
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تهیه شده در:

 انساني بنیاد آالء هايسرمايه توسعه و ريزي برنامه واحد

 وکمیته آموزش و پژوهش مکسا
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 از جلوگیري در تواندمي آن به توجه که اقدامات الزم در محیط کاري استکار با توجه به بهداشت فردي و  محیط بهداشت حفظ خصوص در زير هايتوصیه

 . باشد فايده مفید بیماري اين به ابتال

 پیشگیری برای خود و دیگران

  با يکديگر و روبوسي پرهیز از دست دادن 

 پرهیز از دست زدن به چشم ها، دهان و بیني 

 و دورانداختن فوري دستمال در سطل دربستههنگام عطسه يا سرفه در  رنج خمیدهآيا پوشاندن دهان و بیني با  کاغذي استفاده از دستمال 

 هاي با پايه الکل به طور متناوب يا شوينده ها با آب و صابوندستو شوي کامل  شست 

 ودرو در مبداء و مقصدهاي خي اتاق و در صورت امکان پنجرهاهاستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره 

 در محیط کارو موادغذايي  )لیوان، بشقاب، قاشق( و ظروف وسايل شخصي همراه داشتن   

 هاي سرماخوردگيمتري با افراد داراي نشانه حفظ فاصله حداقل يک 

 کارو میز  لپ تاب، سويچ ماشین، کارت بانکي ،شامل گوشي همراهوسايل شخصي  نضدعفوني کرد 

 تنفس تنگيو  ، سرفه شديدخفیف و مراجعه به پزشک در صورت داشتن تب )خود قرنطینگي( در صورت داشتن عاليم سرماخوردگي ماندن در خانه 

 چه کسانی بایداز ماسک استفاده کنند؟

 کنندمراقبت مي مبتال افرادي که از بیمار -1

  سرفه و عطسه(تب، ) سرماخوردگي دارندافرادي که عاليم  -2

  باشد.ها دستبا بهداشت   زماني در پیشگیري اثرگذار است که همراهاستفاده از ماسک تنها 
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 اقدامات الزم برای پیشگیری در محیط کار

  به تعداد کافي در ساختمان رعايت بهداشت تنفسينصب تابلوهاي آموزشي 

  هاي بهداشتيها به تعداد کافي در محل سرويسنصب دستورالعمل شستن دست 

 شده  هاي کاغذي مصرفامحاء دستمالهاي سازمان، جهت براي همه قسمتهاي درب دار پدالي سطل وجود 

 هاي بهداشتياستفاده از هواکش و سیستم تهويه مناسب در سرويس 

 استفاده از چادرنماز، مهر و سجاده شخصي در نمازخانه 

 هاي بهداشتيدر محل سرويس و دستمال کاغذي کشي صابون مايع و يا حداقل ظرف همراه با مايع دستشوئي وجود سیستم لوله 

 زم به کارکنان آشپزخانه و ساير کارکنانالهاي موزشارائه آ 

 سرو غذا توسط سازمان در ظروف يکبار مصرف يا ظروف شخصي پرسنل 

 همراه داشتن وسايل و مواد غذايي شخصي مصرف و يا هاي يکبار بندي بسته سرو نمک، قند و آب خوردن در آبدارخانه، آشپزخانه و سالن جلسات در 

  ي خدماتيهادستورالعمل گند زدايي توسط نیرو"و گند زدايي طبق  نظافت انجام" 

 دستورالعمل گندزدایی ویژه نیروهای خدماتی

 مقدمات

 زم در محلالوجود مواد شوينده، گندزدا، امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافي و  -1

 در هنگام نظافت بايد از ماسک، دستکش، و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگي استفاده نمايندرد/افراد مسئول نظافت ف -2

 صورت و با کارتريج مناسب براي گاز و بخارهاي اسیدي استفاده شود هاي تنفسي تمامدر حین کار با ترکیبات کلر و اسیدي الزم است از ماسک -3

 شود بیني لباس و وسايل حفاظتي مربوطه پیشمحل نگهداري مواد شوينده و گندزدا،  -4

 ..... هاي ديگر ازجمله آبخوري وها، وسايل نظافت و گندزدايي سرويس بهداشتي از وسايل مکانجداسازي سطل، دستمال -5

 هاي اولیه مشتمل بر حداقل موارد ذيل باشد: زم است در محل ابتدا و انتهاي محل نگهداري مواد شیمیايي، جعبه کمکال -6

کننده پوست و محل جراحت، ماده شوينده نظیر صابون و ترجیحاً صابون مايع صابون با پايه  شوي، ضدعفوني جفت دستکش يکبارمصرف ماده چشم يک

 زخم بالکلي بدون نیاز به شستشو با آب، چهار عدد گاز استريل، يک رول باند، يک پماد سوختگي، يک عدد قیچي، پنبه به مقدار کافي و ده عدد چس
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 روش

 هنگام گندزدايي و نظافت، ساختمان بايد خالي بوده و درها و پنجره باز گذاشته شوند و هواکش جهت تهويه بهتر هوا نیز روشن باشد -1

 د(يابيساعت کاهش م 24کارايي محلول پس از گذشت )محلول گندزدا بايد روزانه تهیه و استفاده شود  -2

اتانول )الکل اتیلیک( استفاده مي شود و ساير انواع الکل مانند متانول)الکل متیلیک  کوچک و سطوح خارجي وسايل از   براي ضدعفوني کردن سطوح -3

ز او الکل چوب( شديدا سمي هستند. بهتر است براي تهیه محلول ضدعفوني از الکل سفید استفاده شود اما در صورت عدم دسترسي به آن، استفاده 

مانع است. با اين حال به دلیل وجود مقاديري متانول در الکل صنعتي، از آن براي ضدعفوني کردن سطوح و در فضاهاي داراي الکل صنعتي )زرد( بال

  استفاده افراطي از الکل صنعتي باعث مسمويت مي شود. تهويه مناسب استفاده کنید.

 %70تهیه الکل 

o  فنجان آب 3با  %100فنجان الکل  7مخلوط کردن 

o  با دو فنجان آب %96فنجان الکل  5مخلوط کردن 

o  قسمت آب1با  %90فنجان الکل  4مخلوط کردن 

 است. آمد کردن سطوح بسیار کاربراي ضدعفوني اين ماده که  هستندهايپوکلريت سديم فعال  %5 حداقل يامواد سفید کننده دار -4

o  .ابتدا يک بطري يا ظرف مناسب براي درست کردن محلول تهیه کنید 

o لیتر آب سرد 4تکس در نصف لیوان واي 

o  چراکه هم ممکن است از اثرگذاري آن بکاهد و هم با آزاد کردن بخارات شیمیايي  نشودسفیدکننده رو با هیچ ماده شوينده ديگر ترکیب

 اسیب بزند فردالمتي به س

o  شکي مراجعه کنیده اورژانس چشم پزدقیقه زير اب سرد بگیريد و ب 15تماس محلول با چشم، چشم خود را به مدت در صورت 

 از يک نقطه آغاز و در طرف يا نقطه مقابل به پايان برسدو گند زدايي  زم است نظافتال -5

 طي بین شوينده و گندزدا انجام گیردالدو مرحله نظافت و گندزدايي جدا از يکديگر بوده و نبايد هیچگونه اخت -6

 تالزم اس ،بیني، خون و ....( غیر فعال مي شود لذا پیش از استفاده از ماده گندزداهايپوکلريت شديم فعال به راحتي با مواد زيستي )مخاط دهان،  -7

 )پاک کردن گرد و غبار و خورده ريزها از سطح( ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوينده نظافت گردد

بر روي کلیه  ،پس از فشردن و زدودن محلول اضافي ور شده دستمال در سطل يا ظرفي که محتوي محلول گندزدا است غوطه براي گندزدايي، -8

 شودها وجود دارد کشیده ميسطوحي که تماس مشترک براي آن
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محلول گندزدا براي عملکرد روي سطوح غیر متخلخل مثل سینک، کاشي و سرامیک به مدت ده دقیقه و بر روي سطح متخلخل مثل چوب الزم  -9

صورت  به مواد گندزدا به( ها، پشتي صندلي و فرمان و ...ها، دستگیره میله)ناشي از آغشته شدن سطوح  زم است رطوبتالدقیقه بماند، لذا  30است 

 .ممانعت به عمل آیدکردن سطوح با وسايل و يا دستمال ديگر  شده و از خشک خودي خشک خودبه

ها حتماً شسته و گندزدايي شوند تا براي نوبت بعدي  دستمالبیني شود و پس از هر بار نظافت  دستمال مجزا پیش 4براي نظافت سطوح الزم است  -10

 استفاده آماده گردند

رود جدا بوده و در هاي بهداشتي بکار ميشود بايد از وسايلي که براي شستشو و نظافت سرويسها و وسايلي که براي نظافت استفاده ميدستمال -11

 هیچ شرايطي مشترکاً استفاده نگردد

 نظافت و گندزداییمکان ها ضروری جهت 

 صورت مستمر هاي در، بهدستگیره، هاهاي عمودي و افقي، پشتي صندليمیله ،هانرده پله سطوح داراي تماس مشترک شامل وگندزدايي نظافت -1

 مستمرطور  هاي بهداشتي بهنظافت، شستشو و گندزدايي تمام سطوح سرويس -2

 روزانهبه صورت و ....  شهمايهاي ها، راهروها، سالن کف اتاق وگندزدايي نظافت -3

هاي دردار پدالي و دفع ستیکي محکم و سطلالهاي پشده و همچنین وسايل يکبارمصرف نظافت در کیسه هاي استفادهکاغذي آوري دستمالجمع -4

 کاري توسط مسئول نظافت همان نوبت آنها در آخر هر نوبت

 هاي جانبيهاي آشپزخانه و يا محلشستشو و گندزدايي مستمر کلیه قسمت -5

 مدیریت شیوع در نیروی انسانی

تواند از شدت آسیب با توجه به اهمیت نیروي انساني در ساختار سازماني، داشتن استراتژي پیشگیرانه و درماني در خصوص مقابله با اين بیماري ويروسي مي

ال ميپذير/ با ريسک با بیماري در بین کارکنان و حفاظت از افراد آسیبهاي سازمان در اين زمینه شامل؛ کاهش انتقال به نیروهاي انساني بکاهد. استراتژي

 باشد.

 هاي غیرضروري تا هنگام اطمینان از کنترل بیماري در کشور خودداري گرددز برگزاري جلسات، رويدادها و همايشا 

 تواند به شکل ويدئو کنفرانس برگزار شودجلسات ضروري مي. 

 غیرضروري تا هنگام اطمینان از کنترل بیماري در کشور خودداري گرددهاي اداري ز انجام مأموريتا 
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 مدت منع شوند و در صورت ضرورت به اين امر،  نيالهاي طوتمامي مديران ارشد تا زمان اطمینان از کنترل بیماري در کشور از گرفتن مرخصي

 جايگزين مناسب با اختیارات کافي در نظر گرفته شود

 آمادگي داشته باشند و براي ا ههاي آنهاي کارکنان درنتیجه بیماري ايشان و خانوادهافزايش احتمالي تعداد غیبت براي بايست نسبتمديران مي

 باشدها ضروري ميريزي نمايند. در نظر گرفتن اعضاي جايگزين براي افراد کلیدي در صورت بیمار شدن آن برنامه کار مرکز تحت امرشانادامه 

 ها، مديران يا روساي مالي/ اداري جهت مديريت بیماري بودجه کافي را تأمین نمايند تا در صورت ابتالي کارکنان با مشکل مديران ارشد شرکت

 تأمین هزينه مواجه نگردند

 بايستي با دقت کنترل گردد (صورت خاص مواد غذايي به)مامي ورود و خروج افراد، تجهیزات و مواد ت 

  کارکنانکاهش انتقال بیماری در بین 

 تمهیدات الزم جهت عدم حضور افراد دارای عالیم بیماری

 هاي فصلي در کارکنان مانند تب، سرفه و گلودرد و ساير عالئم تنفسي و تنگي نفس بالفاصله از ادامه ئم شبیه سرماخوردگيالدر صورت بروز هرگونه ع

 در منزل بمانند و استراحت نمايند تا زماني که خطر انتقال به ساير افراد کاهش يابد. و کار خودداري نموده 

 هاي الذکر فقط با ارائه گواهي سالمت و تائید مرکز بهداشتي درماني/پزشک معتمد سازمان امکانپذير خواهد بود. الزم است هماهنگي شروع بکار افراد فوق

بايست حقوق و بیني شود. در اين شرايط مي انتهاي دوره درمان پیش تا شده و جايگزيني براي وي ار فراهمالزم با کارفرما در طول مدت غیبت از ک

 .مزاياي کامل فرد بیمار طبق مقررات سازماني پرداخت و امنیت شغلي فرد در زمان ترک خدمت حفظ گردد

 د.اي انديشیده شودهند تا براي جايگزيني افراد چاره شاغلین بايستي بیمار بودن خود را در اسرع وقت به سرپرستان مربوطه اطالع 

 اي و مزمن،  هاي زمینهدر معرض خطر بودن افراد با ريسک باال ازجمله، افراد مسن، شاغلین داراي بیماري رساني مناسب به شاغلین در خصوص اطالع

 د.هاي مستمر انجام گیرزنان باردار و ... از طريق آموزش

 فرايندهايي که نیازمند شاغلین)بوطه بايد فرآيند درمان بیماران را تا زمان بهبودي پايش نموده و براي نیروهاي کلیدي سازمان سرپرستان واحدهاي مر 

 .بیني نمايند حتماً افراد جايگزين را پیش (هاي ويژه است با تخصص

 ساز نبوده تا در صورت وجود  ها در آينده مشکلبیماري، براي فعالیت آنهاي ناشي از بايست به شاغلین اين اطمینان را بدهند که مرخصي کارفرمايان مي

 .عالئم بیماري بتوانند بدون محدوديت در منزل دوران نقاهت را سپري نمايند
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 از مواجهه احتمالي  بايست ساير کارکنان در ارتباط با فرد بیمار راکه ابتال به عفونت کرونا ويروس يک شاغل تأيید شود، روسا و سرپرستان ميدرصورتي

 د.هاي بیشتر و اطمینان از عدم ابتال به بیماري تحت نظر قرار دهنبا کرونا ويروس در محیط کار مطلع نمايند و براي بررسي

 الپذیر/ با ریسک با حفاظت از افراد آسیب

 و زنان باردار به علت مستعدتر بودن براي عفونت هاي تنفسي، در  اي )مثل ديابت، آسم و بیماري هاي قلبي(هاي زمینهافراد داراي بیماري ،افراد مسن

 .صورت ابتال افراد اسیب پذيرتري هستند

 صورت جدي مورد پیگیري  را شناسايي و در صورت غیبت اين افراد موضوع را بهو زنان باردار اي هاي زمینهروسا و سرپرستان بايستي افراد داراي بیماري

 .قرار دهد

 

 

 

 

 

 


