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 الَْفرِيقَيْنِ َأحَق ُّ بِالْأَْمنِ إِنْ ك نْت مْ تَعْلَم ونَفَأَي ُّ    

 (81)انعام/

 شايسته تر است. كدام گروه به امنيت و سالمت زيستن
 

 

 

 

 هاآن دفاتر مسئولينومديران محترم  ويژه بهداشتی  یمراقبت خود دستورالعمل

  با ويروس كروناموثر مقابله  در

 

 

 

 نويسندگان

 دكتر قادر غنی ازده استاد تمام رشته مهندسی بهداشت محيط

 دانشيار رشته مهندسی بهداشت محيطدكتر حسين معصوم بيگی 

 اعضاي هيات علمی گروه مهندسی بهداشت محيط

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل )عج( 

 

  1398فند ويرايش اول  اس
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 حضرت علی)ع( فرمودند:

 النعمتان مجهولتان الصحه و االمان.

 قدر دو نعمت براي انسان مجهول است، سالمتی و امنيت.

 

 سالم عليکم

 و با احترام، ص((با صلوات بر محمد و آل محمد

 هاآن دفاتر مسئولينومديران محترم  ويژه بهداشتی  یمراقبت خود دستورالعملموضوع : 

  با ويروس كروناموثر مقابله  در

 
 

 

کرونا یک عامل بیماریزای تنفسی است که هنوز ماهیت آن بطور کامل شناخته نشده است. از آنجایی که ویروس 

درمان قطعی تا امروز میسر نشده است از  و موثر بودن فرآیند درمان نیازمند شناخت کامل ماهیت ویروس است

در چنین شرایطی رعایت کامل اصول بهداشتی فرادی به موضوع کنترل بیماری است، طرفی فرآیند درمان پاسخی ان

به عنوان های بهداشتی به عنوان اصلی ارزان، عادالنه، فراگر، جامع و در دسترس ضروری بوده و الزم است روش

بدقت از آن  هبه این عامل بیماریزا و بیماری منتقل آلودگیانتشار روش مقابله و پيشگيري از ساده ترين و موثرترين 

 شود. اجرا 

 

از اهميت بااليی برخوردار است. لذا بر آن شديم تا جهت حفظ  يران محترمدماز آنجايی كه سالمت 

شاءاهلل اجرا و رعايت  . انتقديم نماييم را تنظيم وحاضر بهداشتی  دستورالعملعزيزان  ماشسالمت 

 باشد.سروران گرامی موثر  شمااين دستورالعمل در حفظ سالمت 

 

 الزامات اجرايی :
ها و صورت با کمک مایع صابون دستشور استاندارد و سپس نظافت منافذ بینی با نسبت به شستشوی دست (1

شستشوي دستها قبل از  یند.مبذول فرما جديدو الی سه ساعت يک نوبت اهتمام ها هر گوشنظافت استنشاق و 

 مراجعه به منزل موكدا رعايت شود.
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 ثانيه باشد. 3۰ تا 2۰ تبصره: مدت زمان شستشوي دست
 

را با محلول ضدعفونی  هاهر دو الی سه ساعت كف دستتوان ت فراهم نبودن دسترسی مورد فوق، میدر صور (2

 کننده مناسب مخصوص دست ضدعفونی نمود.

اقدام شود. از  نسبت به شستشوي صورت با آب ولرم و مايع صابونبه ترتیب بند یک،  هابعد از شستشوی دست (3

تماس هر گونه مواد دیگر به جز آب با چشم خود داری شود مگر این که دارویی مخصوص چشم و با تجویز پزشک 

 متخصص باشد.

رغره، حداقل سه نوبت در از طریق بینی و دهان به صورت غ در هزار يا سرم شستشو 9استنشاق آب نمک ولرم  (4

 روز توصیه می شود ) قبل از حضور در محل کار، قبل از صرف غذا و قبل از مراجعه به منزل(.

 يادآور شده و خود نيز بدقت رعايت فرمايند. ديرانمدر يادآوري نکات بهداشتی فوق به  تيم محافظ مرتبا (5

اطمینان داشته و ندزدایی محل سخنرانی در صورت شرکت در جلسات سخنرانی و مجامع، تیم محافظ از گ (6

 ، اطمینان حاصل نماید. قبل از لحظه حضور و سخنرانی انجام گندزدايی ميز و محل تماس دست و ميکروفوناز 

از قبيل سرفه، تب،  عالئمیسرماخوردگی و همچنين داراي  عالئمافراد داراي مالقات با از هر گونه پذيرش  (7

 .تهوع و درد اسکلتی عضالنی خود داري گرددسردرد و تنگی نفس، دل درد و 

 مذکور در بند شش باشند. عالئم افراد مدعو فاقد هر گونهدر صورت ضرورت به تشکیل جلسه الزم است  (8

احتمالی بیماری کرونا از قبیل تب، سرفه خشک، سردرد، کوفتگی و درد  عالئمبه محض مشاهده هر گونه  (9

 یچه و اسهال فورا به پزشک متخصص مراجعه شود.عضالنی و اسکلتی، تهوع، دل درد و دلپ

و مدير دفتر و داخل  مديريک تراكت مناسب آموزشی جهت يادآوري شستشو و ضدعفونی دست روي ميز  (10

 نصب شود. ديرمماشين 

در زمان حضور دیگران و یا رفتن به خارج از محل دفتر کار، حتما از عینک طبی شخصی و یا عینک غیر  (11

درصد گندزدایی  7۵تا  62و عینک حداقل روزانه سه مرتبه با محلول الکل  خافظت چشم استفاده شودطبی برای م

 .شود.

 لغو شود.حتی االمکان هر گونه مالقات و جلسه حضوری تا اطالع ثانوی  (12

 االمکان از طریق ویدیو کنفرانس تنظیم و برگزار شود.کلیه جلسات و مراجعات حتیدر غیر این صورت  (13

جلسه یا که بنا به ضرورت باید حضوری خدمت برسند الزم است ابتدا قبل از ورود به محل مخصوص افرادی  (14

ها و صورت خود را با مایع صابون شستشو دهند و یا با استفاده از دستباشد، مالقات که دفتری جداگانه می

 های خود را گندزدایی نمایند.گندزدای مناسب مخصوص دست، دست
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 الزامی است.و جلسات تبصره: نصب مايع ضدعفونی كننده دست در محل ورود به اتاق مالقات 
 

موس ها، گوشی تلفن، تمام سطوح ميز، دستگيره قبل از ورود فرمانده به محل دفتر کار و یا اتاق محل مالقات (1۵

و لوازم کار با گندزدای س دست تما هاي احتمالیمحلو ساير  ها، ريموت كنترلرايانه، صفحه كليد و صفحه نمايشگر

 شود.  گندزدایی مناسب

از افراد مالقات استفاده کرده و از گرفتن هر گونه خودکار و یا وسیله نوشتاری  از خودكار شخصیحتما  (16

 فرمایند. شونده و ساير افراد اكيدا خود داري

با محلول مناسب  و ميزهاي تماس دست افراد در روي صندلی محلقبل از آغاز و بعد از اتمام جلسات  (17

 گندزدایی گردد.

خود داری شود و افراد حاضر در اکیدا از قرار دادن هرگونه لوازم التحریر و جا خودکاری روی میز جلسات  (18

 جلسه از لوازم اختصاصی خود استفاده نمایند.

 قرار گیرد. هر گونه مواد خوراکی حتی به صور بسته بندی شده نظیر شکالت و ... در داخل ظرف درب بسته (19

و جلسات به صورت فشرده و کوتاه  قرار گیرد ديرمدر فاصله حداقل سه متري از صندلی میهمان مشخص و  (20

 گندزدایی شود. میهمانبالفاصله بعد از اتمام جلسه صندلی و محل تماس قبل از آغاز جلسه و برگزار شود. 

 ایی شده باشد.دای غذایی حتما قبال سطوح آن گندزهقبل از ورود هر گونه بسته و یا لوازم مورد نیاز و بسته (21

 و ترکیبات آنتی اکسیدانی کافی پیش بینی شود. Cدر برنامه تغذیه ویتامین  (22

 استفاده فرمایند. مناسب ها حتما از ماسکمحوطه و سرویسمحل سایر جلسات و هنگام خروج از دفتر تا  (23

 استفاده فرمایند. اختصاصیی از دمپای هاو سرویس برای تردد در محوطه و راهروها (24

با گندزدای  ، محل جلسات و محل مالقاتکارمحل  هایهای بهداشتی و اتاقهای سرویسدستگیره درب (2۵

 گندزدایی گردد.درصد  7۵تا  62مثل الکل مناسب 

 بهداشت مواد غذایی کامال رعایت و از تهیه غذاهای آماده از بیرون از منزل خود داری گردد. (26

دار پدالی و مجهز به کیسه زباله در سطل زباله درب مصرف شده یهاو همچنین ماسک هادستمال کاغذی (27

 دفع شود.

بر اساس  هاهاي ولرم از قبيل چاي و ساير نوشيدنیمصرف نوشيدنینظر به دفع ویروس از طریق ادرار،   (28

 عادات غذایی بطور مکرر مورد توجه جدی قرار گیرد. 

ی پایین به رطوبت باال مقاومت زیادی دارد تا اطالع ثانوی از حضور در چنین نظر به این که ویروس در دما  (29

 های خنک خود داری فرمایند.هایی خود داری و از مصرف نوشیدنیمحل
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شخصا انجام شود و میوه را جهت مصرف  هاسطوح ميوهحتما بطور کامل شستشوی  قبل از مصرف میوه  (30

 د.فرماین پوست گيري، آماده سازي و تناول

آفتاب مستقیم قرار گرفته و حداقل روزانه یک لیوان  معرضدقیقه در روز در  1۵در صورت امکان حداقل   (31

 شیر و یک پیاله ماست کم چرب و ترجیحا ماست پروبیوتیک مصرف فرمایند.

 های مختلف وسیله نقلیه که با دست تماس پیدا می نماید با محلولقبل از سوار شدن به وسیله نقلیه قسمت (32

درصد و در صورت عدم دسترسی به الکل از محلول حاوی  7۵تا  62مناسب گندردایی گردد. ترجیحا محلول الکل 

 میلی گرم در لیتر کلر ) مثل وایتکس یا آب ژاول رقیق شده ( استفاده شود. ۵00غلظت 

 برای باز نمودن دستگیره درب ماشین از دستمال کاغذی استفاده شود.  (33

صرف شده داخل ماشین و محل کار و .. در کیسه پالستیکی دفع و پس از گرده زدن های مدستمال کاغذی (34

 داخل کیسه زباله مخصوص دفع شود.

 فاصله حداقل یک متر اعضای شرکت کننده از یکدیگر رعایت گردد. در محل برگزاری جلسات شورا (3۵

و محل دفتر کار  کننده دست به مقدار کافی داخل ماشینهمواره دستکش، ماسک و محلول ضدعفونی (36

 موجود باشد.

با استفاده  باید دیر ترجیحاملباس کار دفتر کار  منزل ودر صورت تردد به سایر اماکن به محض بازگشت به  (37

 .حرارت داده شود دقيقه 5سشوار با هواي داغ بمدت تا از 

 گردد.و گندزدایی قبل از مصرف چای لیوان مورد استفاده، بطور مکرر شستشو و آبکشی   (38

 ۵00با محلول کلر های بهداشتی روزانه حداقل دو الی سه نوبت شتسشوی لوازم آبدارخانه و سرویسمحل  (39

 گندزدایی شود.میلی گرم در لیتر 

 از حضور در استخر، جکوزی و سونا تا اطالع ثانوی خود داری فرمایند.  (40

 ردد.از باقی ماندن هر گونه مواد غذایی و یا میوه اضافه، در فضای اتاق ممانعت گ  (41

در صورت استفاده از حوله و یا دستمال برای خشک کردن دست و صورت، بالفاصله توسط وسیله مناسب   (42

 والسالم علیکم                                                             خشک گردد.

 


