ردمان و انواع خدمات زپشکی و رپستاری و ساری  متنّوع و وسیعی اّتفاق افتاد؛ هم رد زمینه بایستی بازخوانی بشود. این جهاد عظیم رد یک عرصه

پیشگیری و غربالگری و بهداشت  مسئله اهیی اّتفاق افتاد، هم رد زمینهکه واقعاً کار خیلی زبرگی رد این زمینه انجام گرفت و مجاهدتخدمات ردمانی 

 اه و مراکز اجتماع مردم و مانند اینها.محیط و بهداشت عمومی و ضّدعفونی کردن مسیراه و خیابان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  مقدمه

نکه ایدارد. با عنایت به ها نقش مهمی در کنترل آن ها بیماری های انتقال راهو  بیماریزا عوامل شناسایی 

 وو سپس در بافت ها  نمودهتکثیر رشد و  ع بهوشر، فونی وقتی وارد بدن انسان می شودعوامل بیماریزای ع

یستم س طرف دیگر  از وعملکرد اعضای مختلف بدن می شود  در  آسیب موجباندام های بدن گسترش یافته و 

ر بدن دمی نماید و تغییراتی بیماری زا  لبا عوام بر اساس ماهیت خود شروع به مقابله نیز ایمنی بدن انسان

ستم ایمنی رویکرد تحریک سیواکسن ها با تولید . اری را بگیردبیم جلوی انتشار بیشترتا بتواند  کندایجاد می 

  .می گیردانجام روش های بسیار دقیق بدن انسان و با 

الزامات سالمت محیط و کار در الزم است  در کشور 19 –ید وناسیون کویلذا با توجه به آغاز برنامه ملی واکس 

 مجری برنامه ملی واکسیناسیون کووید بهداشتی درمانی و بیمارستان های منتخبپایگاه های مستقر در مراکز 

 رعایت گردد .  به طور دقیق 19

  کاربرد دامنه

در پایگاه های مستقر در مراکز بهداشتی درمانی و  کاررعایت الزامات سالمت محیط واین راهنما جهت 

، سالمت مراقب پزشک ،  برای )کرونا ویروس( 19-کوویدبیمارستان های مجری برنامه ملی واکسیناسیون 

ن ایهای مرتبط با ها، مقررات، دستورالعملنامهسایر قوانین، آیین بوده وکنندگان و مراجعهخدماتی  یهانیرو

  است.به قوت خود باقیحوزه سالمت محیط و کار  در معاونت

 

 5 واکسن اسپوتنیک

با  ساخته شده است. واکسن نو ترکیب COVID19این واکسن برای ایجاد مصونیت علیه ویروس کرونا 

برای واکسن نوبت دوم  5برای واکسن نوبت اول و آدنو ویروس انسانی  26استفاده از وکتور آدنو ویروس انسانی 

آدنو ویروس در سطح  نوم آدنو ویروس قرار داده شده است.در ژ sژن تولید گلیکوپروتئین  تولید شده است.

سبب اتصال ویروس کرونا  sآنتی ژن  خودش این آنتی ژن را دارد که باعث تحریک سیستم ایمنی می شود.

 ه بیماری محافظتلذا با تحریک سیستم ایمنی می توان از ابتال ب .به سلولهای بدن و آغاز روند بیماری می شود

آدنو ویروس استفاده شده به عنوان وکتور، به نحوی تغییر داده شده است که قابلیت تکثیر و بیماریزایی  نمود.

 در بدن نخواهد داشت.
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 19-کووید مجری برنامه ملی واکسیناسیون  منتخب در پایگاه های  سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 

  یاجتماع یگذارفاصله -1

گذاری اجتماعی رعایت فاصله 19 در کنترل بیماری کوویدهای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس کی از راهی

 :گردداست. در این راستا الزم است موارد زیر رعایت 
 

 شرایط دریافت واکسن دهینوبت مکان حتی اال صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت به  برای افراد واجد 

 گیرد. 

 ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق  گونهبهدریافت کننده  واکسنننن  افراد به دهی  نحوه نوبت

 متر بین افراد رعایت گردد. 1که فاصله حداقل طوریانتظار حضور داشته باشند به 

  الزم اسننت به افراد فوق  با تاخیر مواجه شننددر صننورتی که  به هر دلیلی زمان دریافت واکسننن افراد ،

 لوگیری گردد.اطالع داده شود تا از ازدحام آنان در اتاق انتظار ج

  دهی و تشکیل پرونده رعایت شود.  در زمان نوبتکنندگان فاصله ایمن بین مراجعه 

 اجتناب شود.دریافت کننده  واکسن  افراد االمکان از پذیرفتن همراه حتی 

 

 بهداشت و حفاظت فردی -2

د فر با  کهارکنان کلیه ک،مراقب سننالمت، اعم از پزشننک کارکنانکلیه برای حفاظت فردی بهداشننت و 

 باشد. بسیار حائز اهمیت می، در ارتباط می باشنددریافت کننده  واکسن 

  افراد،گرفتن شننرح حال و معاینه )در صننورت در تمام مراحل انجام واکسننیناسننیون از جمله پذیرش

 (کارکنان، بایستی از وسایل حفاظت فردی نظیر روپوش،گان، دستکش، ماسک استفاده نمایند.لزوم

  ستفاده شده و بعد از هر معاینه سبتبرای معاینه و اقدامات درمانی باید از دستکش یکبار مصرف ا به  ن

با محلول های بر پایه الکل بر روی دسننتکش خودداری   و از ضنندعفونیگردد دسننتکش اقدام تعویض 

یافت کننده به افراد دررائه خدمت ا گونه . در صننورت عدم اسننتفاده از دسننتکش قبل و بعد از هر گردد

 .  شستو یا با آب و صابون  نموده دست را ضد عفونیضروریست ، واکسن 

 شامل موارد زیر می باشد بهداشت دست : 

 و یا ضدعفونی دست با محلول های بر پایه الکل  صابون و دست با آبشستشوی صحیح  -

 شسته شود.باید با آب و صابون قبل از ضد عفونی قابل مشاهده باشد  دست ها  اگر آلودگی -

 شسته و ضدعفونی گردد.باید با آب و صابون دست ها  بدن عاتیما مواجهه با هر گونهبعد از  -
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سیون  - سینا سطوح محیطی محل انجام واک ضدعفونی پس از تماس با  هر گونه  سته و  ش ست ها  د

 گردد.

  ست شتر و هرگونه در هنگام ارائه خدمات الزم ا ستبند، انگ ساعت، د شتن  ست دا  زیورآالت از در د

 اجتناب شود.

 گردد یدهان خوددار ای ینیدستکش با چشم، ب ایآلوده و  یها از تماس دست. 

 ایکننده  واکسن و  افتیتماس دست، از دست دادن با افراد در قیاز طر روسیبا توجه به انتقال و 

 .گردد یخوددار یهمراهان و

  سب سانی منا ست در  اطالع ر شت د به  هنگام ورود و خروج برای مراجعین جهت  انجام رعایت بهدا

 انجام گیرد. پایگاه های در یافت واکسن

   از  واسنت الزامی  پایگاه / مراکز و همچنین مراجعه کنندگانکارکنان اسنتفاده از ماسنک برای کلیه

 . ی گردد پذیرفتن افراد فاقد ماسک برای ارائه خدمت و مراجعین آنان خود دار

  شد ارائه خدمات کارکنان  لباس ستریل بودن نمی با ست زلی ال و نیازی به ا ست دارایم ا ند بل نیآ

 باشد.

  نمی باشد .برای واکسیناسیون ضروری استفاده از عینک محافظ و یا شیلد 

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات -3

تنفسی در هوا و کاهش آلودگی بیماریزای های بهداشتی با هدف کاهش غلظت آئروسلرعایت اقدامات 

به  باتوجه و یابندشود. برای کنترل عوامل محیطی که از طریق تماس گسترش میسطوح و اشیا انجام می

به گندزدایی سطوح و تجهیزات  است تا نسبت ماهیت ویروس کرونا و پایداری آن در محیط، بسیار ضروری

های مهم کنترل محیطی شامل روشاقدام گردد. واکسن ده افراد دریافت کننمورد استفاده جهت کارکنان و 

 و گندزدایی سطوح آلوده و اشیا است. نظافت 

 .تجهیزات یا سطوح طوری نظافت گردد که از تولید آئروسل )ذرات معلق در هوا( جلوگیری شود 

  ،صورت نیاز به گندزدایی صل گردد در  شده قبل از گندزدایی ، که اطمینان حا شدنظافت انجام  . با

شوند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار، ترشحات، گرد و خاک و  سطوح و اقالم از مواد آلی پاک ن اگر 

 غبار( سطوح قابل گندزدایی نیستند.

  دیریت سننازی، زمان تماس و مدر اسننتفاده یا رقیق مواد گندزدا های سننازنده الزم اسننت توصننیه

 گرفته شود.گندزداها در نظر

  های حاد تنفسننی، از تمیز کردن  زای عفونتهای بیماری  تولید احتمالی آئروسننلبرای جلوگیری از

 جای گردگیری خشک یا جارو کردن استفاده نمایید.  مرطوب )پارچه مرطوب( به
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  ت هر شننیفسننرویس بهداشننتی در پایان به ویژه  پایگاه / مرکز بهداشننتی درمانینظافت و گندزدایی

 وسایل حفاظت فردی برای پرسنل خدماتی ضروری می باشد.استفاده از  ،انجام گرددکاری 

 نرده شیرآالت، صندلی، و میز درها، دستگیره درها، و کف، دیوار شامل: مشترک تماس دارای سطوح 

شی کابینت، کمد، ها، تخت، پله سایل عمومی پریزها، و کلید ها،پوشکف  تلفن، گو  با آن نظایر و و

 )مطابق پیوست(. .گردد  گندزدایی سپس و شده خشک تمیز، دستمال

 شیدن و ریختن محلول سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پا سازگار و با گندزدا روی  دار و مواد نا

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود

 نمایید. گندزداییو  زیدر تماس است، تمبا آن  افرادسطوحی که طور مرتب به 

 یا به  وبوده  مصننرف کباریا ی دیبا مورد اسننتفاده برای بیمار یا افراد دریافت کننده واکسننن  زاتیتجه

صصورت  صا ستفاده قرار گیرد  یاخت ستفاده از  به ازیاگر ن .مورد ا شترکبه زاتیتجه ا ی برا طور م

و نظافت  رمایهر ب یاسننتفاده برا بعد از  ها( ها و دماسننن  فشننارسننن   نظیروجود دارد،) افراد فوق

 الکل(. لاتی درصد 70عنوان مثال با استفاده از  )به گردد گندزدایی

 های معاینه، روشویی با شرایط بهداشتی و تسهیالت شستشوی دست وجود داشته باشد.در کلیه اتاق 

 بهداشتی فراهم گردد.  هایسرویس و هاتوالت در کاغذی دستمال و مایع صابون 

  های ضدعفونی دست )یا  مشخص مرکز بهداشتی درمانی / پایگاه ، محلولهای الزم است در قسمت

صابون( قرار داده کنندگان به  طوری که کارکنان، مراجعهشود به  امکانات شستشوی دست با آب و 

 باشند.آن دسترسی داشته 

  د رفت و آمدر دریافت کننده واکسن هایی که افراد وسایل غیر ضروری در اتاق انتظار و سایر قسمت

 . هستند به حداقل برسد

 تهویه : -4

زایی که از طریق هوا منتقل به ویژه برای کاهش انتقال عوامل بیماریتهویه هوای محل انجام واکسیناسیون 

 باشد.شوند، بسیار مهم میمی

  طوری که هوای تازه همیشه جریانفضاهای عمومی پایگاه / مراکز  باید دارای تهویه  مناسب باشد به 

 ها و تعویض مرتب هوا(.عنوان مثال استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجرهباشد )بهداشته

 تهویه دارای یا سنناعت در هوا تعویض بار 6 حداقل با مناسننب تهویه دارای انتظار و معاینه باید اتاق 

 باشد. طبیعی
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  مدیریت پسماند -5

 روش ضوابط و"براساس . باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گردد  مدیریت پسماندها  

 :های مرتبط و دستورالعمل" های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته 

کز تولید را، مراکز بهداشت و سایر ماند پزشکی ) اعم از بیمارستان ها، درمانگاه هاکلیه مراکز تولیدکننده پسم

 نسبت به تفکیک انواع پسماند اقدام نمایند.کننده پسماند پزشکی (  موظفند در مبدأ تولید، 

  بعنوان پسماند عادی درنظر گرفته می شوند. خالیکارتن های جعبه و 

 در پایگاه و مراکز منتخب مجری  19- پسماندهای تولیدی در طی اجرای برنامه ملی واکسیناسیون کووید

پد الکی استفاده شده  واز جمله  ویال واکسن ، سرنگ و سر سوزن  19برنامه ملی واکسیناسیون کووید 

 عنوان پسماند عفونی تلقی می گردد.پس از تزریق ، به 

    د استفاده که با توجه به ماهیت واکسن های مورغیر قابل استفاده و واکسن های مازاد در صورت وجود

ای ه توسط دستگاهویروس می باشند به عنوان پسماندهای عفونی در نظر گرفته شده و باید ادنوحاوی 

غیر فعال سازی میکروبی نسبت به   مستقر در بیمارستان هامجهز به خرد کن  غیر سوز  بی خطر ساز

 آن اقدام نمود.

 و تیز و برنده از جمله سرنگ و سر سوزن تزریق واکسن بدون انجام درپوش گذاری  کلیه پسماندهای 

ها باید نزدیک به محلی که  Safety Boxآوری گردد و جمع  Safety Boxباید در ویال استفاده شده 

 شوند. گیرند، قرار داده اقالم مذکور مورد استفاده قرار می

  های مقاوم زرد رنگ )واقع در   های الکی  استفاده شده در کیسه و پد ماسک ، گان ، دستکش

سطل زباله در دار پدالی با کیسه زرد رنگ و دارای برچسب  آوری گردد.های زردرنگ ( جمع سطل

 .پسماند عفونی  برای پسماندهای تولیدی استفاده شود

 نس مقاوم و غیر قابل نشت باشند.کیسه های مورد استفاده برای پسماندهای عفونی، زرد رنگ و دارای ج 

 . بر روی کیسه ها  برچسب زده شود 

 . بعد از پر شدن سه چهارم کیسه برای جلوگیری از پخش پسماند در کیسه گره زده شود 

 شدن کیسه وجود دارد پسماند  شدن و سوراخ و یا پاره چنانچه احتمال آلودگی  قسمت خارجی کیسه

 یرد. عفونی درداخل دو کیسه قرار گ

  جمع آوری پسماندهای تولیدی توسط نیروهای خدماتی آموزش دیده و دارای تجهیزات حفاظت فردی

 جمع آوری گردد.

 . از انباشت پسماندهای عفونی جلوگیری شود و در اولین فرصت نسبت به بی خطر سازی اقدام شود 

 ید مه ملی واکسیناسیون کوویه پسماندهای عفونی تولیدی ناشی از برنالانجام فرایند بی خطر سازی ک

 مستقر در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاهمجهز به خرد کن فقط با دستگاه های بی خطر ساز ،  19

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی انجام گیرد.
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 ت، اس پسماندمجهز به خرد کن  خطرساز چنانچه پایگاه / مرکز بهداشتی درمانی  فاقد تجهیزات بی

های  بیمارستانمجهز به خرد کن خطر ساز باید جهت انجام فرایند بی خطر سازی از امکانات بی

 مجاور تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استفاده نماید.

 فرایند بی خطر سازی پسماندهای فوق را انجام میدهند  که بیمارستان هایی در : 

ی مربوط به بررسی عملکرد دستگاه های بی خطر ساز به طور مرتب و صحیح انجام کلیه فرایندها -

 گیرد.

اپراتور دستگاه بی خطر ساز در خصوص خطرات ناشی از پسماند آموزش های الزم را دریافت  -

 کند.

اپراتور دستگاه در حین کار با دستگاه و انجام عملیات بی خطر سازی پسماند از تجهیزات حفاظت  -

 مل استفاده نماید .فردی کا

  هماهنگی الزم با شهرداری جهت تحویل پسماندهای بی خطر شده و انتقال با خودرو مخصوص حمل

 پسماندهای بی خطر شده بدون فشرده ساز صورت گیرد .

 از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به  تاکید می گردد در کلیه مراحل مدیریت پسماند

،  کارکنان نهاییبرای بی خطر سازی و دفع بیمارستان  محل نگهداری موقت در مرکز  و تحویل به 

باید از  وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند  و آموزش های الزم  در مورد نحوه صحیح استفاده 

 را دریافت کرده باشند .  از آنها

 شده در محل انجام واکسیناسیون  با پسماند عادی تولیدی در سایر ز اختالط پسماندهای عفونی تولیدا

 بخش  های مرکز / بیمارستان خودداری گردد.

 های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در داخل مخازن پسماندهای عادی از قرار دادن کیسه

 شهری جدا خودداری گردد.

 های حاوی پسماندهای عفونی و تیز و برنده در کوچه و خیابان جدا خودداری گردد.   از قراردادن کیسه 

 ها  اقدام گردد.های پسماند ، نسبت به نظافت و گندزدایی سطل  پس از جمع آوری  و تخلیه سطل 

  نسبت به جمع آوری کیسه ها و  روزانهدر پایگاه های مستقر در  بیمارستان های منتخبSafety 

Box انتقال ایمن آن ها به محل بی خطر سازی در محل بیمارستان اقدام گردد.  و 

باید متناسب با میزان پسماند تولیدی طوری باشد که دو سوم آن در  Safety Boxانتخاب حجم  توجه :

روزانه  بصورت تاکید می گردد حتی اگر در پایان روز به حد دو سوم نرسیده باشد وپرشده باشد  روزپایان هر 

 ساعت فرایند بی خطر سازی آن ها انجام گردد. 24حداکثر تا  جمع آوری و
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 های تفکیک پسماندهای پزشکیهای ظروف و کیسهویژگی -1جدول 

 

 برچسب رنگ ظرف نوع ظرف نوع پسماند ردیف

 عفونی زرد 1کیسه پالستیکی مقاوم  عفونی 1

 استاندارد Safety box 2 تیز و برنده 2
با درب  زرد

 قرمز

تیز و برنده دارای خطر 

 زیستی

 عادی سیاه 4کیسه پالستیکی مقاوم  عادی 3

 های زرد رنگ نگهداری شوند. های فوق در سطلالزم است کیسه .1

 است.موسسه استاندارد، استاندارد این ظروف را تدوین کرده  .2

 .شوند ینگهدار آبی رنگ یفوق در سطل ها یهاسهیالزم است ک .3
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ر ددر  بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی منتخب  پسماندهای پزشکیراهنما ی مدیریت 

 19-واکسیناسیون کوید ملی  برنامه 
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 هادست شویشست روش درست: 1  وستیپ
 

 :شنننسنننتننه شنننوننندزیر  روشبننه  ثننانیننه 20منندت بنناینند بننا آب گرم و صننننابون بننه  هننادسننننت

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیددستکف -3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

 . آبکشی کنید -7

  بار مصرف نیز مورد تایید است(ذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیددر زبالهسطل در دستمال را  -10
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی: 2 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونتشا سته به  ستاندارده ب سی، قطرههای ا سیار د، تما ای و هوابرد ب

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

 روپوش .1

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

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

  انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.باند 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .3
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 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 

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

 

  کردن انتشار آلودگی:های کار ایمن برای محافظت از خود و محدودروشاستفاده از 

 .دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 .ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 .بهداشت دست را رعایت کنید -

 شدهتوصیه( PPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

ظت فردیروش  یل حفا باس، پوسنننت   های مختلفی برای درآوردن ایمن وسنننا بدون آلوده کردن ل

کاری،  پایان شننیفت غشنناهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. قبل از خارج شنندن از محل کار/  یا

از، از ماسک و دستکش صورت نیدار دور انداخته شود. دربآورده و در سطل درتمام وسایل حفاظت فردی در

 ترتیب مراحل زیر درآورید:را به PPE جدید بعد از ترک محل کار استفاده شود.

 

 

 دستکش .5
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 شم ستان  شدهاگر د ستکش آلوده  ستانا هنگام درآوردن د صله د شویید یا از یک  اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

 خارج کنید.

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

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

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت .6

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

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

 کننده دست استفاده کنید.ونیاز یک ضدعف

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

 غیر این برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده استفاده مجدد است، در مخزن مشخص وسیله قابل اگر

 صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.
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 روپوش .7

 
 ست، فورا داگر دست شده ا ضدعفونیهایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده  شویید و از  ستان خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.

  ها هنگام رسننیدن به بندها با بدن شننما تماس باز کنید و مراقب باشننید که آسننتینبندهای روپوش را

 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 

 داخل ظرف زباله قرار دهید.شده صورت فشرده شده و تاهب 

  ماسک .8

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شتاگر در ستحین 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. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 
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 روپوش و دستکش .9

 شد، ب ستکش آلوده  شما هنگام درآوردن روپوش یا د ستان  ضدعفونیاگر د ستان خود را با  صله د الفا

 دست حاوی الکل بشویید. کننده

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

 خارج روپوش را لمس کنید.

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

 باس را درمی بههمانطور که ل درآوردید. فقط قسنننمت داخلی طور همزمان دسنننتکش را نیز آورید، 

دسننتکش و روپوش را با دسننت بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دسننتکش را درون یک ظرف زباله 

 قراردهید.

ی لکننده الکعفونیها را بشویید یا از یک ضدبالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست .10

 .استفاده کنیددرصد  70
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 سطوح گندزداهای :3پیوست 
 

 عمومی راهنمای  -1جدول 

 نکات عمومی

 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید.

 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 مجوز. مواد گندزدا 1

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم درخصوص موادگندزدا و 

 ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز

کش با طیف گسننترده درصنند یک میکروب 70موثر اسننت. اتیل الکل  هاالکل برای از بین بردن ویروس .1

ست و به سطوح کوچک )بهطورا ست. الکل اغلب برای گندزدایی  عنوان کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر ا

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سنننطوح خارجی تجهیزات مثال درپوش السنننتیکی ویال

 شود.ها( استفاده می)مثل استتوسکوپ و ونتیالتور

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه به .2

 گردد.مطلوب استفاده می

شننندن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سنننختعنوان گندزدا میاسنننتفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

 اص شود.های خخوردگی الستیک و پالستیکترک

سالن .4 شوند و جهت ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت،  شته  ها باز گذا

 تهویه بهتر است هواکش نیز روشن باشد.

 نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به .5

 ی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد یا معمول .6

شت محلول .7 شود )کارایی محلول پس از گذ ستفاده  ساعت کاهش  24های گندزدا باید روزانه تهیه و ا

 یابد(.می

ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء هر امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست .8

شو و گندزدایی روزانه لباس کار بر 2شیفت حداقل  ست ش سک( و  ای نیروهای خدماتی باید فراهم ما

 شود.

 نکات مهم درخصوص سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سننندیم در از بین بردن باکتری، قار  و ویروس از  .1

 شود.جمله ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیرفعال می

سفیدکننده .2 سترده در کم و به دقیقه زمان تماس(، با هزینه 60تا  10خانگی )با  هایگندزداها و  طور گ

 شود.دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر ها غشنناهای مخاطی، پوسننت و مجاری تنفسننی را تحریک میبا این حال سننفیدکننده .3

دهند. بنابر این ایر مواد شنننیمیایی واکنش نشنننان میراحتی با سنننشنننوند و بهگرما و نور تجزیه می

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

تر( تر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق .4

 شتی گردد.دیدگی کارکنان مراقب بهداتواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیبمی

 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق .5
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -2جدول 

 (  کلر قابل دسترس ppm) 50000درصد معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم محلول اولیه: عمده محلول

قسمت آب سرد لوله کشی  99قسمت سفیدکننده به  1استفاده از  شودتوصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:100شده: محلول محلول توصیه

 برای گندزدایی سطوح(  1:100)محلول 

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

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی درصد هیپوکلریت سدیم، از دو برابر  5/2حاوی 

سترس بعد از رقیق  سفیدکننده حاوی کلر قابل د سدیم یک محلول  5سازی: برای  صد هیپوکلریت  سترس در حدود 1:100در ، کلر قابل د

 پی پی ام خواهد بود   500درصد یا  05/0

 های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گردد کننده شامل غلظتهای سفیدمحلول

 دقیقه 1زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گردد متخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میسطوح غیر 

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

 وری( کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطهنکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

 

 

بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابر پاشیدن توصیه استفاده از ماسک، پیش .6

 شود.می

 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -

گردد و آن را ناکارآمد سننفیدکننده با آب سننرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سنندیم می -

 نماید(می

سفیداز به - شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشها بهکنندهکار بردن  سایر مواد  داده همراه 

شود. بهتواند باعث واکنشو می شیمیایی خطرناک  سمی در هنگام مخلوط کردن عنواهای  ن مثال گازهای 

گردد و شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزسفید

صننورت لزوم ابتدا از مواد شننوینده اسننتفاده نمایید و قبل از تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. دراین گاز می

 ده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.کنناستفاده از سفید

 زنند.شده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده

دقیقه 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید -

 با آب شسته و با یک پزشک مشورت گردد.

نماید؛ بنابراین گیرد گاز سنننمی آزاد مینشنننده وقتی در معرض نور خورشنننید قرار میده رقیقکننسنننفید -

 ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.کنندهسفید

شت زمان تجزیه می - سدیم با گذ سفیدهیپوکلریت  شی آن از  هایی که  کنندهشود برای اطمینان از اثربخ

 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.اخیرا تولید

سفید - ستفاده کنید محلول رقیقاگر از  شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب کننده رقیق ا

زید. مواد آلی بری سنناعت دور 24شننده بال اسننتفاده را بعد از های تهیهسننازی قید شننود و محلولتاریخ رقیق

و قبل از  شدهگردد، بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیزها میکنندهشدن سفیدفعالموجب غیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

شید و درکننده رقیقسفید - سترس  صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور ازشده را باید دور از نور خور د

 کودکان نگهداری گردد.
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