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  مقدمه
هاي انتقال این کننده بیماري نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههاي انتقال عامل ایجادشناسایی راه

انتقـال  عنوان یک اصل کلی و طبـق آخـرین اطالعـات،    است ولی بهطور دقیق مشخص نشدهویروس هنوز به
باشد. هاي تنفسی از انسان بهانسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان در محیط میویروس

هاي کنونی این بیماري از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس براساس دانسته
لریه، نارسـایی کلیـه و مـرگ گـردد. درصـد      ابه ذاتتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمی

  است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ ناشی از این بیماري هنوز به
متري از طریق سرفه یا عطسه منتقل شـود. راه دیگـر انتقـال، تمـاس      2تا  1تواند در فاصله این ویروس می

و صـندلی، شـیرآالت،   هـا، میـز   ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس ماننـد تجهیـزات، دسـتگیره در   دست
شـود شـامل   طور عمومی و مشترك استفاده مـی ها، پریز و کلیدهاي برق و کلیه وسایلی است کهبهپله نرده

با هر فرد  اسکناس، اسناد و مدارك دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس
  باآب و صابون شستشو گردد.یا اشیاء مشکوك دست را 

 
  نه کاربرددام

موسسات آموزش عالی  هادر دانشگاه (کرونا ویروس) 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیري و کنترل 
آزمـون هـاي   هاي امتحانی برگزارکننده هاي علمی و تحقیقاتی و سایر حوزهآموزشگاهمدارس و ها، ، دانشکده

هـا، مقـررات،   نامـه قـوانین، آیـین  سـایر  ضـمنا  و  .پزشـکیکاربرد دارد  مرکز سنجش آموزشسازمان سنجش، 
  است.اي به قوت خود باقیهاي مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهدستورالعمل

  
 گذاري اجتماعیفاصله

یکی از راههاي کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس رعایت فاصله گذاري اجتماعی است. از آنجا که 
هستند و محل هاي برگزاري آزمون  19رض بیماري کووید دانشجویان در مع ون ا، داوطلببسیاري از شاغلین 

در این راستا الزم است موارد زیر ، یکی از اماکن تجمع محسوب شده که می تواند سبب انتقال بیماري گردد 
 :رعایت شود

 

، ، راهروها، محوطـه یخروج ،يکارکنان در تمامی مبادي ورود ،متر بین داوطلبین 2حداقل فاصله ایمن ·
 رعایت شود. حوزه هاي امتحانی کالس هاي سالن ها و
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 جلوگیري شود. امتحانی سایر فضاهاي حوزه هاي خروجی و ورودي واز تجمع داوطلبین در مقابل در  ·

اجتناب  سایر فضاهاي حوزه هاي امتحانی خروجی و در مقابل در ورودي وهمراهان داوطلبین از تجمع  ·
 نمایند

به منظور جلوگیري از تجمع در وسیله  همراه داشتن وسیله نقلیه شخصی همراهان داوطلبین در صورت ·
 استقرار داشته باشند.خود نقلیه 

محـل   / موسسـه در صورت گستردگی محیط برگزاري آزمون (فاصله زیاد بین دانشکده هـا در دانشـگاه   ·
ضرورت استفاده از ماشین هاي عمومی جهت تردد ازجمله اتوبوس، مینـی بـوس، ون در هـر     آزمون ) و

 ردیف یک نفر و به صورت ضربدري و حداکثر از یک سوم تا یک چهارم ظرفیت خودرو استفاده شود. 

در  صـندلی هـاي داوطلبـین    بین کابین هاي امتحانی الکترونیک، نیمکـت و  متر2رعایت فاصله حداقل  ·
 است. الزامی هایی که براي آزمون در نظر گرفته شدهدرس، راهروها و سایر محل هايکالس

 داوطلبان رعایت نمایند.با متري را  2مراقبین باید فاصله  ·

ایمـن   فاصله یتاضمن حفظ رعدر بدو ورود و حین آزمون،  بررسی کارت ورود به جلسه آزمونمتولیان  ·
 استفاده نمایند. )دستکش وسایل حفاظت فردي (ماسک واز 

از  19-گذاري اجتماعی و پیشگیري از شیوع کوویدموارد مرتبط با فاصلهتمامی قبل از برگزاري آزمون،  ·
زیـون، اخبـار و یـا    یهاي تلوهاي اجتماعی، زیرنویس شبکهطریق پیامک، سایت سازمان سنجش، شبکه

عـدم بـه همـراه داشـتن هرگونـه       (من جملـه شود رسانی هاي الکترونیکی به داوطلبان اطالعسایر روش
تکمیـل  وسیله اضافه از قبیل کیف، کتاب و مواردي نظیر آن، عدم تحویل گرفتن امانات در محل آزمون 

 و غیره).امضاء آن قبل از ورود به سالن  مخصوص خوداظهاري داوطلبین و 1/1 فرم

حداقل زمان ممکـن رعایـت    درمتر  2درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، بایستی فاصله  ·
 گردد.

 هاي عمومی اجتناب گردد.از تجمع افراد در محوطه، البی، آبدارخانه و سایر مکان ·

، نمایند می خود را اعالم کرونا در فرم خود اظهاري و یا در زمان برگزاري آزمون بیماريافرادي که براي  ·
را از لحـاظ فاصـله گـذاري اجتمـاعی، ملزومـات      ایمنـی   مناسبترین شرایط  موظفند مربوطه مسئولین

 ایجاد نمایند. داوطبین مورد نظربراي  را محل آزمونناسب تهویه م وحفاظت فردي 

اختصـاص  مجزا براي انجام آزمون محلی بیماري کرونا  به مشکوك افراد برايمسئولین  برگزاري آزمون  ·
 .دهند
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هاي سوال به مسئول مخزن در یک محـل  ها و دفترچهنامه رابطان بعد از پایان آزمون، در تحویل پاسخ ·
 را از همدیگر در کنار در مخزن رعایت کنند. متر 2تجمع ننمایند و فاصله اجتماعی 

محل سکونت خـود آزمـون    متمرکز (هر داوطلب در شهر به صورت غیرکشوري آزمون ها حتی االمکان  ·
بـه  برگزاري آزمـون کشـوري در یـک شـهر )     آزمون به صورت متمرکز( دهد.) برگزار شود واز برگزاري 
اجتنـاب  بالعکس  و سفید، زردبه شهرهاي وضعیت قرمز  شهرهاي با  ازمنظور کاهش تردد بین شهري 

 شود.

درصورت امکان از آژانس هـاي درون شـهري   که از وسیله نقلیه شخصی استفاده نمی نمایند، داوطلبین  ·
 .نمایندبراي رسیدن به محل آزمون استفاده 

رعایـت الزامـات در   بـا بسـتگان،   فاصله مناسـب  رعایت در صورت اسکان در منزل اقوام حتما داوطلبین  ·
 .دهند مد نظر قرار صرف غذا

  ، مراقبت و بازتوانیيگرغربال
  19-گیري کوویدغربالگري شاغلین در همه .1

هـاي زیـر انجـام    فعالیـت ، آزمونگذاري اجتماعی، پیش از ورود به محل الزم است براساس طرح فاصله
  پذیرد:

که مبنـی بـر عـدم وجـود عالئـم      فرم خوداظهاري  آزمونکار/  به محلورود  قبل ازموظف هستند  همه - 1
 ).1/1و1ه (پیوست شمارنمایند  را تکمیل نزدیک با بیماریا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید

داراي عالمت باشد، می بایست عالئم فـرد در سـامانه    بررسی روزانه عالئم شاغلین: در صورتی که شاغل - 2
ثبت گردد و در صورت وجود هشـدار مراجعـه بـه مراکـز      salamat.gov.irوزارت بهداشت به آدرس 

خدمات جامع سالمت، از ادامه فعالیت شاغل در محل کـار ممانعـت بـه عمـل آیـد و در صـورت عـدم        
به مراکز خدمات جامع سالمت ارجاع داده می شود.  دسترسی به سامانه فوق فرد عالمتدار جهت ارزیابی

 مدیردر صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی براي این شاغلین وجود داشت ارائه گواهی پزشک معالج به 

 الزامی است. این افراد باید پروسه هاي مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

  پذیرآسیبهاي مراقبت از گروه .2
-بیمـاري کوویـد   بـه  ابـتال  معـرض  در کـه  افـرادي  عنـوان  زیر با گـواهی پزشـک معتمـد، بـه     گروه دو

  دارقراردارند،درنظرگرفتهشدهاست:عارضه19
  :يانهیزم يماریبا ب مارانیب - الف گروه 



  
  معاونت بهداشت              

  هاآزمون و الزامات سالمت محیط و کار در انواع  گذاري اجتماعی(کرونا ویروس) فاصله 19- راهنماي گام دوم مبارزه با کووید

٥ 
 

 عروقی–یقلب يماریب ·

 فشارخون  ·

 ابتید ·

 يانهیزم یتنفس يهايماریب ·

· BMI> 40  
  :یمنیبا نقص ا مارانیب - بگروه 
 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن ١٢/mg۵از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت ·

 یدرمان یمیش ·

 اهیمیبدخ ·

 اعضاء وندیپ ·

 نظر گرفته شود: در درگیر در فرآیند آزمون موارد زیر براي این افراد

صـورت دورکـاري    گیـري، بـه  همـه هاي کارکنان اداري این افراد تا پایـان   صورت امکان، فعالیتدر - 1
 صورت پذیرد.

اي فراهم گردد که حـداقل  گونه درصورت عدم امکان دورکاري، شرایط محیط کار براي این افراد به - 2
تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محـیط کـاري و یـا تغییـر محـل کـار بـه        

 کننده باشد.تواند کمکمیتر جمعیت تر و کممحیطی با شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی براي شاغلین فراهم نمایند. - 3

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم اسـت پـس از طـی دوران درمـان و نقاهـت، جهـت        19-احتمال ابتال به بیماري کوویـد  تمامی شاغلین
 "19-اي بازگشت به کار شاغلین بـا احتمـال ابـتال بـه کوویـد     راهنم"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

 ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل براي بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی
  قرار گیرد.

  سالمت محیط و کاریاقداماتکنترل
  فرديو حفاظت بهداشت  .1

فاصله  روبوسی و کلیه اعمالی که مستلزم تماس فیزیکی و نزدیک شدن افراد به کمتر از از دست دادن، ·
 ) باشد، خودداري شود.متر 2مجاز (
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و  کارکنان از زمان خروج از منـزل تـا پایـان برگـزاري آزمـون      داوطلبین وتوسط رعایت حفاظت فردي  ·
 شود.می تاکید  وتوصیه خروج حوزه 

 صورت الکترونیکی صادر شود. کارت ورود به جلسه آزمون به ·

 نگهبانی خودداري گردد. از پذیرفتن امانات و وسایل همراه داوطلبان در بخش ·

نکات بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک و شستشوي دستها، استفاده از مواد ضـدعفونی   تمامیرعایت  ·
مربوطه از سوي وزارت  سطوح مطابق با دستورالعمل هايگندزدایی  کننده مورد تایید وزارت بهداشت و

 داوطلبین آزمون الزامی است. توسط کارکنان وبهداشت 

کن، ماشین حساب و مواردي داوطلبان ملزم به استفاده از لوازم تحریر شخصی (خودکار، مداد، پاكهمه  ·
 بین ممنوع است.لبین داوط وسایل، اشیا، کردنو رد و بدل  نظیر آن) هستند

می باشـد  توسط افرادي که صحت سالمت آنها مورد تایید ناظرین بهداشتی باید توزیع سواالت امتحانی  ·
 انجام پذیرد.

 برروي زمین خودداري گردد.نامه  پاسخ از قراردادن سواالت و ·

ملـزم بـه اسـتفاده از     ،ضمن رعایت فاصله ایمن بینلداوط آزمون باتطبیق دهنده عکس کارت  متولیان  ·
 می باشند.دستکش  ماسک و

براي ثبت حضور و غیاب داوطلبین ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید (در صورت استفاده  ·
بـراي ضـدعفونی انگشـت    پـد الکلـی   ارائه و یا  %70از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوي الکل 

 ضروري است).

 صورت وجود).از سیستم تشخیص چهره استفاده شود(در  "براي ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحا ·

مـواد غـذایی در بـین کارکنـان و     کننده هـاي میـان وعـده هـاي     توزیع  آماده سازي وکاران ردست اند ·
 ند. زم به دریافت کارت بهداشت می باشملداوطلبین 

شست شوي دست  درصورت اسکان در هتل/مسافرخانه حتما گندزدایی کردن محل استقرار وداوطلبین  ·
 .دهندها مورد توجه قرار 

رعایـت اصـول    و ودهحتمـا از ماسـک اسـتفاده نمـ     در تمام طول حضور در شهر محل آزمون داوطلبین ·
  مورد توجه قرار دهند.نیز را  بهداشت فردي

 .انجام شود ثانیه با آب و صابون 20شستشوي دستها به صورت مکرر به مدت حداقل  ·

دستمال وجود نداشت از قسمت  که(در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذي از دستمال استفاده  ·
 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید).
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 ها با چشم، بینی و دهان جدا خودداري شود.از تماس دست ·

  بهداشت مواد غذایی .2

 کارکنان  به صورت بسته بندي شده تحویل گردد. بین ولمیان وعده غذایی بین داوط ·

 .است ممنوعخوراکی بین داوطلبین  و نوشیدنی بدل و رد ·

ي آب آشـامیدنی  هر داوطلـب یـک بطـر    و بهلیوان در حوزه امتحانی ممنوع بوده  استفاده از پارچ آب و ·
 تحویل گردد. جهت مصرف بسته بندي

در تمـام طـول مسـیر از ماسـک      حتمـا  درصورت استفاده از اتوبوس جهت تردد بین شهري،داوطلبین  ·
 .کنندشده توسط سرویس اتوبوس ها استفاده نتاحد امکان از تغذیه هاي ارائه  و استفاده

محل هاي تهیه غذاي رستورانی حتما به مکان هایی مراجعه شـود کـه    در صورت استفاده از اغذیه هاي ·
 تاییدیه آنها را داشته باشند. قرار داشته و بهداشت استان/شهرستان مرکزمورد تائید 

در  به همـراه فـرم خوداظهـاري    مشخصات ويمشخص بوده و  در هر حوزهمسئول خرید و توزیع تغذیه  ·
 و سالمت وي مورد تایید باشد اختیار ناظر بهداشتی قرار گیرد

  بهداشت ابزار و تجهیزات .3
  

و عوامـل  کارکنـان  ، بـین لتمهیدات الزم جهت تهیه ماسک و دستکش یکبار مصرف براي استفاده داوط ·
  انجام گردد.اجرایی 

باید در اختیار  صورت تردد در محوطه هاي حوزه هاي امتحانی درسایل نقلیه رانندگان وسالمت گواهی  ·
 قرار گیرد. هر حوزهدر ناظر بهداشتی

رعایـت شـده و مـورد کنتـرل نـاظر      دیگـر وسـایط نقلیـه     وتهویه منفی به صورت خروج هوا از اتوبوس  ·
  بهداشتی قرار گیرد.

وسـایل   نیمکـت، میز ، صندلی ، تمامی سطوح داراي تماس مشترك (نظیر دستگیره در ، میله راه پله ،  ·
 سپس گندزدایی گردد. ابتدا  نظافت وپس از هر آزمون  باید )هاخودرو و ها پشتی صندلی ،الکترونیک

هاي بهداشـتی،  هاي مناسب (درورودي، سرویسکننده دست، به تعداد کافی و در قسمتمواد ضدعفونی ·
 و موارد نظیر آن) تعبیه گردد آسانسورهاراهروها، 

گند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونـه اختالطـی بـین     مواد شوینده )و با( دو مرحله نظافت  ·
 گندزدا ایجاد گردد.  شوینده و
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 ).ساعت کاهش می یابد 24باید روزانه تهیه گردد (کارایی آن پس از گذشت  ي کلرهمحلول گندزدا ·

 .گندزدا با آب سرد تهیه گردد ·

دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده، براي سـطوح انجـام میشـود. ابتـدا     گندزدایی سطوح با  ·
 .آن گرفته و بر سطوح کشیده می شود دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی

ـ   در نمازخانه · ه از استفاده مشترك مهر، سجاده، تسبیح، چادر و نظایر آن اجتناب گردد. این لوازم بایـد ب
 قرار گیرند. صورت شخصی مورد استفاده

 کبـار یاز لـوازم  براي تماس  ،شود يسانسور خود دارآ يدست با دکمه ها میشود از تماس مستق یم هیتوص ·
بالفاصله بـا   "حتما میدر صورت تماس مستقو موارد مشابه استفاده شود.  يمصرف از جمله دستمال کاغذا

  با  آب و صابون شسته شود. ایدست اقدام  یدست نسبت به ضدعفون یمواد ضدعفون

  بهداشت ساختمان .4

سرویس هـاي بهداشـتی   و  مورد استفاده براي آزمونفضاهاي و تهویه مناسب هوا در محیط هاي بسته  ·
 (به عنوان مثال  استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا).صورت پذیرد.

·   
سرویس هاي بهداشتی بایسـتی قبـل و    استفاده در حوزه هاي امتحانی،ی فضاهاي مورد متماگندزدایی  ·

 ابالغی از سوي وزارت بهداشت انجام شود. طبق پروتکل هاي آزمونبعد از 

مصنوعی براي  متر مکعب با داشتن شرایط تهویه مناسب طبیعی و 12انتخاب سالن با گنجایش حداقل  ·
  ون در نظر گرفته شودمبرگزاري آز

 سرویس هاي بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذي باشد.تمامی الزم است  ·

  ها به صورت موقت صورت گیرد.ها و آب سردکنخورياستفاده نمودن آب حذف یا بال ·
ها به تعداد کافی سطل زباله در قسمت ورودي و خروجی حوزه و همچنین مسیرهاي پرتردد و در سالن ·

 بینی شود. آزمون پیشهاي محل برگزاري و یا کالس

  نکات مهم  

رعایت گندزدایی و چگونگی استفاده از مواد گندزدا بایستی طبق پروتکـل هـاي وزارت بهداشـت عمـل      ·
 شود.

 در نظر گرفتن فضایی مجزا براي قرنطینه افراد مشکوك به کرونا ویروس الزامی است. ·
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اظهـاري توسـط نامبردگـان جـدا     صورت وجود افراد مشکوك به عالئم مثبت و عدم تکمیل فرم خود در ·
 سازي افراد مذکور در فضاي قرنطینه در محل آزمون الزامی می باشد.

باید به ناظر بهداشتی داده شـود و  ( عوامل اجرایی) نفرات خدمات دهنده براي آزمون  تمامی مشخصات ·
 غربالگري و کنترل بهداشتی شوند. 

 در حوزه هاي امتحـانی از لبـاس و  فضا هاي مختلف گندزدایی  خدماتی جهت انجام نظافت وکارکنان  ·

 ایند.ظت فردي استفاده نمحفا

  هاي بهداشتی به آنها تاکید شود.عوامل اجرایی قبل از آزمون تعیین شوند و بر مراقبت ·
  هاي بهداشتی به صورت مجازي یا در قالب دستورالعمل براي عوامل اجرایی ارائه شود.آموزش ·
پدالکلی (به منظور پاك کردن جوهر استامپ در زمان اخذ اثر انگشت) تهیـه و بـراي   به تعداد داوطلبان  ·

 . گرددهاي برگزاري آزمون ارسال حوزه

  نظارت شود.فردي بر شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظتی  ·
 شود.گندزدایی قبل از ورود عوامل مخزن کامال  ستیبا یداخل مخزن م ·

  ، محلول ضدعفونی و دستکش به کلیه عوامل مخزن و... ارائه شود.بسته بهداشتی شامل ماسک سه الیه ·
استقرار آمبوالنس و تیم پزشکی با هماهنگی ستاد مدیریت بیماري کرونا در هر استان مقابل مخـازن و   ·

هاي رفع نقص ها در روزهاي برگزاري آزمون و حوزههاي شهرستانآماده باش مراکز بهداشتی و درمانگاه
  بینی شود.پیش کارت داوطلبان

هاي دستی استفاده شود. درصورت عدم امکان تامین گیـت،  در خصوص بازرسی بدنی داوطلبان از گیت ·
فرد متولی می بایست به لباس گان، ماسک سه الیه، شـیلد و دسـتکش التکـس مجهـز شـود و بعـد از       

  بازرسی بدنی هر فرد، دست خود را براي بازرسی نفر بعدي ضدعفونی نماید.
  تاکید شود. انتقال هنگام در هانامه نمودن پاسخگندزدایی  يکننده براگندزدایی م استفاده از مواد بر عد ·
ــازي · ــتانگندزدایی و پاکســ ــتانمخازناصلیوفرعیسواالتدراســ ــدگانتامهاوشهرســ -هاازطریقنماینــ

  .شود انجام آزمون گزاري زبر قبال االختیاروبانظارتحفاظتآزموناستانهادر زمان مناسب
 گذاري در نظرگرفته شود.مناسب براي داوطلب داراي معلولیت با رعایت فاصلهفضاي  ·

از داوطلب فاصله داشته باشـد. فاصـله مناسـب     متر 2منشی داوطلبان نابینا، معلول، ناشنوا و ... حداقل  ·
 براي چینش داوطلبان مذکور از یکدیگر مورد توجه قرار گیرد (ترجیحاً هر نفر در یک کالس باشد).

خـود   یتـا محـل نشسـتن در صـندل     یاز درب اصـل  ریکه داوطلبان در طول مس هاییها و قسمت محل ·
  شود. یداوطلبان ضدعفون یصندل نیاحتماال لمس خواهند نمود و همچن
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  بینی الزم براي جایگزینی عوامل اجرایی مشکوك در بازه زمانی آزمون در نظر گرفته شود.پیش ·
 در طول آزمون خودداري شود.مورد عوامل اجرایی از ترددهاي بی ·

درصورت مشاهده افراد مشکوك به این بیماري، با حفظ خونسردي و آرامش حوزه، سریعاً به مسـوولین   ·
  رسانی شود.بهداشتی مستقر در حوزه اطالع

به عوامل اجرایی توجیه شوند که در صورت داشتن هرگونه عالئم مشکوك عدم حضـور خـود را بموقـع     ·
 اعالم کنند.

الیـه معمـولی (بـدون فیلتـر) توسـط عوامـل اجرایـی و         3کید مجدد بر لزوم استفاده از ماسک ضمن تا ·
داوطلبان ابتداي ورود به حوزه امتحانی تا پایان برگزاري آزمون، درصورتی که در حین برگزاري آزمـون  

 ر داده شود.عامل اجرایی نسبت به برداشتن ماسک از صورت اقدام نمود، الزم است به آرامی  به آنها تذک

بعد از بررسی مدارك و بازرسی داوطلبان، راهنمایی الزم جهـت پیـدا کـردن صـندلی و اسـتقرار در آن       ·
 جهت جلوگیري از ازدحام در زمان حضور و پیدا کردن صندلی جهت نشستن انجام شود.

آزمون و حضور به داوطلبان توصیه شود که از بلند شدن و صحبت کردن با سایر داوطلبان قبل از شروع  ·
 سر صندلی سایر داوطلبان خودداري نمایند.

هـاي سـوال و پاسـخنامه بـه رابطـان از ماسـک و       به مسئول مخزن تاکید شود در هنگام تحویل بسـته  ·
 دستکش استفاده نموده و مرتب دستهاي خود را با محلول ضد عفونی نماید.

هاي سوال و پاسخنامه از مخزن افت بستهرابطان حتما از ماسک و دستکش استفاده نموده و قبل از دری ·
دستهاي خود را ضد عفونی نمایند. ضمناً در زمان تحویل بسته آزمون به داوطلبـان، فاصـله مناسـب را    

 رعایت کنند.

 در صورت ضرورت جهت پاسخگویی به سوال داوطلبین، فاصله مناسب رعایت شود.  ·

عد از طـی شـدن حـداقل زمـان حضـور در جلسـه،       در زمانی که داوطلبین قبل از اتمام زمان آزمون و ب ·
خواستار خروج از محل آزمون بودند، راهنمایی الزم جهت استفاده از فضاي مناسب براي خـروج انجـام   

 شود.

ها، ضمن رعایت فاصله مناسب رابطان با داوطلبان، نامه هاي سوال و یا پاسخآوري دفترچهدر زمان جمع ·
 استفاده شود.  و دستکش حتما از ماسک

هاي آزمون، از داوطلبان خواسته شود از جاي خود بلند نشوند و ها و دفترچهنامه آوري پاسخبعد از جمع ·
با مدیریت صحیح زمان آنها را با فاصله مناسب براي خروج از محل آزمون هدایت و راهنمایی نمایند. به 

 گذاري رعایت شود.طوري که تجمع ایجاد نشده و فاصله
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ها و راهروها هنگام خروج داوطلبان جهت جریـان هـواي تـازه، بـاز     هاي آزمون و سالنهاي محلجرهپن ·
 باشد.

حتمـا از ماسـک و   هـاي داوطلبـان   نامـه  بنـدي پاسـخ  مسئول مخزن در زمان کنترل، شمارش و بسـته  ·
  دستکش التکس استفاده نماید.

اسب باشد به نحوي که گردش جریان مناسب هاي آزمون داراي تهویه منبندي بستهآوري و بستهمحل جمع
 . هوا در آن میسر باشد

  نکات مهم ویژه مناطق گرمسیر

رعایت اصـول بهداشـت    ،حتما از ماسک استفاده نموده و داوطلبین در تمام طول حضور در محل آزمون ·
  را نیز مورد توجه قرار دهند. فردي

که دستمال وجود نداشت از قسمت (در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذي از دستمال استفاده  ·
 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید).

 مناسب براي محل برگزاري آزمون در مناطق گرمسیر الزامی است. داشتن سیستم تهویه مطبوع و ·

 داشتن سیستم سرمایشی مناسب براي محل برگزاري آزمون در مناطق گرمسیر الزامی است.  ·

 .چیدمان شود نداوطلبی %20کمتراز  تعداد الن ها، کالس و...براي ظرفیتصندلی ها در س ·

آفتابگیر هست از سایبان براي کمتر در معرض آفتاب  در ورودي محل هاي آزمون که داراي فضاي باز و ·
 قرار گرفتن داوطلبین استفاده شود.

 در نظر گرفته شود. آب آشامیدنی بطري شده یکبار مصرف بیش از حد ظرفیت داوطلبین در هر حوزه ·

 محل هاي مختلف حوزه برگزاري آزمون جلوگیري شود. تجمع داوطلبین در از ·

در صورت گستردگی محیط برگزاري آزمون (فاصله زیاد بین دانشکده ها در دانشـگاه/ موسسـه محـل      ·
ضرورت استفاده از ماشین هاي عمومی جهت تردد ازجمله اتوبوس، مینـی بـوس، ون در هـر     آزمون ) و

 ردیف یک نفر و به صورت ضربدري و حداکثر از یک سوم تا یک چهارم ظرفیت خودرو استفاده شود. 

درصورت وجود افراد مشکوك به عالئم مثبت و عدم تکمیل فرم خود اظهـاري توسـط نامبردگـان جـدا      ·
 سازي افراد مذکور در فضاي قرنطینه در محل آزمون الزامی می باشد.

رسی داوطلبان، راهنمایی الزم جهـت پیـدا کـردن صـندلی و اسـتقرار در آن      بعد از بررسی مدارك و باز ·
 جهت جلوگیري از ازدحام در زمان حضور و پیدا کردن صندلی جهت نشستن انجام شود.
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نامه از مخزن  هاي سوال و پاسخرابطان حتما از ماسک و دستکش استفاده نموده و قبل از دریافت بسته ·
یند. ضمناً در زمان تحویل بسته آزمون به داوطلبـان، فاصـله مناسـب را    دستهاي خود را ضد عفونی نما

 رعایت کنند.

 در صورت ضرورت جهت پاسخگویی به سوال داوطلبین، فاصله مناسب رعایت شود.  ·

در زمانی که داوطلبین قبل از اتمام زمان آزمون و بعد از طـی شـدن حـداقل زمـان حضـور در جلسـه،        ·
بودند، راهنمایی الزم جهت استفاده از فضاي مناسب براي خـروج انجـام    خواستار خروج از محل آزمون

 شود.

استقرار آمبوالنس و تیم پزشکی با هماهنگی ستاد مدیریت بیماري کرونا در هر استان مقابل مخـازن و   ·
هاي رفع نقص ها در روزهاي برگزاري آزمون و حوزههاي شهرستانآماده باش مراکز بهداشتی و درمانگاه

  بینی شود.کارت داوطلبان پیش

  
 

  آموزش بهداشت

 آموزش به صورت مجازي ( ازجمله شبکه هاي مجازي، وب سایت ها )  ·

در صورتی که آموزش از مسیرهاي مجازي امکان پذیر نبود از طریق چهره به چهـره بـا رعایـت فاصـله      ·
 حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است.

  د نیاز براي آموزش موضوعات مختلفوررسانه هاي م

  نصب استند و بنر هاي اطالع رسانی ·
  نصب پوسترهاي آموزشی ·
 در صورت امکان، ارسال پیامک هاي آموزشی به گوشی هاي همراه ·

 در صورت امکان، ارسال پیام هاي آموزشی در گروه هاي مجازي مربوطه ·

 گرافی در فضاي مجازيدر صورت امکان، انتشار تیزر ، اینفوگرافی یا موشن  ·

 ) جهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشیLEDدر صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشی ( ·

 هاي هدفموضوعات مورد آموزش براي گروه
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 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس ·

 شناسایی افراد مستعد ابتال ·

 آشنایی با نحوه انتقال بیماري ·

 وسایل حفاظت فردي آشنایی با زمان و نحوه استفاده از ·

 آموزش مدت زمان ماندگاري ویروس بر روي سطوح ·

 حفاظت فردي لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با  ·

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با ·

 آموزش نکات بهداشت فردي  ·

 توصیه ماندن در خانه ·

 روش هاي بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل ·

 صله گذاري اجتماعیآموزش فا ·

 4030و سامانه  190معرفی سامانه  ·

  آموزشی هايفعالیت نمونه

در  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیري براي آموزشی استند یا بنرهاي نصب  ·
  محل کار 

  نصب پوستر هاي هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماري کرونا ·
راهنماي نحوه صحیح شستشوي دسـت هـا در محـل کـار خصوصـا سـرویس هـاي        نصب پوستر یا بنر  ·

 بهداشتی و محل سرو غذا

  آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین ·
 نصب پوستر مرتبط با بیماري و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم ·

 هاي تنفسی به تعداد کافی در محل؛ از انتقال بیماري پیشگیرينحوه نصب تابلوهاي آموزشی  ·

 آموزش توصیه هاي مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذي یا آرنج  ·

 آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیري از ابتال به بیماري به کارکنان و مراجعه کنندگان  ·

 تنفسی اري هايبیم انتقال از پیشگیري نحوه آموزشی بنرهاي نصب ·

 نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردي  ·

 نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردي ·
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 نصب بنر غربالگري و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودي ساختمان ·

   salamat.gov.irنصب بنر ثبت نام و غربالگري در سامانه  ·
 پیام هاي بهداشتی بر روي سایت و شبکه هاي مجازي بارگذاري ·

  190نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفـن    ·
 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

 4030نصب پوستر معرفی سامانه  ·
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  پیوست ها
  ارشروع به ک: فرم خوداظهاري فرد جهت 1پیوست 

  
.......................... داراي عنوان شـغلی  /اینجانب .................................. داراي کد ملی به شماره.......................... شاغل

  نمایم:...................... اظهار می
  

 ام:در سه روز اخیر عالئم زیر را نداشته - 1

احسـاس خسـتگی و ضـعف        □بـدن درد      □گلـودرد     □تنگـی نفـس        □سرفه    □لرز    □تب      □
  درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه  □

(کرونـا ویـروس) در دو هفتـه     19-متر) با فرد مبتال به کووید 2سابقه تماس نزدیک (فاصله کمتر از   -2
  ام:را نداشتهاخیر 

  □است نموده 19-کوویدوك/محتمل/قطعی فردي از افراد خانواده بیمار مشک مراقبت مستقیم -
دقیقـه در   15تمـاس بـیش از   ( ر فضاي بسـته مشـترك  د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس شغلیگونه هر  -

  □) متر 2فاصله کمتر از 
  □وسیله نقلیه مشترك در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد  -

 □امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -٣

  
نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب را اینجانب ..................  به کد ملی...................... تعهد می

کـنم مجـددا در سـامانه    شده از طـرف کارفرمـا، اطـالع دهـم و  نیـز گـواهی مـی       به کارفرما/ نماینده معرفی
salamat.gov.ir ام و ها را بـا هوشـیاري، دقـت و صـداقت ثبـت نمـوده      بت نام نمایم و پاسخ کلیه پرسشث

  باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به
 امضا  نام و نام خانوادگی                                 تاریخ                                                     
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  داوطلبان آزمون جهت حضوردر آزمون: فرم خوداظهاري 1/1پیوست 

  
  

..... بـه شـماره   اینجانب .................................. داراي کد ملی به شماره.......................... داوطلب آزمون .....................
  نمایم:میداوطلبی ...................... اظهار 

باشم . پاسخ فوق را با هوشـیاري وصـداقت ثبـت نمـوده      نم��ی□ می باشم      □ 19-مبتال به بیماري کووید
  وهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست وخالف واقع به عهده اینجانب می باشد. 

  
 امضا                             نام و نام خانوادگی                                 تاریخ                          

  
  
  
  
  
  هادست شويشست روش درست: 2وستیپ
  

  :شسته شوندزیر  روشبه ثانیه 20مدت هاباید با آب گرم و صابون به دست
  
    .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
    است)مصرف نیز مورد تایید بارذي خشک کنید (استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8
  شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

  .دار بیندازیدسطل زباله دردر دستمال را  -10
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  حفاظت فردي:  پوشیدن و درآوردن تجهیزات 3 پیوست
  شده) توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردي  (

اي و هوابرد بسـیار  هاي استاندارد، تماسی، قطره شده بسته به سطح پیشگیري در عفونت استفاده PPEنوع 
  شود.متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افراد آموزش داده

  
 روپوش .1

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

 در پشت گردن و کمر گره میخورد. ·

 
 ماسک یا رسپیراتور .2

  
  
  
  
 

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

 باند انعطاف پذیر را روي استخوان بینی وصل کنید. ·

 طور مناسب پوشش دهید.هچانه را بصورت و زیر  ·
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 عینک یا شیلد صورت .3

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روي صورت و چشم ·

  

 هادستکش .4

  

  

  

 

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

 
v آلودگیکردن انتشار براي محافظت از خود و محدودهاي کار ایمن استفاده از روش:  

 .دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -



  
  معاونت بهداشت              

  هاآزمون و الزامات سالمت محیط و کار در انواع  گذاري اجتماعی(کرونا ویروس) فاصله 19- راهنماي گام دوم مبارزه با کووید

٢٠ 
 

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

 .بهداشت دست را رعایت کنید -

  

  
  
  
  
  
  

  شده) توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردي  (
لوده کردن لباس، پوست یا  غشاهاي مخـاطی بـا مـواد    بدون آ PPEهاي مختلفی براي درآوردن ایمن شرو

است. قبل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمـام وسـایل   ارد. در اینجا یک مثال آورده شدهعفونی بالقوه وجود د
است، درآورید. ماسک را بعد از ترك اتاق بیمار و بستن درب، ردي، به جز ماسک اگر استفاده شدهحفاظت ف

  د خارج کنید.از صورت خو
PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به  
  دستکش )1

  
اند، بالفاصله دستان خود را بشـویید یـا از یـک    اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شده ·

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دسـتکش اول را از دسـت    ·
 خارج 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 دسـتکش دوم را نیـز    ·
 خارج کنید. (شکل وسط)

 دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید. ·

  عینک یا شیلد صورت )2
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 وده است. سطح خارجی عینک یا سپر صورت آل ·

هاي خود را بالفاصله بشویید و عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست حین درآوردناگر دست شما در ·
 کننده دست استفاده کنید.از یک ضدعفونی

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

غیـر   براي بازیافت مجدد قرار دهید. درشده اگر وسیله قابل استفاده مجدد است، در مخزن مشخص ·
 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش )3

 
هایتـان هنگـام درآوردن روپـوش آلـوده شـده اسـت، فـورا دسـتان خـود را بشـویید و از           اگر دسـت  ·

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

ه بندها با بدن شـما تمـاس   ها هنگام رسیدن ببندهاي روپوش را باز کنید و مراقب باشید که آستین ·
 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.  طوري روپوش را وارونه به ·

 صورت فشرده شده و تاشده داخل ظرف زباله قرار دهید. به ·

 ماسک  )4
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 دست نزنید.  –قسمت جلوي ماسک آلوده است ·

هاي خـود را بالفاصـله بشـویید و از یـک     حین برداشتن ماسک، دستان شما آلوده شد، دست اگر در ·
 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

ابتدا بندهاي پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهاي باالیی و بدون لمس کردن جلوي ماسک، آن  ·
 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دار در زبالهماسک را در یک ظرف  ·

 روپوش و دستکش )5

اگر دستان شـما هنگـام درآوردن روپـوش یـا دسـتکش آلـوده شـد، بالفاصـله دسـتان خـود را بـا             ·
 کننده دست حاوي الکل بشویید.ضدعفونی

جلوي روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوند و فقط بـا دسـتان دسـتکش دار     ·
 س کنید.خارج روپوش را لم

 صورت یک بسته فشرده کنید. هنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و به ·

طور همزمان دستکش را نیز درآوردید. فقـط قسـمت داخلـی     به آورید، می همانطور که لباس را در ·
دستکش و روپوش را با دست بـدون حفاظـت لمـس کنیـد. لبـاس و دسـتکش را درون یـک ظـرف زبالـه          

 قراردهید.
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کننـده  عفـونی ها را بشویید یا از یک ضدآوردن همه وسایل حفاظت فردي، دسته بعد  از دربالفاصل )6
 ی استفاده کنید.لالک

  
  
  

  : گندزداهاي سطوح4 پیوست
  از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید.  نکات عمومی

کلیدها، تجهیزات گندزدا روي سطوح و   هاياز پاشیدن و ریختن محلول
 .سوزي اجتناب شوددار و مواد ناسازگار و با احتمال انفجار و آتشبرق

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.
 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز براي اثرگذاري گندزداها 

 مجوز . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي1 مواد گندزدا
 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2
 . مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 
و ضدعفونی بـر پایـه الکـل داراي    

 مجوز

درصـد   70ها موثر است. اتیل الکـل  الکل براي از بین بردن ویروس .1
کلی از الکل ایزوپروپیل طورکش با طیف گسترده است و بهمیکروبیک 

عنـوان مثـال   بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (بـه 
هاي دارویـی مولتیپـل دوز، ترمومترهـا)و گـاهی     درپوش الستیکی ویال

سطوح خارجی تجهیزات (مثـل استتوسـکوپ و ونتیالتورهـا) اسـتفاده     
  شود.می
یت اشتعال الکل استفاده از آن براي گنـدزدایی سـطوح   دلیل قابلبه .2

  گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می
توانـد باعـث   عنـوان گنـدزدا مـی   استفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

هاي خوردگی الستیک و پالستیکشدن و تركتغییر رنگ، تورم، سخت
  خاص شود.
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ها باید خالی از افراد بوده و درها و سالنهنگام گندزدایی و نظافت،  .4
ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر است هواکش نیز روشـن  پنجره
  باشد.

منظـور جلـوگیري از خطـر    در هنگام گندزدایی مالحظات الزم بـه  .5
 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.  .6
اید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول هاي گندزدا بمحلول .7

 ساعت کاهش می یابد). 24پس از گذشت 
هـا و اسـتفاده از ماسـک    امکانات الزم براي شستشوي مرتب دست .8

ماسـک) و   2یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هـر شـیفت حـداقل    
شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید فراهم 

 .شود
گندزدایی قوي و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریـت سـدیم در از    .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر اسـت  
  شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقـه زمـان    60تـا   10هاي خـانگی (بـا   گندزداها و سفیدکننده .2
طـور گسـترده در دسـترس اسـت و بـراي      کـم و بـه   ، با هزینهتماس)

  شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می
هـا غشـاهاي مخـاطی، پوسـت و مجـاري      با این حال سفیدکننده .3

شـوند و  کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه مـی تنفسی را تحریک می
بنـابر ایـن    دهنـد. راحتی با سایر مواد شیمیایی واکـنش نشـان مـی   به

  ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده
اســتفاده نادرســت از ســفیدکننده از جملــه عــدم رعایــت میــزان  .4

تواند اثرات آن را بـراي  تر) میتر و ضعیفشده (قويسازي توصیهرقیق
دیدگی کارکنـان مراقـب بهداشـتی    گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

  گردد.
شده  رعایـت مـوارد زیـر    سفیدکننده رقیقبراي تهیه و استفاده از  .5

  ضروري است:
بنــد ضــد آب و دســتکش و عینــک بــراي اســتفاده از ماســک، پــیش -

  شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می
هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و هاي سفیدکننده در محلمحلول -

  استفاده گردد.
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ــوط گــردد (آب   - ــا آب ســرد مخل ــه ســفیدکننده ب ــث تجزی گــرم باع
  نماید)گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همـراه سـایر مـواد شـوینده خـانگی      هـا بـه  کنندهکار بردن سفیداز به -
هاي تواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلوط شیمیایی خطرناك شود. به
کننده بـا مـواد شـوینده اسـیدي ماننـد مـوادي کـه بـراي         دن سفیدکر

توانـد  گردد و این گـاز مـی  شود، تولید میکردن توالت استفاده میتمیز
صـورت لـزوم ابتـدا از مـواد شـوینده      باعث مرگ یا جراحـت گـردد. در  

کننده براي گندزدایی، کامال با استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفید
  د.آب بشویی

گردنـد و بـه سـطوح    هـا موجـب خـوردگی در فلـزات مـی     سـفیدکننده 
  زنند.شده صدمه میرنگ

رد کننده به چشـم وا از تماس با چشم باید خودداري گردد. اگر سفید -
دقیقه بـا آب شسـته و بـا یـک پزشـک      15گردد بالفاصله باید به مدت 

 مشورت گردد.
گیرد گاز د قرار مینشده وقتی در معرض نور خورشیکننده رقیقسفید -

ها باید در مکان خنک و دور از کنندهنماید؛ بنابراین سفیدسمی آزاد می
 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شـود بـراي اطمینـان از    هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می -
شده خريداري هايي كه اخيرا توليد کنندهاثربخشی آن از سفید

 موده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.ن
شـده را روزانـه و   کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید -

سـازي قیـد شـود و    تازه تهیه نموده و بر روي آن برچسب تاریخ رقیـق 
سـاعت دوربریزیـد. مـواد     24شده بال استفاده را بعد از هاي تهیهمحلول

گردد، بنابراین ابتدا سـطوح  ها میکنندهشدن سفیدفعالآلی موجب غیر
کننده شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدآغشته به مواد آلی باید تمیز

 عاري از مواد آلی گردد.
صورت امکان در شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -

 ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداري گردد.
  
  



  
  معاونت بهداشت              

  هاآزمون و الزامات سالمت محیط و کار در انواع  گذاري اجتماعی(کرونا ویروس) فاصله 19- راهنماي گام دوم مبارزه با کووید

٢٦ 
 

  
  
  
  
  

  راهنماي غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم - 1جدول 
 (PPMمعـادل  درصـد   5هاي سفیدکننده خـانگی حـاوي هیپوکلریـت سـدیم    عمده محلولمحلول اولیه: 

 )  کلر قابل دسترس50000
قسـمت   1شـود اسـتفاده از   توصـیه مـی  درصـد   5از هیپوکلریت سدیم  1:100محلول شده: محلول توصیه

  براي گندزدایی سطوح) 1:100کشی (محلول سرد لوله قسمت آب 99فیدکننده به س
، عنوان مثالبه.براي دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید

هیپوکلریت سـدیم، از دو برابـر بیشـتر از سـفیدکننده     درصـد 5/2هاي حـاوي  سازي سفیدکنندهبراي آماده
  قسمت آب) 98سفیدکننده به  قسمت  2استفاده کنید (یعنی 

درصـد هیپوکلریـت سـدیم یـک محلـول       5براي سفیدکننده حـاوي  سازي: کلر قابل دسترس بعد از رقیق
  پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100
تهیه خواهند شد تـا  اوتی هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفکننده شامل غلظتهاي سفیدمحلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد
  زمان تماس براي کاربردهاي متفاوت: 

  گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر ·
یدقیقه توصیه می 30زمان تماس کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه · ها، دستمال، شود(براي ت

  لباس، دستکش و نظایر آن)
کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزنکته: سطوح 

  وري)بدن قبل از گندزدایی یا غوطه
  

  راهنماي تهیه مواد گندزدا - 2جدول 
  نسبت گندزدا به آب سرد  گندزدایی در دسترس  غلظت مورد نیاز

پـی   500کلر قابـل دسترسـی   
  درصد 05/0پی ام یا 

پی پی  50000درصد ( 5ژاول آب 
  ام کلر قابل دسترس دارد)

  واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

  



 

 
 

  : نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس5پیوست 
ü هاي خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب و  20را تا باالي مچ به مدت حداقل 
ترسـی  صابون مایع بشویید و درصورت عدم دس

 کننده بر پایه الکلبه آب سالم از مواد ضدعفونی
  استفاده نمایید؛

  
ü  تماس بـا افـرادي کـه مـریض هسـتند      از

دادن با افراد . از روبوسی و دستخودداري کنید
متر از افراد بیمار  2تا  1دیگر بپرهیزید (فاصله 

 شود)؛ ظحف

 
ü   وك حتمـا از ماسـک   افراد بیمـار و مشـک

 استفاده نمایند؛

  
  

ü دهــان  وزدن بــه چشــم، بینــی از دســت
 ؛کنیدخودداري

  
 
  
 

ü  سرفه، دهان و بینی خـود  هنگام عطسه و
را با دستمال کاغذي بپوشانید و دسـتمال را در  

  سطل زباله بیندازید؛

 
 
ü    اگر عالئم سرماخوردگی داریـد در منـزل

 استراحت کنید؛

ü ها در هواي سرد و خشک انتقـال  ویروس
تري دارند و بایـد هـواي محـیط مرطـوب     سریع
 داشته شود؛نگه

ü رر با آن هستیدسطوحی که در تماس مک 
 را گندزدایی نمایید؛

  
ü  با مصـرف میـوه و   خود را سیستم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

  
ü خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

  


