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  مقدمه  
 را های اساسی آموزشی مندرج در آن باز می مانند رفته رفته عواطف خودفرصتو کودکان وقتی از مدرسه 

ها نزم آن و تکامل هایی که برای رشدسایر فرصت وهای بازی کردن فرصت ،ارتتاط با همسبانن  ،نسبتت به آموزش 

کودکان معلول و سایر کودکانی که  ،کنندکودکانی که در مناطق فقیرنشین زندگی می .است را از دست خواهند داد

های رصتف معرض خطر قرار داشته و بیش از سایرین، اینبیشتر در  بسیار ،برنددر شرایط نامناسب زندگی به سر می

تنها پناه کودک مدرسببه اسببت در تقیقت   ، عمدتاًثتاتهای بیدر خانواده .رشببد و تکامل را از دسببت خواهند داد 

همه  ،ها با ماندن در خانهمدرسبه فرصبتی استانایی برای رشد و ارتقای سالمت مسمی و روانی کودکان است و آن  

 .ها را از دست خواهند داداین فرصت

هرگونه اشتتاهی در رابطه با مراقتت . آموزان را به خطر انداخته استآموزش دانش ،و پاسخ به آن ۹۱کووید 

گیری در مورد بسبتن و بازگشبایی مدارم ممکن است سالمت مسمی روانی و   تصبمی   ،آموزان در مدرسبه از دانش

  .را در معرض تهدید قرار دهد ، والدین و مربیانشانایامتماعی 

ن تریآموزان موضبوعی نیسبت که به سادگی بتوان از آن گتشت به خصوک که تاشیه نشین  آموزش دانش

 .دندانش آموزان برای آموزش خود در دوران کرونا و پسا کرونا باید مورد تمایت مدی قرار گیر

مدارم توانسته باشد خطر انتقال عفونت ندن ماو یا بستهشدن بستهکه که نشان دهد کافی برای آن شواهد

رفاه و  ،شدن مدارم بر روی سالمتآموزان را کاهش دهد در دست نیست ولی از سوی دیگر آثار سوء بستهبه دانش

مدتی بر  آموزان عواقب بسیار مدی و درازاز ه  گسیخته شدن آموزش دانش .آموزان اثتات شده استآموزش دانش

های دیگر تتی پیامدهای ناگواری بر روی عرصهو  دهدنابرابری را گسترش می ،ل امتماعی داردروی اقتصباد و عوام 

 .کاهش خواهد دادنیز گتارد و همتستگی عمومی و ملی را سالمت بر مای می

ه این بموضوع بازگشایی مدارم در چنین شرایطی یکی از دشوارترین تصمیماتی است که باید گرفته شود  

در  9102 دیجد روسیکورونا و یماریدستتتورالعمتل مراقبت و کنترل ب  "تحبت عنوان  وبیر چمنظور چهبا 

گیرندگان مهت بازگشایی مدارم و تمایت گیری و اقدام تصمی تصمی  ،است که برای آگاهیآماده شده "مدارس

 باشد.می سطح مدارمدر  و نهایتاًای منطقه ،شهرستانی ،استانی ،های نزم برای این امر در سطح ملیاز آمادگی

که باید ایمن باشببد و سالمتی به عنوان یک اصبل کلی مدرسبه باید باز باشبد ولی اصبل مهمتر این اسبت      

 مورد تراست قرار گیرد.معلمان و کارکنان در تد اعال در هنگام بازگشایی مدارم  ،آموزاندانش

اگر چه در مورد دارد.  آن کنترل در مهمی نقش بیماری کرونا ایجادکننده عامل انتقال هایراه شببناسببایی 

 از عمده به طور تنفسی هایکلی، ویروم اصل یک به عنوان است؛نکات زیادی تا به تال عنوان شده انتقال هایراه

 شوند. می منتقل آلوده اشیاء لمس یا و عطسه یا سرفه طریق از یا قطرات طریق ریز

 بینی ترشحات تخلیه عطسه، سرفه، طریق از انسان به انسان از کرونا ویروم انتقال اطالعات، آخرین طتق

 انتقال، دیگر شود. راه عطسه منتقل یا سرفه طریق از متری 2 تا 1 فاصله در تواندمی ویروم باشد. اینمی و دهان

 ، صببندلی، شبیرآنت  و میز ها،درب دسببتگیره تجهیزات، مانند ویروم به آلوده سببطو  و محیط با هادسبت  تمام

 .شودمی استفاده مشترک و عمومی به طور که است وسایلی کلیه و برق کلیدهای و پریز ها،پله ها،نرده
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باشد  ایاندازهبه افراد  ریاز سا یکیزیاست که فاصله ف یمعن نیبه ا یداشتن فاصله مناسب در روابط امتماع

 یکیزیدارد. فاصله ف یخاص اریارزشمند و بس گاهیما هاگیریهمهنوع برخورد در  نی. اردیصورت نگ یماریکه انتقال ب

فاصله تا  نیا تیاست که رعا یهی. بداستمتر  کیتداقل ( 91-دیکوو) ی کروناماریاز ابتال به ب یریملوگ یامن برا

نتقال ا تیبا تومه به قابل به بیان دیگر. ابدیادامه  دیبوده و با یضرور ،در مامعه در چرخش باشبد  یماریکه ب یزمان

 یفجاران طوربه تواندمی، تیممع کیفاصله مناسب در  تینفر و عدم رعا کیابتال  ی، تتدیمد یکرونا رومیو یبان

تتی در شرایطی که میزان انتقال بیماری درتد متوسط است)کمتر شبود.   تیدر افراد آن ممع رومیو قالباعث انت

در این تالت فرایند انتقال ویروم در مدارم باید در محاستات  مورد به ازای هر صدهزار نفر ممعیت در روز(. ۹1از 

 پیشگیری مورد تومه ویژه بوده و فاصله گتاری امتماعی به طور مدی رعایت شود.

دوره  کی دیشود، تداقل با91-دیکوو یماریفرد به بی که ممکن است منجر به ابتال یبعد از تمام اتتمال

ند هست یافراد . از سوی دیگراستشده دارعالمتفرد متتال و  ایداشت که آ نانیروز( بگترد تا بتوان اطم91کمون )

این گروه در میان کودکان و بویژه کودکان  ندارند.  یعالمت یول شبببوندمیمتتال  ویرومدوره کمون به  یکبه با ط 

 وانندتمی زیمت نافراد بدون عال کهاینبا تومه به سبنین دبسبتان به مراتب بیش از سبایر گروههای سبنی هستند.     

 ، به صببورتشببوندیفرد سببال  فرض م عنوانبه عموماًعالمت چون یگروه ب نیا ،منتقل کنند نیریبه سببا را یماریب

در تال چرخش باشببد و فاصببله  امعهدر م رومیو یوقت نیباشببند. بنابرا ترخطرناک نیریسببا یبرا توانندمیبالقوه 

 جادیا یدمیاپ یرا برا تریطوننی انیهر فرد همواره پا یبرا یماریکمون ب هایدورهنشود،  تیمناسبب رعا  یامتماع

 خواهد کرد.

 یبه زندگ توانمی یگفت چه زمان تواننمیاست که  ایگونهبه  یماریگسبترش ب  تیوضبع  در تال تاضبر 

 یروش زندگ عنوانبه هامدتتا  ی،امتماع گتاریفاصببلهبا  یزندگ گونهاینبتوان گفت که  دیشببا و برگشببت یعاد

 در نظر گرفته شود.  دیبا یمعمول

در کاهش  % 19ها تا بیش از گیریدر بعضببی همه یامتماع گتاریمطالعات دقیق نشببان داده که فاصببله 

ریزی است. اما شرط اساسی آن است که از ابتدای امر به درستی برای آن برنامهموارد و گسترش بیماری نقش داشته

باشد. در ابتدا انتظار این است که این موضوع برای همه روشن می و امرایی آن در نظر گرفته شبده و همه موانب عل

گیری امتماعی اقدامی مدت طوننی است که در طول زمان به امرا در باشد که برای اثربخشی استراتژی فاصلهشده

  خواهد آمد.

از  یامتماع گیریفاصله، 91-دیکوو یماریانتقال ب تی، گسترش و قابلتیو با تومه به ماه یفعل طیشبرا  در

 یارکی، بدرآمدکاهش  ریکاهش تتعات نامطلوب آن نظ یبرا یول باشدمی گیریهمه نیکنترل ا یراهکارها ترینمه 

 انیبه پا توانمی یزمان قتیتق در. باشد اشتهومود د یقاطع و مامع تیریمد دی، بایو خدمات یو توقف مشاغل تجار

 دایواکسن مؤثر پ ای یدرمان قطعو یا کنترل شده  یماریبمتخصبصین،  که از نظر  دیشب یاند یامتماع گتاریفاصبله 

 باشد.شده
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مدرسه و در هر تقیقت بازگشت به فعالیت های  امتماعی مرتتط با مدرسه قانون، بازگشت به  کی عنوانبه

انتقال به  ایو  ایشببان یمتصببور اسببت که اتتمال ابتال یزمان )اع  از کارکنان، دانش آموزان و معلمین(هر فرد یبرا

های نزم اتتمال انتقال بیماری به ایشان و یا به تداقل ممکن رسبیده باشد به طوری که در صورت اتتیاط  گرانید

 دیگران ومود نداشته باشد.

 

 پایه اصول

 هماهنگی با نیاز، مورد امکانات و الزامات کردنفراه  مهت تواندمی ملی ستاد زیرمجموعه استانی ستادهای 

 بررسی منظور به ایکمیته روسبتا،  یا و شبهر  ناتیه محله، هر در پرورش، و آموزش کل اداره و اسبتانداری 

 .دهد تشکیل مدارم امکانات و فضاها شرایط

  ازنی مورد ضروری و بهداشتی ملزومات تهیه و پشتیتانی تدارک، خصوک در را نزم تمایت اسبتانی،  سبتاد 

 .باشد می دارعهده ،مدارم

 ستا نزم بازگشایی از پس. است بازگشایی برای نزم شرط مدرسه، برنامه و آمادگی وضبعیت  ارزیابی انجام 

 (،7لیست)پیوست چک مطابق نزم آمادگی تفظ از اطمینان برای( باریک هفته دو هر) ایدوره هایارزیابی

 .پتیرد توسط ناظران بهداشت مدارم دو توزه صورت

 کارشنام یا و پرورش و آموزش در سالمت مراقب ممله از بهداشت امور در نظارتی و آموزشی انسانی نیروی 

 تأمین باید تقوقی،/ تقیقی اشخاک از بهداشتی خدمات خرید یا و سالمت مامع خدمات مرکز از بهداشتی

  .شود

 امرای منظوربه دیدهآموزش خدماتی نیروی یک تداقل نیازمند آموزیدانش ممعیت به تومه با مدرسه هر 

 أمینت به تومه. است...  و مایع صابون ومود بر نظارت زباله، بهداشتی دفع ضدعفونی، و نظافت مدون برنامه

 .است الزامی مدارم بازگشایی برای خدماتی نیروی

  ردبه موا رسیدگی و دریافت خصوک در ارتتاطی هایکانال است نزم کرونا بیماری اسبتانی  مدیریت سبتاد 

 . کند اعالم مخاطتان به سراسری طور به را تخلفات و شکایات

 های مجازی نظارتبندی شببده در سببامانهدهی سببطحبرای پایش و گزارش برنامه  (nezarat.medu.ir) 

اقدامات  ..(، گزارش.ها ومدرسه )بهداشت محیط، مومودی شوینده تیوضع که اسبت  نزممومود اسبت که  

)در صورت ومود( به صورت  مشکوک یا بیمار مدرسبه  کارکنان و معلمانآموزان، انجام شبده و تعداد دانش 

 .شود ثتت ماهانه
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 ایهگروه با متناسب محورسبالمت  و بهداشبتی  رفتارهای و کرونا بیماری کنترل و پیشبگیری  نحوه آموزش 

آموزان، معلمین و کارکنان مدرسه از اتتیاطات نزم در ی دانشای برای همهبه صورت دوره مختلف سبنی 

 ی نزم؛هاآموزشزمان شیوع بیماری از طریق ارائه 

  مطلع باشبببند. به صبببورتی که بدون ایجاد  91-آموزان باید از عالئ  بیماری کوویدهبا و نیز دانش خبانواده

آموز یا هر یک از عالئ  در دانش اضبطراب در ایشان عالئ  بیماری را بشناسند و بدانند که در صورت ومود 

های ملی، اعضباء خانواده، از فرسبتادن دانش آموز به مدرسه خودداری کنند. به این منظور، عالوه بر شتکه  

رسانی در مورد بیماری و های مجازی اختصاصی مدارم برای اطالعاسبتانی و شبهرستانی، استفاده از کانال  

 ارائه موارد نزم، ضروری است.

 

 کاربرد هدامن

مدارم عادی دولتی و  :شامل مدارم در  )کرونا ویروم( 91-کوویداین راهنما مهت پیشبگیری و کنترل  

در خصبببوک خوابگاه  6ظات پیوسبببت)با مالت مدارم شبببتانه روزیدرخشبببان، شببباهد،  ،، تیزهوشبببانغیردولتی

 مدارم استانایی ،مدارم روستایی، دانش و کارای و فنی و ترفه هایهنرستان های آموزشی،مجتمع آموزی(،دانش

 می باشد. )با مالتظات اعالم شده(

های ها، مقررات، دستورالعملنامه ضمنا سایر قوانین، آیین )با مالتظات اعالم شده( یدبسبتان  شیمدارم پ

 است. ای به قوت خود باقیمرتتط با بهداشت محیط و بهداشت ترفه

 

 یاجتماع یفاصله گذار

که  مااسبببت. از آن یامتماع یگتارفاصبببله تیرعا ،تمام رهیکاهش موامهه و قطع زنج یهبا از راه یکی

از اماکن تجمع  یکمدارم یهسبببتند و  91 دیکوو یماریمعرض ب در آموزانکارکنان مدارم و دانش ازی اریبسببب

ر که بالغ بآموزان فرهنگیان و دانشتفظ سالمت  یو از طرف شود یماریسبتب انتقال ب  تواندیشبده که م  محسبوب 

 قیاز طر یاژهیاست مقررات و نزم .برخورداراسبت  ییبان تیاهم ازدهند، میلیون ممعیت کشبور را تشبکیل می  99

کاهش موامهات متناسبب با سبطح اضطرار و درمه    یبرا یاصبول بهداشبت   تیعالوه بر رعا یامتماع یگتار فاصبله 

 :شود تیرعا ریراستا نزم است موارد ز نیشود. در ا گرفته نظر در آموزشی و مهارتی تیفعال تیاهم

 

  مناسب  یهامحلولصابون و  نی, تأمدارمدر م یمنوط به داشتن امکانات کامل ضدعفوندارم م ییبازگشبا

های های درم و سالنها در کالمامکان فاصبله گتاری مناسبب برای صبندلی   کننده دسبت و   ضبدعفونی 

 در محل مومود باشد.  ی و متناسبمقدار کافبه  دیبااقالم اشاره شده  مدارم می باشد.

  به دلیل عدم توانایی کودکان در رعایت اصول بهداشتی, آخرین گروه برای  دبسبتانی و استانایی پیشمراکز

 بازگشایی خواهد بود.
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 در هر ملسه ها با اتتساب تداقل یک متر فاصله به مدت تداکار یک ساعت تداکار تضور افراد در کالم

 پرورش( وزارت آموزش و 77/19/11مورخ  717/911)مطابق دستورالعمل امرایی شماره  .شودپیش بینی 

 با  یک متر تداقل منیآن در فواصببل نزم و ا ریآموز و نظادانش. .. نیمکت، کامپیوتر و ،یدادن صببندلقرار

 عرضی طولی وفاصله 

  کنندآموزان، معلمین و کارکنان می بایست از ماسک استفاده دانشتمامی در مدت زمان تضور در مدرسه. 

  فعالیت  اما باشد.تا اطالع ثانوی در مدارم ممنوع می ،پر برخورد ممعی و های ورزشیفعالیت تمامیانجام

 های باز بالمانع است.ی انفرادی در محیطورزش

   های امتماعی و ویدئو کنفرانس از تلفن، شببتکه شببودموامهه چهره به چهره کارکنان کاهش یابد و سببعی

 استفاده شود. هستند برای برگزاری ملسات تتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان

 خودداری شود. .کنندتوانند تجمع کارکنان می که مایی هر و کپیخانه، اتاق راتاق کار، آبدا در تجمع از 

 آموزان برای ما به مایی دانش و از خودروهای شخصیتتف های ایاب و ذهاب صبورت امکان سبرویس   در

در خودرو سواری و بدون آموزان، دانش بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان وفعال در صورتاستفاده شود، 

ن سبرنشبین به صبورت ضربدری و    با چیدما بوم و اتوبوم، در ون، مینیتداکار سبه نفر اتتسباب راننده  

 آموزان استفاده شود. دانش مایی کارکنان وبرای ما به درصد ظرفیت،  %91تداکار 

 ًامتحانات یا توان از سببالن های آموزان اسببتفاده شببود. میها برای تضببور دانشاز بزرگترین کالم ترمیحا

 .کردها در این موارد استفاده نمازخانه

  فضای تیاط تشکیل داد. های درسی را در توان کالمدر مناطقی که از نظر آب و هوایی مسباعد باشد, می

 تواند یک راهکار باشد.وقت در تیاط یا پارکینگ مدارم نیز میاستفاده از چادر برای ایجاد سقف م

  ًهای پرمرامعه مال کتابخانه، پتیرش، اطاق بخشکاهش موامهات کارکنان  یبرا یکیزیاز موانع ف ترمیحبا

 شود. فادهتاسها سرپرستی و کارگاه

  که رویدادهایی و سایر هاهمشنوار ها،گردهمایی مسابقات، اردوها، :قتیل از هابرنامهو فوق  مراسب  صتحگاه 

 شود. لغو ،شودمی ازدتام و تجمع مومب

 شود انجام هاکالم بین ،مختلف هایزمان در و زمان تداقل در آموزاندانش هایکالم بین استراتت. 

 ازدتام و آموزاندانش آمد و رفت زمانیه  از که شببود تعیین ایگونهبه مدرسببه پایان و شببروع سبباعت 

 .شود ملوگیری

 های پاسخگویی شیوه و شودمتفرقه به محیط مدرسه ملوگیری از ورود و تردد افراد و اشخاک  المقدورتتی

 گتاری امتماعی رعایت شود.ای باشد که فاصلهبه گونه
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 ی، مراقبت و بازتوانیگرغربال

 :های زیر انجام پتیردفعالیت ،مدرسه گتاری امتماعی، پیش از ورود بهفاصلهنزم است براسام طر  

متنی  ،فرم خوداظهاری مدرسهبه هسبتند قتل از ورود   کارکنان موظف و)با کمک والدین(  آموزانتمامی دانش -9

و از آن به بعد  کنندنزدیک با بیمار را، تکمیل یا ومود تمام 91-کووید بیماری مرتتط با بر عبدم ومود عالئ  

 (.9/9و9)پیوست شماره  هر هفته تکرار شود.

بایست عالئ  فرد در سامانه وزارت بهداشت در صورتی که شاغل دارای عالمت باشد، می :کارکنانعالئ   بررسی -7

به مراکز خدمات مامع سببالمت، از ادامه و در صببورت اعالم هشببدار،  شببودثتت  salamat.gov.irبه آدرم 

دار مهت فرد عالمت ،و در صبورت عدم دسبترسبی به سامانه فوق    ملوگیری شبود در محل کار فعالیت شباغل  

ارزیابی به مراکز خدمات مامع سالمت ارماع داده شود. در صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شاغلین 

مربوط به تشببخی ، ارائه گواهی پزشببک معالب به مدیر الزامی اسببت. این افراد باید فرایندهای  ،ومود داشببت

 درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه 

 قرار دارعارضه 91-بیماری کووید به ابتال معرض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پزشبک معتمد، به   گروه دو

 :است شده گرفته نظر در دارند،

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی یقلت یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 

 یانهیزم یتنفس یهایماریب 

 30 BMI> 

 :یمنیبا نق  ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg9/97 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

  سایر -جگروه 
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 مادران باردار 

 توان ذهنی، اوتیسببب  و ناتوان وک  ترکتی، فلب مغزی، های شبببدید مسبببمی ومعلولیتآموزان دارای دانش

 نابینایان

 :موارد زیر برای این گروه از افراد در نظر گرفته شود

 صورت دورکاری صورت پتیرد.گیری، به های کارکنان اداری این افراد تا پایان همهصورت امکان، فعالیتدر .9

که تداقل تمام  شودای فراه  گونه صورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط کار برای این افراد به در .7

با سبایر افراد را داشبته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی با شرایط   

 کننده باشد.تواند کمکتر میممعیتتر و ک تهویه مناسب

 

 91-ن با سابقه کوویدبازتوانی در شاغلی 

نزم اسبببت پس از طی دوران درمان و نقاهت، مهت  91-به بیماری کووید آموزان متتالدانش کبارکنبان و  تمبامی  

 "91-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با اتتمال ابتال به کووید"براسبام آخرین نسخه   ،تحصبیل  /بازگشبت به کار 

 قرار گیرند.پزشکی مورد ارزیابی  ،ابالغی از وزارت بهداشت

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 بهداشت و تفاظت فردی .9

 پرهیز شود؛با یکدیگر و رو بوسی  دست دادن از 

  ؛شودمتر مهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت  9فاصله تداقل 

  کننده ( و یا استفاده از مواد ضدعفونی7پیوست  ها با آب و صابون )طتق دستورالعملشبستن مرتب دست

 بر پایه الکل؛

    آموزان الزامی دانشاسک برای تمامی کارکنان، معلمین و اسبتفاده از وسبایل تفاظت شبخصی از ممله م

 است؛

 داشتن کارت بهداشت برای کارکنان آبدارخانه و سرایداری الزامی است؛ 

  آموزان مورد نظارت وکنترل قرار اسببتفاده دانشگواهی سببالمت رانندگان وسببایل نقلیه و سببرویس مورد

 گیرد.

 شود روزآوریبه و کنترل مدارم سرایداران و مستخدمین سالمت گواهی. 



 در مدارس 9102 دیجد روسیکورونا و یماریدستورالعمل مراقبت و کنترل ب

8 
 

 ؛کننددستکش استفاده  ک، چکمه وماسلتام تفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

  ،کارکنان استفاده کنید؛ در صورت  خواناز سیست  تشخی  چهره/ کارت ترمیحاًبرای ثتت تضور و غیاب

 فراه  نتودن شرایط ذکر شده نستت به تهیه و استفاده از وسایل ضدعفونی دست اقدام شود.

 ؛کنیدهای آسانسور، از دستمال کاغتی یا دستکش استفاده برای تمام با دکمه 

   نداشت از قسمت که دستمال ومود کردن )در صورتیعطسبه یا سرفه  اسبتفاده از دسبتمال کاغتی هنگام

 داخلی آرنب موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 ن هر یک از کارکنا ترمیحاًکردن میز و صندلی و سایر وسایل )ای تمیزعدم استفاده از دستمال مشترک بر

 و یا استفاده از دستمال نظافت یکتار مصرف(؛ کننداز دستمال نظافت شخصی استفاده 

 داری شود؛دهان قتل از شستن یا ضدعفونی خودها با چش ، بینی و از تمام دست 

 قتل از غتا خوردن، بعد  زدن به بینی، دهان و چش شستن و ضدعفونی مرتب دست به ویژه قتل از دست

 از پایان کار و بعد از ورود به منزل از دستشویی و بعد

 نشوندها در هوا پخش قتل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگتارید تا میکروب.  

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی و رعایت فاصله ایمن ضرورت دارد؛در نمازخانه 

 ی کمک هاوسایل تزئینی، کتاب ،هرگونه وسایل اضافی از قتیل وسایل الکترونیکی، ساعتداشتن همراه از

 .شود خودداریآموزان دانش، به ویژه توسط ضروریغیر ...  آموزشی و

 باشند داشتههمراه  شخصی دست کنندهضدعفونی محلول بهتر است آموزاندانش و معلمان از یک هر. 

   از  مایع و استفاده صابون و تمیز آب با و مکرر دسبت  مرتب شبسبتشبوی    آموزش باید مدرسبه مسبوولین

 صورت در. کند اعمال آموزاندانش و کارکنان، معلمان برای را دست کنندهضبدعفونی  ژل الکل یا محلول

 .داده شود قرار درم هایکالم همه در را دست کنندهضدعفونی با پایه الکل محلول یا ژل، امکان

  آموزانآموزان مدا باشببد. در صببورت امکان، دانشگچ و یا ماژیک وایت برد مورد اسبتفاده معلمان و دانش 

 .باشند به همراه داشته شخصی برد وایت گچ/ ماژیک

 ًباشند داشته همراه به دستمال کاغتی و مصرف باریک کاغتی لیوان ،آموزانمعلمان و دانش ترمیحا. 

 کنند. استفاده یشخص ریتحرال لوازم از دیبا آموزاندانش 

 بهداشت مواد غتایی .2

 است ممنوعها و پایگاه تغتیه سال  مدارم فعالیت بوفه. 

 آموزان و کارکنان در مدرسه مجاز نمی باشد.سرو غتای گرم برای معلمان، دانش 
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  های بزرگ برای های شخصی و کتریافراد به آبدارخانه مدرسبه مجاز نمی باشبد. استفاده از فالسک  تردد

 .شوداق معلمان توصیه میات

 شود خودداری مداً آموزاندانش توسط خانگی هایساندویچ و غتایی مواد کردن دستبهدست  از. 

 گرد خودداری شود.از خریدن مواد غتایی از فروشندگان دوره 

 استشبده  شبسبته   آن روی بطری مصبرف  از قتل بطری شبده که  از آب ترمیحاًکارکنان  و آموزاننشدا ،

 . کنند استفاده

  بندی مناسب به مهت اسببتفاده با بسته آموزان میان وعده خود را در منزل تهیه وشبود دانش توصبیه می

 مدرسه بیاورند.

 بهداشتی شستشو شده و پوست آن گرفته  به طور کامل و بر اسبام اصبول   میوه، باید مصبرف  صبورت  در

 شود.

 بهداشت ابزار و تجهیزات  .3

  آموزان، کارکنان انجام تمهیدات نزم مهت تهیه ماسببک و دسببتکش یکتار مصببرف برای اسببتفاده داانش

 گیرد.

  مورد استفاده رعایت و مورد کنترل قرار ا از اتوبوم و دیگر وسایط نقلیه تهویه منفی به صبورت خروج هو

 گیرد.

 مدرسه به آموزدانش انتقال از قتل، صتح) مدرسه ذهاب و ایاب سرویس به آموزدانش ورود از قتل روز هر 

 .شود گندزدایی نقلیه وسیله(، خانه به آموزدانش انتقال از قتل و مدرسه اتمام از پس و

   پله نرده رآنت،یش ،یو صندل زیدرها، م رهیو کف، درها، دستگ وارید :تمام مشترک شامل یدارا سبطو 

 ها،زیپر و دیها، کلها، کف پوشاِم یت یِکارتخوان و ا یسبتگاه ها تلفن، د یگوشب  نت،یتخت، کمد، کاب ها،

کننده مواد ضدعفونی .شود ییو خشک شده و سپس گندزدا زیآن با دسبتمال تم  ریو نظا یعموم لیوسبا 

های بهداشتی، راهروها، آسانسورها و های مناسب )در ورودی، سرویسدسبت، به تعداد کافی و در قسمت 

 .شودموارد نظیر آن( تعتیه 

    دو مرتلبه نظبافت ) با مواد شبببوینده ( و گندزدایی مدا از یکدیگر بوده و نتاید هیچ گونه اختالطی بین

 . شودشوینده و گندزدا ایجاد 

  ساعت کاهش می یابد.( 71)کارایی آن پس از گتشت  .شودمحلول گندزدای کلره باید روزانه تهیه 

  شودگندزدا با آب سرد تهیه. 
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      گندزدایی سبطو  با دسبتمالی که توسبط محلول گندزدا آغشبته شده، برای سطو  انجام می شود. ابتدا

 شود.و با فشردن آب اضافی آن گرفته و بر سطو  کشیده می شوددستمال خیس 

 این لوازم باید به شود خودداریاز اسبتفاده مشبترک مهر، سجاده، تستیح، چادر و نظایر آن    در نمازخانه .

 صورت شخصی مورد استفاده قرار گیرند.

  کتاریاز لوازم مام برای ت ،شود یدارسانسور خودآ یهادست با دکمه  یشبود از تمام مسبتق  یم هیتوصب 

ا بالفاصله ب "تتما  یو موارد مشابه استفاده شود. در صورت تمام مستق یمصرف از ممله دستمال کاغتا

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

 به فضای عمومی وارد نکردن آن  و آموزاندانش مدرسه مداسازی ویا شستشوی روزانه لتام خصبوک  در

 .شود تأکید والدین به دانش آموزان و خانه

 فریزرهای مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی شود. یخچال و 

 انمکان استفاده )تتی .گندزدایی شوند طور مستمر، بهدانش آموزانصورت ومود وسایل ورزشی و بازی  در

 نشود(.

 وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود. 

 .وسایل آموزشی مشترک در پایان هرشیفت گندزدایی شود 

  درصورت ومود( در هرشیفت گندزدایی  شود. مداسازی موقت،بهداشتوسایل مومود در اتاق( 

 در صورت ومود(. وسایل مومود در فضای آزاد و ستز به صورت روزانه گندزدایی شود( 

 صورت موقت ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از ممله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه

 و در هنگام نماز رعایت تداقل فاصله یک متر از همدیگر الزامی است. شودآوری ممع

 ه، راهروها، قها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طتکننده دستعفونیتعتیه ظروف تاوی مواد ضد

 های بهداشتی و مواردی نظیر آن.آسانسورها، سرویس

  کردن محیط مدرسه زمان کافی برای ضبدعفونی  دارند،سباعت فاصبله    3تداکار که ، نوبتهدر مدارم دو

 برای ورود شیفت بعدی دانش آموزان ومود داشته باشد.

  و کاغتیدستمال، ماسک، دستکش، مایع صابون، کنندهضدعفونی مواد ایهفته 7دپوی تداقل و تأمین ...

 . باشدمی بازگشایی مدارم مهت الزامات دیگر از

 سببلف یها یو صببندل زیم،خدمت، متلمان، تخت یزهایم ریتمام مشببترک نظ یسببطو  دارا نظافت 

ها، راهروها، سببالن اتاق ،یبهداشببت یها سیسببرو کمدهای وسببائل، ها،رهیراه پله ها، دسببتگ س،یسببرو

 .به صورت مستمر ... و در محوطهی، شهر متلمانها و سایت کامپیوتر، کارگاه امتماعات،
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   اییگندزدمشمول ...،  موزان استانایی شامل ویلچیر، عصا، وسائل توانتخشی وآکلیه لوازم شبخصبی دانش 

 بدو ورود و خروج می باشند.

 لتام شامل ماسک، دستکش، و یتفاظت فرد لیوسا از دیدر هنگام نظافت با ،/ افراد مسبوول نظافت فرد 

 .کننداستفاده  )وایتکس( آب ژاول یکار مناسب و مقاوم در برابرخوردگ

 91به مدت  ها تهویه شود و پنچره هاهر یک ساعت یکتار هوای کالم ،در صورت نیاز به وسائل گرمایشی 

 باشند.ه تالمقدور با پوشش کافی در کالم تضور داشآموزان تتیدقیقه باز باشد. دانش

 هر یک ساعت نیز تهویه طتیعی  ،کامل وسائل و ادوات کولر گندزداییضمن  ،گیری از کولردر صورت بهره

المقدور از وسبببائل هبا به عمل آید. با پوشبببش مناسبببب تتی کالم ببا بباز کردن درب کالم و پنجره  

 کننده کمتر استفاده شود.خنک

 کنیدومود دارد استفاده  یمکان آلودگکه ا ییهامکان ییگندزدا یمخصوک فقط برا یتِ از. 

  ،د.مجزا باش دیبا یبهداشت یهاسیسرو ییها و وسائل نظافت و گندزدادستمال سطل  

 ترکت چیرا به صببورت مارپ یتِ) .دیبرسببان انینقطه مقابل به پا اینقطه آغاز و در طرف  کیرا از  نظافت 

 .)دیده

 "ِیاضاف "سَر"چند  یدارا دیبا شودیاستفاده م رهیها و غها و سالننظافت کف اتاق یکه برا "ییهای ت " 

 .باشند

  شسته شودغ در آب دا ستیبایم ،یها، دستمال نظافت و تِاز استفاده از پارچه پس. 

  دیعمل آه ب ینزم در ارتتاط با برق گرفتگ یهااطیاتت ییهنگام گندزدا در.  

  و  زاتیتجه تیکار شسته و به روش مناسب بسته به ظرف انیبعد از پا ییآنت گندزدا نیو ماش زاتیتجه 

 .شوندآنت خشک  نیماش

  باشد  مومود ریمشتمل بر تداقل موارد ز هیاول یهامعته کمک اتاق بهداشتاست همواره در  نزم: 

 کننده پوست و محل ضدعفونیماده  شبه یشب  کی ،یشبو مصبرف، ماده چشب    کتاریمفت دسبتکش   کی 

 شو بابه شست ازیبدون ن یالکل هیصابون با پا ای عیصابون ما ترمیحاًصبابون و   رینظ ندهیماده شبو  مراتت،

 هو د یپنته به مقدار کاف ،یچیعدد ق کی ،یپماد سببوختگ کیرول باند،  کی ل،یچهار عدد گاز اسببتر آب،

 .چسب زخ  عدد

 بهداشت ساختمان .4

 شود فراه  آموزاندانش برای آشامیدنی سال  آب محروم مناطق در. 
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  هاهای سالنتاشتن درها و پنجرهو باز گ تهویه مناسباستفاده از 

  های تنفسی به تعداد کافی در محلاز انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی 

 های بهداشتیتعداد کافی در سرویسبه  هادستشوی شست نصب راهنمای 

 ورهاآسانس های بهداشتی وهای اقامت، سرویستهویه مناسب محل 

 شودزدایی گند مجزاصورت به های بهداشتیسرویس. 

 شودهای بهداشتی تعتیه ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغتی در توالتسیست  لوله. 

 های دردار پدالی صورت پتیرد و کلیه نیروهای خدماتی درها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند 

های آوری پسماند در کیسهرعایت تمامی مالتظات بهداشببتی )ممع آوری و دفع پسبماند خصبوک ممع 

 پالستیکی محک  بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند.

 بینی شود.های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل 

  (.یا چش  الکترونیک بالمانع است موارد دارای پدال)ها به صورت موقت کنسردتتف آب 

 بار در انتهای کار مدرسه یا مدرسه و یک کار ساعات طول در بار دو تداقل روزانه ها،توالت و هادستشویی

 .شوند گندزدایی شدهابالغ هایدستورالعمل اسام انتهای نوبت بر

 تا  1.9 ماندهیتداقل کلر آزاد باق زانیم) بهداشببتی  توسبببط ناظران ماندهیغلظت کلر باق مسبببتمر شیپا

 .شودتفظ  عیتوز ست یدر کل س در لیتر میلی گرم1.0تداکار 

 ای یاگرماپ فرمیبه کل یاز عدم ومود آلودگ نانیاطم یبرا یدنیآب آشبببام یکروبیم تیفیک انهیماه شیپا 

 بهداشتی ی توسط ناظراناکلیاشرش

 درصورت ( دیباز نگهدار مهیها را به تالت نها آنرهیدست ها با در و دستگ  یکاستن از تمام مستق مهت

 .شودسهولت تردد از مک و آرام بند درها استفاده ن یبرا ای (امکان

  مهم نکات

 آموزان موظفنبد ببه منظور ورود مجبدد ببه مبدرسبببه پس از بهتودی کبامبل از بیماری کرونا فرم        دانش

 دهند.به مدیر مدرسه تحویل  را تکمیل و 9/9خوداظهاری پیوست 

     ,اسبتفاده از کانال های مجازی اختصباصبی مدارم برای اطالع رسانی در مورد بیماری و ارائه موارد نزم

 کننده می باشد.بسیار کمک

 آموزان ضبروری است. به والدین اطمینان دهید که در صورتی  خود اظهاری والدین در مورد بیماری دانش

 شد, مشکلی از نظر تحصیلی و مدرسه پیدا نخواهد کرد.کودک نیازمند استراتت و مداسازی در منزل با
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 شود. خودداریورود دانش آموزان عالمت دار و مشکوک به ویروم کرونا  به مدرسه  از 

 خدمات مامع به مرکز  به اتفاق خانواده دیکرونا باشبببند با یماریب مشبببکوک بهکه  آموزانیدانش یهمه

 بازگشت به مدرسه منوط به گواهی پزشک خواهد بود.شوند.  نهیو توسط پزشک معا عرفیم سالمت

 ًآموزان در مدرسه بماند و با خود چیزی را به منزل نترند.وسایل دانش ترمیحا 

    نیایم و بهداشتی نکات همه به نستت باید آموزاندر صبورت اسبتفاده از وسبایل نقلیه غیرشخصی، دانش 

 کنند. رعایت را هاآن و بوده ونقل عمومی آگاهاستفاده از وسایل تمل

   رعایت گندزدایی و چگونگی اسبتفاده از مواد گندزدا بایستی طتق دستورالعمل های وزارت بهداشت عمل

 شود.

  افراد مشکوک به کرونا ویروم الزامی است. مداسازی موقتدر نظر گرفتن فضایی مجزا برای 

 از .تومه داشبته باشند  قیو تر ینزم را در خصبوک برق گرفتگ  اطاتیاتت یسبت یبا ییهنگام گندزدا در 

 اتتمال  برقدار و مواد ناسازگار و با زاتیتجه دها،یسبطو  و کل  یگندزدا رو یمحلولها ختنیو ر دنیپاشب 

 .شود خودداری یانفجار و آتش سوز

  دقت کافی در تهیه مواد ضدعفونی و گندزدا با عالمت استاندارد 

   در اسببتفاده از هرگونه ادوات و دسببتگاههای ضببدعفونی کننده الکتریکال، ضببمن اسببتعالم، نکات ایمنی

 . شودمراعات 

 

 بهداشت آموزش

  تأییدی مورد ممله شبتکه های مجازی مانند شببتکه شباد، وب سببایت ها   آموزش به صبورت مجازی ) از ،

 (  ...و LTMSسامانه ضمن خدمت کارکنان 

  از مسیرهای مجازی امکان پتیر نتود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصله تداقل در صورتی که آموزش

 یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است.

 های همسالسفیران سالمت وگروه :آموزیهای دانشاستفاده از ظرفیت تشکل 

 رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف

 رسانیاطالعهای نصب استند و بنر 

 نصب پوسترهای آموزشی 
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 در صورت امکان های همراههای آموزشی به گوشیارسال پیامک 

 در صورت امکان های مجازی مربوطههای آموزشی در گروهارسال پیام 

 در صورت امکان، اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازی ،انتشار تیزر 

 ( استفاده از صفحات نمایشیLED مهت پخش )در صورت امکان، پیام ها و تصاویر آموزشی 

 های هدفمورد آموزش برای گروه موضوعات

 آشنایی با عالی  ابتال به این ویروم 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل تفاظت فردی 

  سطو آموزش مدت زمان ماندگاری ویروم بر روی 

  تفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  آموزش نکات بهداشت فردی 

 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقتت از بیماران در منزل 

 گتاری امتماعیآموزش فاصله 

  1131و سامانه  911معرفی سامانه 

 آموزشی هایفعالیت نمونه

   ویروم کرونا شیوع با مقابله مهت در نزم تمهیدات کارگیریه ب برای آموزشی استند یا بنرهای نصبب 

 در محل کار 

 دهنده در خصوک چگونگی انتقال بیماری کرونانصب پوسترهای هشدار 

       های سرویس به خصوکنصبب پوسبتر یا بنر راهنمای نحوه صبحیح شبسبتشوی دست ها در محل کار

 بهداشتی و محل سرو غتا

 کننده دست به شاغلینآموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی 

  نصب پوستر مرتتط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت ومود عالئ 

  های تنفسی به تعداد کافی در محلاز انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی 
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 حوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغتی یا آرنب های مرتتط با نآموزش توصیه 

 کنندگان آموزش اقدامات نزم مهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مرامعه 

 تنفسی هایبیماری انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات تفاظت فردی 

  پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل تفاظت فردینصب 

 نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهتانی و درب ورودی ساختمان 

  نصب بنر ثتت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شتکهبارگتاری پیام 

      درمان و آموزش پزشبکی به شبماره تلفن   ،شبکایات وزارت بهداشبت  نصبب پوسبتر سبامانه پاسبخگویی 

 مهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه متکور 911

  1131نصب پوستر معرفی سامانه 
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 پیوست ها

 فرم خوداظهاری فرد مهت شروع به کار :9پیوست 

 

......................... دارای عنوان .شبببماره.......................... شببباغل/................................. دارای کبد ملی ببه   .اینجبانبب  

 :نمای ..................... اظهار می.شغلی

 

 :امدر سه روز اخیر عالئ  زیر را نداشته -9

 درد□اتسام خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 تسام سنگینی در قفسه سینه  یا ا

)کرونا ویروم( در دو هفته  91-متر( با فرد متتال به کووید 7سببابقه تمام نزدیک )فاصببله کمتر از    -7

 :امرا نداشتهاخیر 

 □است هکرد 91-کوویدقطعی  محتمل/ فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک/ مراقتت مستقی  -

دقیقه در  99تمام بیش از ) ر فضببای بسببته مشببترکد 91-کوویدبه  متتالبا فرد  تمام شببغلیگونه هر  -

 □( متر 7فاصله کمتر از 

 □ وسیله نقلیه مشترک در 91-کوویدبه  متتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثتت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئ  تنفسی خود را در سامانه  -3

 

نمای  درصبورت بروز هرگونه عالئ  تنفسی فوق، مراتب را  .................  به کد ملی...................... تعهد می.اینجانب

کن  مجبددا در سبببامانه  شبببده از طرف کبارفرمبا، اطالع ده  و  نیز گواهی می  ه معرفیکننبد ببه کبارفرمبا/    

salamat.gov.ir ه ام و هرگونهکردوشیاری، دقت و صداقت ثتت ها را با هثتت نام نمای  و پاسخ کلیه پرسش

 باشد. عهده اینجانب میعواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 نام و نام خانوادگی                                 تاریخ                                                       امضا
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 مدرسه   درفرم خوداظهاری دانش آموزان مهت تضور  :9/9پیوست 

 

......................... مدرسه...................... .................................. دارای کد ملی به شماره.......................... دانش آموز.اینجانب

 :نمای اظهار می

ه کردپاسببخ فوق را با هوشببیاری وصببداقت ثتت   .نمی باشبب  □می باشبب       □ 91-متتال به بیماری کووید

 وهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست وخالف واقع به عهده اینجانب می باشد. 

 

 نام و نام خانوادگی                                 تاریخ                                                       امضا

 

 

 

 

 هادست شویشست درست روش :2 وستیپ
 

 :شسته شوندبه روش زیر  ثانیه ۰1مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

  ها را مرطوب کنید.دست -9

  از صابون مایع استفاده کنید. -7

  ها را خوب به ه  بمالید.کف دست-3

  انگشتان را بشوئید. -1

  ها را بشوئید.مچ -9

  بین انگشتان را بشوئید. -6

  آبکشی کنید. -7

  است(تأییدبار مصرف نیز مورد با دستمال کاغتی خشک کنید )استفاده از توله یک -0

 .شیر آب را با همان دستمال بتندید -1

 دار بیندازید.دستمال را در سطل زباله در -91
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات تفاظت فردی  :3پیوست 

 شدهتوصیه( PPEمراتل پوشیدن وسایل تفاظت فردی  )

 ای و هوابرد بسیار متنوعهای استاندارد، تماسی، قطرهشبده بسته به سطح پیشگیری در عفونت اسبتفاده  PPEنوع 

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

 

 روپوش .9

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

 .در پشت گردن و کمر گره میخورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .7

 

 

 

 

 

 .اتصانت ایمنی یا نوارهای انستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند انعطاف پتیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.صورت و زیر چانه را به 
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 عینک یا شیلد صورت .3

 
  ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چش 

 

 هادستکش .1

 

 

 

 

 

 باشد.تا روی مچ را کامل بپوشاند که تا روی مچ بند روپوش ه  ادامه داشته 

 

 کردن انتشار آلودگیهای کار ایمن برای محافظت از خود و محدوداستفاده از روش: 

 .داریدها را از چهره خود دور نگهدست -

 لمس شده کمی در تمام باشید.با سطو   -

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

 بهداشت دست را رعایت کنید. -
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 شده( توصیهPPEمراتل درآوردن وسایل تفاظت فردی  )

بدون آلوده کردن لتام، پوسببت یا  غشبباهای مخاطی با مواد عفونی   PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن روش

است. قتل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل تفاظت فردی، بالقوه ومود دارد. در اینجا یک ماال آورده شبده 

د خارج است، درآورید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب، از صورت خوبه مز ماسبک اگر اسبتفاده شده  

 کنید.

PPE ترتیب مراتل زیر درآوریدرا به: 

 دستکش (9

 

   اند، بالفاصببله دسببتان خود را بشببویید یا از یک  اگر دسببتان شببما هنگام درآوردن دسببتکش آلوده شببده

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

     خارجبا اسبتفاده از یک دسبت دسبتکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست 

 کنید.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

     انگشبتان دسبت بدون دسبتکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست بترید و دستکش دوم را نیز خارج

 کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (7
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  .سطح خارمی عینک یا سپر صورت آلوده است 

 های خود را بالفاصله بشویید و از یک اگر دست شما درتین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

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

  شببده برای بازیافت مجدد قرار دهید. درغیر این مجدد اسببت، در مخزن مشببخ اگر وسببیله قابل اسببتفاده

 صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
  کننده هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا دستان خود را بشویید و از ضدعفونیاگر دسبت

 دست استفاده کنید.

  ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تمام نداشته که آستین بندهای روپوش را باز کنید و مراقب باشبید

 باشد.

 ها مدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد ممع کنید. طوریروپوش را وارونه به 

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

 ماسک  (1
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 دست نزنید.  –ملوی ماسک آلوده است قسمت 

   های خود را بالفاصببله بشببویید و از یک  اگر درتین برداشببتن ماسببک، دسببتان شببما آلوده شببد، دسببت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

    ابتدا بندهای پایین ماسبک را باز کنید و سبپس بندهای بانیی و بدون لمس کردن ملوی ماسک، آن را از

 صورت مدا کنید. 

 دار قرار دهید.ماسک را در یک ظرف زباله در 

 روپوش و دستکش (9

   ده کنناگر دسبتان شبما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، بالفاصله دستان خود را با ضدعفونی

 دست تاوی الکل بشویید.

   دار خارج ملوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها مدا شببوند و فقط با دسببتان دسببتکش

 روپوش را لمس کنید.

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

 طور همزمان دسبتکش را نیز درآوردید. فقط قسمت داخلی دستکش و  آورید، بههمانطور که لتام را درمی

 راردهید.روپوش را با دست بدون تفاظت لمس کنید. لتام و دستکش را درون یک ظرف زباله ق

کننده الکلی عفونیها را بشویید یا از یک ضدبالفاصبله بعد  از درآوردن همه وسبایل تفاظت فردی، دسبت    (6

 استفاده کنید.
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 گندزداهای سطو  :4پیوست 

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

 دار وگندزدا روی سطو  و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول

 .شود خودداریسوزی مواد ناسازگار و با اتتمال انفجار و آتش

 از تمام کافی سطو  با ماده گندزدایی کننده مطمون شوید.

 .شوددقیقه رعایت  61تا  91زمان مورد نیاز برای اثرگتاری گندزداها 

 بر پایه الکل دارای مجوز. مواد گندزدا و ضدعفونی 9 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم7

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید1

نکات مه  در خصبببوک 

موادگندزدا و ضببدعفونی 

 بر پایه الکل دارای مجوز

درصبببد یک  71الکل  ها موثر اسبببت. اتیلالکبل برای از بین بردن ویروم  .9

کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. طورکش با طیف گسبترده اسبت و به  میکروب

عنوان ماال درپوش نسبببتیکی الکبل اغلب برای گندزدایی سبببطو  کوچک )به 

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطو  خارمی تجهیزات )مال ویال

 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می

دلیل قابلیت اشببتعال الکل اسببتفاده از آن برای گندزدایی سببطو  کوچک به .7

 .شودمحدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث تغییر رنگ، عنوان گندزدا میاسبببتفاده مکرر و طوننی از الکل به .3

 های خاک شود.خوردگی نستیک و پالستیکشدن و ترکتورم، سخت

ا هها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهدزدایی و نظافت، سالنهنگام گن .1

 باز گتاشته شوند و مهت تهویه بهتر است هواکش نیز روشن باشد.

گرفتگی منظور ملوگیری از خطر برقدر هنگبام گندزدایی مالتظات نزم به  .9

 نظر گرفته شود.در
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 . شودگندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسببتفاده شببود )کارایی محلول پس از  ولمحل .7

 ساعت کاهش می یابد(. 71گتشت 

ها و استفاده از ماسک یکتار مصرف امکانات نزم برای شستشوی مرتب دست .8

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه  7در طول شیفت )به ازاء هر شیفت تداقل 

 باید فراه  شود. لتام کار برای نیروهای خدماتی

نکات مه  در خصبببوک 

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سببدی  در از بین بردن  .9

باکتری، قارچ و ویروم از ممله ویروم آنفوننزا موثر است اما به راتتی توسط 

 شود.مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان تمام(، با  61تا  91های خانگی )با گندزداها و سبببفیدکننده .7

طور گسترده در دسترم است و برای گندزدایی سطو  در مراکز ک  و به هزینه

 شود.درمانی توصیه می

ها غشبباهای مخاطی، پوسببت و مجاری تنفسببی را با این تال سببفیدکننده .3

واد راتتی با سایر مشوند و بهکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتحریک می

رف ها باید با اتتیاط مصدهند. بنابر این سفیدکنندهشبیمیایی واکنش نشان می 

 .شوند

سببازی میزان رقیق اسببتفاده نادرسببت از سببفیدکننده از ممله عدم رعایت  .1

تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و تر( میتر و ضعیفشده )قویتوصیه

 .شوددیدگی کارکنان مراقب بهداشتی باعث آسیب

شبده  رعایت موارد زیر ضببروری  برای تهیه و اسبتفاده از سبفیدکننده رقیق   .9

 :است

محافظت از چش  بند ضد آب و دستکش و عینک برای استفاده از ماسک، پیش -

 شود.در برابرپاشیدن توصیه می

ه و استفاده کردهای با تهویه مناسب مخلوط های سبفیدکننده در محل محلول -

 .شود

)آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدی   شودسبفیدکننده با آب سرد مخلوط   -

 نماید(و آن را ناکارآمد می شودمی

 دشو خودداریسایر مواد شوینده خانگی  همراهها بهکنندهکار بردن سبفید از به -

های شبببیمیایی خطرناک تواند باعث واکنشداده و میزیرا کبارایی آن را کباهش  

کننده با مواد عنوان ماال گازهای سببمی در هنگام مخلوط کردن سببفیدشببود. به

د شود، تولیکردن توالت استفاده میشبوینده اسبیدی مانند موادی که برای تمیز  

صورت لزوم ابتدا از مواد . درشودتواند باعث مرگ یا مراتت ن گاز میو ای شودمی
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ا کننده برای گندزدایی، کامال بو قتل از استفاده از سفید کنیدشبوینده اسبتفاده   

 آب بشویید.

شده صدمه و به سطو  رنگ شببوندها مومب خوردگی در فلزات میسبفیدکننده 

 زنند.می

 شببودکننده به چشبب  وارد . اگر سببفیدشببوداز تمام با چشبب  باید خودداری  -

 .شوددقیقه با آب شسته و با یک پزشک مشورت 99بالفاصله باید به مدت 

گیرد گاز سمی نشبده وقتی در معرض نور خورشبید قرار می  کننده رقیقسبفید  -

ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و کنندهنماید؛ بنابراین سفیدآزاد می

 م کودکان قرار داده شوند.دور از دستر

شود برای اطمینان از اثربخشی آن هیپوکلریت سدی  با گتشت زمان تجزیه می -

ه و از ذخیره کردشده خریداری هایی که اخیرا تولید کنندهاز سببفید

 .شودبیش از تد خودداری 

 هشده را روزانه و تازه تهیکننده رقیق اسبتفاده کنید محلول رقیق اگر از سبفید  -

ال شده بهای تهیهسازی قید شود و محلوله و بر روی آن برچسب تاریخ رقیقکرد

شبببدن فعالبریزید. مواد آلی مومب غیر سببباعت دور 71اسبببتفباده را بعبد از   

شده و ، بنابراین ابتدا سطو  آغشته به مواد آلی باید تمیزشبود ها میکنندهسبفید 

 .شودز مواد آلی کننده عاری اقتل از گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف شبده را باید دور از نور خورشید و در کننده رقیقسبفید  -

 .شودتیره رنگ و دور از دسترم کودکان نگهداری 
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدی  -9مدول 

 (PPMدرصبببد معادل  9های سبببفیدکننده خانگی تاوی هیپوکلریت سبببدی  عمده محلول :محلول اولیه

  (  کلر قابل دسترم91111

قسمت  9شود استفاده از درصبد توصبیه می   9از هیپوکلریت سبدی    9:911محلول  :شبده محلول توصبیه 

  برای گندزدایی سطو ( 9:911کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 11سفیدکننده به 

عنوان به .دسبتیابی  به غلظت مناسببب هیپوکلریت سببدی ، نسببتت سبفیدکننده به آب را تنظی  کنید  برای 

هیپوکلریت سبببدی ، از دو برابر بیشبببتر از  درصبببد 9/7های تاوی سبببازی سبببفیدکنندهماال، برای آماده

 قسمت آب( 10قسمت سفیدکننده به   7سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصببد هیپوکلریت سببدی  یک محلول  9برای سببفیدکننده تاوی  :سببازیرقیقکلر قابل دسببترم بعد از 

   پی پی ام خواهد بود 911درصد یا  19/1، کلر قابل دسترم در تدود 9:911

های دیگر از هیپوکلریت سدی  با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا کننده شامل غلظتهای سبفید محلول

  شودنظر تاصل رقت مورد

  :تمام برای کاربردهای متفاوتزمان 

 شودبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می :متخلخلسطو  غیر  

   ها، شبببود )برای تِیدقیقه توصبببیه می 31زمبان تمام   :کردن اقالمورگنبدزدایی از طریق غوطبه

 دستمال، لتام، دستکش و نظایر آن(

وع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات کردن مدف)مانند تمیز شودسبطو  باید از مواد آلی تمیز   :نکته

  وری(بدن قتل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2مدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  911کلر قابل دسببترسببی 

 درصد 19/1پی ام یا 

پی پی  91111درصد ) 9آب ژاول 

 دارد(ام کلر قابل دسترم 

 واتد آب سرد 11واتد گندزدا  9
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

 های خود را قتل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب و  71مبدت تداقل   تبا ببانی مچ ببه   

صابون مایع بشویید و درصورت عدم دسترسی به 

کننده بر پایه الکل آب سبببال  از مواد ضبببدعفونی

 استفاده نمایید؛

 

  تمببام بببا افرادی کببه مرید هسبببتنببد  از

دادن با افراد از روبوسببی و دسببت. خودداری کنید

متر از افراد بیمار  2تا  9دیگر بپرهیزید )فاصبببله 

     شود(؛ ظتف

 

  افراد بیمار و مشکوک تتما از ماسک استفاده

 نمایند؛

 
 

 دهببان  وزدن بببه چشببب ، بینی از دسببببت

 ؛کنیدخودداری

 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغتی بپوشانید و دستمال را در سطل 

 زباله بیندازید؛

                                                       
 

  اگر عالئ  سبببرمبباخوردگی داریببد در منزل

 استراتت کنید؛

 ها در هوای سبببرد و خشبببک انتقال ویروم

تری دارنبد و باید هوای محیط مرطوب  سبببریع

 داشته شود؛نگه

   سبطوتی که در تمام مکرر با آن هستید را

 گندزدایی نمایید؛

 
  مصبببرف میوه و سبببیسبببت  ایمنی خود را با

 ستزیجات تازه تقویت نمایید؛

 
 به اطرافیان خود آموزش دهید؛ 

 


