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و پوشش لیپیدی  معمولی  RNAدارای یک  -19COVIDتنفسی عامل بیماریزایکرونا ویروس ساختار   مقدمه :

نداشته و تحت تاثیر این عوامل به سهولت از بین می روند. با است که در برابر عوامل گندزدای اکسیدکننده مقاومت 

ضرورت تکمیل دوره نقاهت و درمان بعد از ترخیص از بیمارستان و جهت حفظ سالمت خانواده و رفع نگرانی توجه به 

ها قبل امل آننگهداری شوند تا از سالمت ک مراقبت بعد از درمان، الزم است بیماران در مراکز آنها از ناقل بودن بیمار

این مراکز از طریق گندزدایی  سطوحاز مراجعه به زندگی عادی و جامعه اطمینان حاصل شود. لذا الزم است بهداشت 

 مناسب در سطح باالیی حفظ شود. 

 

کن کردن و مهارِ برای ریشه "پیشگیری"خاصی برای کروناویروس وجود ندارد،  که روش درمانیِبا توجه به این

از آنجائیکه گندزدایی اصولی سطوح مورد تماس با دست و فضاهای عمومی این  جدید حائز اهمیت است.کروناویروس 

مراکز به عنوان یک فرآیند الزامی و انکار ناپذیر در قطع زنجیره انتقال و حفظ و ارتقاء سطح بهداشت موثر می باشد، 

رد آنها در این مراکز بطور صحیح و دقیق اجرا شود تا های گندزدایی و نحوه کاربالزم است انتخاب گندزدا، تهیه محلول

 اثر بخشی الزم را داشته باشد.

اصول با توجه به نقش موثر استفاده از مواد گندزدا در کنترل  و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، در این دستورالعمل 

 ست. ارائه شده ا و الزامات فرآیند گندزدایی سطوح مراکز مراقبت بعد از درمان

 

 مراکز مراقبت بعد از درمانکلیه  دامنه کاربرد :
 

 هدف : 
 سالمت عموم افراد اسکان یافته در مراکز مراقبت بعد از درمان  و بازتوانی مطلوب ارتقاء، حفظ -

 و پیشگیری از انتشار آن استفاده اصولی از مواد گندزدا در برابر کنترل ویروس کرونا -

 

 مراقبت بعد از درمان لین و ناظرین بهداشت مراکز مسئو مسئولیت اجراء و نظارت :
 

 تعاریف:

شامل مراحل بعد از ترخیص از بیمارستان، انتقال، پذیرش، بازتوانی و ترخیص بیماران  فرآیند مراقبت بعد از درمان :

 در مراکز مراقبت درمانی . (COVID 19)19تحت مراقبت درمانی کووید

روز از بیماران  ۷الی  ۵ حد اقل ی دارای شرایط مناسب بهداشتی برای مراقبتمکان مراکز مراقبت بعد از درمان :

 که از این پس مرکز نامیده می شود.  ترخیص شده از بیمارستان (COVID 19)19کووید
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کاهش فیزیکی یا شیمیایی به منظور  عبارت از عواملگندزدا  :((Disinfectant & Disinfectionگندزدایی و گندزدا  

زا در محیط های بی جان از قبیل ل بیماریگندزدائی عبارت است از نابود کردن عوام . میکروبیآلودگی ار بو حذف 

 های بهداشتی ، البسه، ظروف و غیره.کف محیط، سطوح تخت، دستیگره درب، سرویس

 واجهه داشته باشد. هرگونه سطح تخت، لوازم همراه بیمار و ... که بطور مکرر با دست افراد مطوح در تماس با دست: س

تماس قرار می با آن بطور مکرر با کارکنان خدمات بهداشتی درمانی و بیماران سطوحی که  سطوح با میزان تماس باال :

قسمتهای مختلف تخت بستری، کاردکس دستورات درمانی، بورد یادداشت باالی تخت، دستگیره درب، گیرد از قبیل 

 ه یخچال، بخشهای مختلف ویلچر، شاسی زنگ اخبار، گوشی تلفن.کلید برق، کمد لوازم بیمار، دستگیر

 

آن دارند از با  کمترین تماس راسطوحی که کارکنان خدمات بهداشتی درمانی و بیماران  سطوح با میزان تماس پایین : 

 قبیل سطوح دیوارها و کف.

 

های جدی رکنان بوده و باعث بیماریهاست که دارای خطر باال برای کاشامل تمامی ویروس عوامل درجه خطر چهار:

 شده و قابلیت انتقال باالیی از فردی به فرد دیگر دارند. 

 .تواند جزء عوامل خطر درجه چهار طبقه بندی گرددتبصره : بر اساس اطالعات موجود ویروس کرونا نیز می

 

  الزامات اجرایی دستورالعمل

طور متوسط به وروز  9تا دقیقه  ۵از مدت سطح آلوده  تواند درمی مطالعات آزمایشگاهی کروناویروس جدیدبر اساس 

ها ه و با تماس افراد سبب انتقال و آلودگی آنماندزنده  ایروی سطوح فلزی، پالستیکی و شیشهبین چهار تا پنج روز 

 که اینبه دلیل  تر سازد.تواند طول دوره حیات کروناویروس را طوالنیدمای پایین و میزان رطوبت باال میشود. 

، با میزان تماس باال و سطوح با میزان تماس پایین منتقل شود سطوحی باها دستتماس تواند از طریق ویروس می

 زیر گندزدایی شود: بر اساس اصولسطوح مذکور  الزم است

ابتدا واکسینه شده و گواهینامه سالمت شغلی از مراجع ذیصالح دریافت  کارکنان شاغل در بخش گندزدایی باید -1

 به کارگیری شوند. و سپس های الزم را گذرانده و آموزش

کارکنان شاغل در بخش گندزدایی مرکز باید به تعداد کافی بوده ) یکنفر برای شستشو و یک نفر برای  -۲

های الزم را در خصوص خود مراقبتی، ایمنی کار با مواد گندزدا، اهمیت مواد گندزدا و روش گندزدایی( و آموزش

 اشند. های استاندارد گندزدایی را گذرانده بتهیه محلول
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خدمات ، نسبت به آموزش و توجیه کارکنان و در ادامه الزم است ناظر بهداشت قبل از شروع فعالیت مرکز -3

های تنظیم و ابالغ شده ، در خصوص مفاد این دستورالعمل و سایر دستورالعملدرمانی و خدماتی مرکزبهداشتی 

 ها نظارت نمایند.مرتب بر اجرای صحیح آنهای درمانی، اقدام نموده و روزانه بطور در مورد مرکز مراقبت

قبل از راه اندازی آن  ،الزم است کلیه لوازم نظافت و گندزدایی مورد نیاز کارکنان کادر درمانی و خدماتی مرکز -4

 نحوه استفاده و کاربرد آن به کارکنان مربوطه آموزش داده شود.ذخیره شده و تهیه و 

 قبل از پذیرش بیمار و بعد از ترخیص بیمار طبق این دستورالعملهای بستری و لوازم اطراف آن باید تخت -5

 گندزدایی شود.

به ازای هر بیست نفر کارگر شاغل در نظافت و گندزدایی مرکز یک نفر سوپروایزر با شرح وظایف نظارت و  -6

 های مرکز بخصوص این دستورالعمل تعیین گردد.کنترل بر اجرای دستورالعمل

های روشجلسه حداقل پانزده دقیقه با کارکنان شاغل در عملیات گندزدایی برگزار و  ناظر بهداشت روزانه یک -7

ها را جمع بندی و به مسئولین ها و مشکالت آنپیشنهادات، محدودیتجاری آموزش داده شده را مرور نموده و 

 ذیربط منعکس کند.

 آوری شود. جمعخدمات یزر نظرات و پیشنهادات مجریان برنامه گندزدایی به طور مرتب توسط سوپروا -8

برای پیشگیری از وقفه در عملیات گندزدایی، ذخیره کافی مواد و تجهیزات گندزدایی و لوازم حفاظت فردی  -9

 کارکنان در انبار موجود باشد. 

مرکز در های جای مناسب بخشمبنی بر رعایت بهداشت عمومی و فردی در آموزشی های مناسب تراکت  -1۰

 . ودنصب شمعرض دید عموم 

 با میزان تماس باال و میزان تماس پایین بطور دقیق به مجریان گندزدایی معرفی شود. سطوح   -11

از بین بردن عوامل مزاحم در  برای سطوح با میزان تماس پایینگندزدایی الزم است  کاراییبرای افزایش   -1۲

آب حاوی مواد دترجنت مناسب  با روز دو بار در شبانهگندزدایی از قبیل مواد آلی، گرد و خاک، مواد روغنی و ...  

 و در دسترس شستشو  و سپس گندزدایی شوند. 

برای از بین بردن عوامل مزاحم در   سطوح با میزان تماس باال با برنامه مشخص و سه بار در روز  -13

گندزدایی از قبیل مواد آلی، گرد و خاک، مواد روغنی و ... موجود در سطوح مورد نظر ابتدا با آب حاوی مواد 

 دترجنت مناسب و در دسترس شستشو  و سپس گندزدایی شوند. 

 یی شوند.ها باید در هر شبانه روز حداقل دو بار گندزداهای بهداشتی و حمامسرویس  -14
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 لیتر آب تامین شود.  40-60بیمار روزانه حداقل به ازای هر  -15

 اقدامات خود مراقبتی بر اساس دستورالعمل تهیه شده در این خصوص بطور دقیق رعایت شود.  -16

قبل از آغاز عملیات گندزدایی الزم است کارگر ابتدا دستکش را پوشیده و سپس آن را با محلول گندزدای   -17

درصد )وایتکس( یا محلول تهیه شده از پودر هیپوکلریت  1/0-3/0محلول هیپوکلریت سدیم مناسب از قبیل 

 کلسیم گندزدایی نماید. 

الزم است انواع تی و دستمال تنطیف با کد و رنگ متفاوت، طبق این دستورالعمل برای شستشو و گندزدایی داخل بخش   -18

 . شوندها توجیه از آناستفاده  جهتو کارکنان تهیه  ها و سرویس های بهداشتی

قرمز( باشد و به هیچ وجه رنگ های بهداشتی اختصاصی) دسته تی ترجیحا به تی آب جمع کن مورد استفاده برای سرویس  -19

 از آن برای نظافت داخل بخش استفاده نشود. 

و دسته تی مورد زرد به رنگ  ،(کفقبل از گندزدایی )شستشو و نظافت باید رنگ دسته تی مورد استفاده در عملیات   -۲۰

 .  وندبوده و یا با برچسب خاصی مشخص شسفید به رنگ استفاده برای گندزدایی 

بوده و  ها جداگانهآنو نگهداری و آویزان نمودن  الزم است محل شستشوها برای اطمینان از کاربرد درست تی  -۲1

 درج شود. "اییو مخصوص گندزد "مخصوص شستشو "ها عبارتدر باالی محل استقرار هرکدام از تی

دمپایی مخصوص با های بهداشتی جهت جلوگیری از انتقال آلودگی، در محل داخلی ورودی سرویس  -۲۲

 ، به تعداد کافی و با اندازه های مختلف وجود داشته باشد.متفاوت از دمپایی داخل محوطه مرکز قرمز و رنگ

 .خصی استفاده شودبرای تردد بیماران داخل بخش از دمپایی به رنگ زرد و به صورت ش  -۲3

تی مورد استفاده جهت نظافت و یا گندزدایی کف باید از جنس کتان یا میکروفیبر بوده و بعد از شستشو و تی کشیدن   -۲4

 (.1بالفاصله شسته و خشک شود )شکل

 
 وفیبر مناسب گندزداییر: تی جنس میک1شکل
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هر بخش، الزم است برای نظافت و گندزدایی سطوح  برای جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا از قسمتی به قسمت دیگر در -۲5

های متفاوت و مخصوص هر های جنس کتان یا میکروفیبر با کد و رنگهای بهداشتی از دستمالاطراف بیمار و داخل سرویس

 قسمت استفاده شود. 

های نظافت داخل سرویسبرای نظافت اطراف تخت داخل بخش از دستمال زرد و برای گندزدایی آن دستمال سفید، برای  -26

 (.۲شود )شکل بهداشتی دستمال قرمز و برای گندزدایی آن دستمال سبز استفاده 

 
 : تنوع رنگ دستمال ها برای نظافت و گندزدایی سطوح2شکل

 

 های گندزدایی در مرکز طراحی شده باشد. فضای مناسب برای آماده سازی محلولباید   -2۷

 ستحمام کارگران شاغل طراحی شده باشد. مناسب برای تعویض لباس و ا مکان  -28

در محل پذیرش و ورود  افراد به مرکز، حتما مایع ضدعفونی دست نصب شده و افراد وارد شونده به هر بخش   -29

 از مرکز ملزم به استفاده از این محلول باشند. 

د تا متر( یک جعبه مخصوص مایع ضدعفونی دست نصب شو30متر )اخل مرکز به فاصله هر سیدر د  -30

 دسترسی به مواد ضدعفونی کننده راحت باشد. 

قبل از خروج دست  "های بهداشتی همیشه مایع دستشویی در دسترس بوده و اطالعیه در داخل سرویس  -31

 دید مناسب نصب شده باشد. با  در محل "خود را بشوید

 سب نصب شود. درمحل منا کننده دستیک ظرف مایع ضدعفونیهای بهداشتی حداقل در محوطه سرویس  -32

 هر گونه استفاده مشترک از لوازم شخصی بین بیماران و بین کارکنان در مرکز اکیدا ممنوع است. -33

های احتمالی استفاده از هرگونه موکت و فرش و کاربرد مواد برای پیشگیری از رشد میکروبی و آلودگی  -34

 مرکز ممنوع است. های جاذب رطوبت نظیر چوب و مواد پارچه ای و پالستیک متخلل در بخش

خوداری و افراد ملزم به رساندن سطح تماس بیمار، حداقل جهت به از استقرار مبل و صندلی استراحت در محوطه مرکز   -3۵

  استراحت در تخت اختصاصی خود شوند.
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مواد مورد استفاده در گندزدایی باید غیر سمی بوده ) برای پوست و مخاط و چشم حساسیت زا نباشد(،   -36

استفاده، فاقد بوی نامناسب و آزار دهنده، قابل انحالل در آب، ارزان، فاقد پیامد زیست محیطی و قدرت  سهولت در

 گندزدایی باال باشند. 

مواد گندزدای مورد استفاده باید بر طیف وسیعی از عوامل بیماریزا به ویژه عامل بیماری مورد نظر) در این   -3۷

 مرکز ویروس کرونا( موثر باشند. 

مرکز با توجه به عامل مورد نظر، گندزدا با سطح اثر متوسط ) ترکیبات الکل، آب اکسیژنه و کلر( مناسب بوده و  در این  -38

  باید استفاده شود.

های مورد توجه مواد گندزدا، برای گندزدایی سطوح با میزان تماس پایین از مواد گندزدای با توجه به ویژگی  -39

درصد کلر ۵لریت سدیم ) آب ژاول یا وایتکس تجاری موجود که معموال مناسب نظیر محلول تهیه شده از هیپوک

 درصد استفاده شود.  6۵-۷0دارد(و یا محلول تهیه شده از پودر هیپوکلریت کلسیم 

 

در هر بخش جهت حمل و جابجایی وسایل تنظیف و گندزدایی از ترالی مخصوص و مجهز حداقل دو مخزن   -40

 (.3استفاده شود )شکل

 
 لی اختصاصی هر بخش برای نظافت و گندزدایی: ترا3شکل

 

درصد کلر 2/0-3/0برای گندزدایی سطوح با میزان تماس پایین مثل کف محوطه و دیوارها از محلول حاوی  -41

 استفاده شود. 

 های گندزدایی به اندازه نیاز مصرف روزانه و حتما با آب سرد انجام شود.تهیه محلول  -4۲

 



 
 ۲۰/1۲/1398 

 

 
 

8 

 

ها شروع و به سمت راهروها و یا از اطراف تخت وطه با آلودگی کم اجرای عملیات گندزدایی از محو -43

 (. 4درب خروج ادامه یابد )شکل

 

 

 
 از منطقه با آلودگی کمتر به سمت آلودگی بیشتر مسیر انجام شستشو و گندزداییصحیح : الگوی  4شکل

 

درصد استفاده  5/۰اکسیژنه  درصد و یا آب 63-7۰برای گندزدایی سطوح با میزان تماس باال از الکل اتیلیک -44

 شود. 

در این مرکز از گندزداهایی با قدرت باال نظیر فنل) به دلیل سمیت(، گلوتارآلدئید، پراستیک اسید و   -4۵

 هایی نظیر کلرهگزدین و یدوفورها استفاده نشود.کنندهارتوفتالدئید و ضد عفونی

46-   

شود، در صورت مشاهده مواد جامد یا میمحلول گندزدای آماده مصرف که تی گندزدایی با آن آغشته   -4۷

 ساعت کار و یا بعد از گندزدایی هر بخش تعویض گردد.   1-2افزایش کدورت، یا هر

  متر مربع(  الیاف تی را با ماده گندزدا آغشته کنید. 9) 3*3حداکثر بعد از گندزدایی مساحت   -48

والت فرنگی فقط برای افراد معلول و جانباز تو  برای افراد معمولی ممنوع استفرنگی استفاده از توالت  -48

های تماس احتمالی استفاده شود و در این صورت الزم است بعد از هر نوبت استفاده کاسه توالت فرنگی و محل

 گندزدایی شود.

 

 



 
 ۲۰/1۲/1398 
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شود غلظت مورد نظر بر اساس فرمول زیر اگر از محلول آب ژاول برای تهیه محلول گندزدایی استفاده می -49

 ه شود:تهی

 

  درصد ۲/۰روش تهیه محلول کلر 

  

شود که عدد  درصد مورد نیاز است به این صورت محاسبه می 2/0درصد کلر دارد و کلر  ۵با فرض اینکه آب ژاول 

 است.  24شود که حاصل آن عدد  1تقسیم و منهای  2/0را بر  ۵

درصد کلر از این محلول 2/0ه آب اضافه شود تا محلول دارای پیمان 24درصد باید  ۵یعنی برای هر پیمانه آب ژاول 

 تهیه شود. 

 درصد کلر از پودر حاوی کلر  بصورت زیر عمل شود: ۲/۰برای تهیه محلول 

 
درصد تهیه شود بصورت زیر عمل شود که  2/0درصد باشد و باید کلر 6۵مثال اگر درصد کلر در پودر مورد نظر 

 گرم .  3هزار شود که حاصل می شود و ضرب در  6۵تقسیم بر  2/0

 درصد تهیه شود.  2/0درصد کلر در یک لیتر آب  سرد حل شود تا محلول کلر 6۵گرم از پودر حاوی  3یعنی باید 


