
یراه های پیشگیری از ابتال به بیمار

NCP (Novel Coronavirus Pneumonia)

Eng.Parvizi



:اهداف

1-کرونا ویروس و اپیدمیولوژی آن

2-درس آموخته های مقابله چین با ویروس

3-اقدامات مهم دولت چین در مقابله با کرونا

4-ماندگاری ویروس کرونا در خارج از بدن

5- 19دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتال به ویروس کووید

6-الزامات سالمت در محیط داخل خانه

7- بیمارستاناز جمله در گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار فاصله

8- گذاری اجتماعی در مراکز فاصله

9- ماسک های پزشکی و کاربرد آنهاانواع

10-دستور کار گندزدایی سطوح و ضدعفونی دست ها

11-سواالت متداول



 What is a coronavirus?

Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans. In

humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the

common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS)

and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently discovered coronavirus

causes coronavirus disease COVID-19.



 What are the symptoms of COVID-19?

The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and dry cough. Some

patients may have aches and pains, nasal congestion, runny nose, sore throat or diarrhea.

These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but

don’t develop any symptoms and don't feel unwell. Most people (about 80%) recover from the

disease without needing special treatment. Around 1 out of every 6 people who gets COVID-

19 becomes seriously ill and develops difficulty breathing. Older people, and those with

underlying medical problems like high blood pressure, heart problems or diabetes, are more

likely to develop serious illness. About 2% of people with the disease have died. People with

fever, cough and difficulty breathing should seek medical attention.



Coronavirus disease 2019:اپیدمیولوژی  ازنکاتی

تاریخچه:
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بوددادههشدارراجدیدبیماریظهور یکچینیپزشک،ليانگونلی!



اتيولوژی

نوع7: کرونا ویروس انسانی

4 عاملنوع                                                            :(Common Cold)

1 عاملنوع:(Sever Acute Respiratory Syndrome)                

1 عاملنوع                  :(Middle East Respiratory Syndrome)

1 عاملنوع:(Novel /New Coronavirus 2019)                         



:بيماریسير

یابندمیبهبودیخانهدروشوندمیایجادخفيفهایفرمموارد،% 81در

پنومونی% 13/8درNCP (Novel Coronavirus Pneumonia) تنفسییدامنهباهمراه
شودمیکوتاه ایجاد

میایجادسپتيکشوکوهاارگانسایروتنفسینارساییمانندخطيریعوارض% 4/7در
شود

3درو - شودمیحادثمرگنيز،موارد % 2



شودمیبيشترعالیمبعدروزهایاست درتببدوناولدرروزبيمارپيشرونده،موارددر

رسدمیدرجه39بهتبششمروزدر

شودمیایجادپنومونیهشتمروزدر

بدترحالبعد،روزهایدر) distressشودمی)حادتنفسی

روندمیبهبودیبطرف% 80بعد

روندمیمرگوعوارضبطرفتعدادی



جغرافياییپراکندگی

.انددرگيرشدهپاندمیایندیگردرکشور79وچين،2020مارسچهارمتا



.شداضافهنيزایرانکشورنقشهاینبه،1398بهمن29تاریخدر•

شدگزارششهر قمدرباراولينبرایبيماریازمورددوبهمن29تاریخدر•

یکتوسطیچينکاالیکردنواردوپاکستان، افغانستانازبيماریاینمنشاشودمیبيانکهآنطورالبته•
.گيردقراربررسیموردبيشترکه بایدبودهبازرگان

.رسيدفوتینفر77وقطعیتایيد2336به98/12/14تاریختاآماراین•



بهداشتوزارترسمیآماراساسبرایرانکشوردرمرگوابتالروند



منبع،)منشا(مخزن

هوانانبازاردر(Huanan) وخوارمورچه-همستر–خرگوش-مار–خفاشمانند(زندهوحشیحیواناتودریاییغذاهایچین،درووهانشهردر....( 

اینبابیماریانتقالشایدلذا .بودندبازارایندرمغازهصاحبانهاآنازتعدادیکهشدندگزارشاینجاازبیمارییاولیهمواردکهرسدمیفروشبه
.باشدمرتبطموضوع

خفاش :منشا

ماریاپانگولینخوارمورچه :واسطميزبان

مدفوع-هادست–عالمتبدونناقلینومبتالفردتنفسیترشحات :منبع



 How does COVID-19 spread?

People can catch COVID-19 from others who have the virus. The disease can spread from person to person

through small droplets from the nose or mouth which are spread when a person with COVID-19 coughs or

exhales. These droplets land on objects and surfaces around the person. Other people then catch COVID-19

by touching these objects or surfaces, then touching their eyes, nose or mouth. People can also catch

COVID-19 if they breathe in droplets from a person with COVID-19 who coughs out or exhales droplets.

This is why it is important to stay more than 1 meter (3 feet) away from a person who is sick.

WHO is assessing ongoing research on the ways COVID-19 is spread and will continue to share updated

findings.



بدنازخارجدرکروناویروسماندگاری

یر جست و زهای اطالعاتیپایگاهبالینیسواالتبهپاسخو بدنازخارجدرویروسماندگاریبهمربوطشواهدومطالعاتیافتنمنظوربه
:جو شد

 EMBASE 

 PubMed   

 Medline(Ovid) 

 Scopus

 Google Scholar 

تسالمسازمانگانهششایمنطقهدفاترمختلف،کشورهایبهداشتوزارتسالمت جهانی،سازمانقبیلازمختلفهایسایت
جهانی





:ویروسقابليت ماندگاریبرجوی و شرایط محيطیمشخصاتتأثير

 Al-Rousan N, Al-Najjar H. Nowcasting and Forecasting the Spreading of Novel Coronavirus 2019-nCoV and its Association With Weather Variables in 

30 Chinese Provinces: A Case Study. Available at SSRN 3537084. 2020.

.دارد(COVID-19)کروناویروسانتقالدرکمیتأثیرهواوآبمتغیرهایدادنشانبودگرفتهانجامچیندرکهمطالعهایننتایج

چیناستانهایازیکهیچدرویروسشدهتأییدمواردوبهبودیمرگ،باهواوآبمتغیرهایبینارتباطیهیچمطالعه،همیندرهمچنین
.نداشتوجود

 Altamimi A, Ahmed AE. Climate factors and incidence of Middle East respiratory syndrome coronavirus. Journal of infection and public health. 2019 

Dec 5.

Middle East Respiratory Syndrome CoronaVirusرویبرکهدیگرایمطالعه (MERS-CoV) داد،نشانبودشدهانجام
اینبروزمیزانافزایشباباالفرابنفششاخصوباالدمایمطالعه،ایننتایجطبق .داردتأثیرویروساینماندگاریبرهواوآبویژگیهای

داشتویروس ارتباطاینبروزمیزانکاهشباپایینبادسرعتوپایینرطوبتحالیکهدر .داشتارتباطویروس



 Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. The Journal of 

hospital infection. 2020 Feb 6.

اساسبرهمچنین .یابدمیکاهش)سانتیگراددرجه 41یا 31 (باالدمایدرMERS-CoVماندگاریزماندادنشاندیگریمطالعهنتایج
استدرصد 31رطوبتمیزانازبیشتردرصد51رطوبتدرواتاقدمایدرانسانیکرونایویروسماندگاریمطالعه،همیننتایج



:مقاومت ویروس کرونا بر حسب شرایط مختلف



ویروسباچینمقابلههایآموختهدرس

:اساسیسوالدوقالبدرکرونا

کرد؟چهاپيدمیبهپاسخدرچين :اولسوال

راآنهاخالقانهرویکردیکباهمراهوکردنداستفادهبهداشت عمومییپایهوقدیمیابزارهایاز .شدانجاماستانداردبسیارجدیدویروساینمقابلدرچینرویکرد
.بستندبکارندیده ایمماتاریخدرکهبزرگیبسیارمحدودهیکدر





دومسوال:

است؟داشتهکارکردچگونهچينرویکرد



کرونابامقابلهدرچيندولتمهماقدامات

بازاربستنHuanaبازارهاسایربهآلودگیسرایتبررسیوبازارمحیطضدعفونیبرایژانویه1تاریخدر.

نگرگذشتهشکلبهبیمارانپروندهطریقازبیماریابیوهااستانتمامیدرفعالبیماریابیشروع

ژانویه14تاریخاز...وبنادر،آهنراههایایستگاهها،فرودگاهدرقرمزمادونهایدماسنجنصب

بهداشترعایتوبیماریازپیشگیریزمینهدرعمومیآموزش

حیوانیمنبعازانتقالکاهشوشناساییبرایتالش

وورودوکردهمتوقفرامتروهاوهااتوبوسترددهاآن.کردندتعطیلراشهریونقلحملسیستمتمامووهاندرمقاماتژانویه22در
.درآوردندتعلیقحالتبهراهااتوبوسوپروازهاتمامخروج



شدندقرنطینهاجباریصورتبهژانویه23تاریخازهوبئیاستاندرآنفاطراشهرهایوووهان.

اعمالشتریبینظردقتوسختگیریدرمانیبهداشتیسیستمکارکنانفردیحفاظتتجهیزاتواستانداردهاباارتباطدرژانویه23از
.شد

ندگرفتووهاندررابیمارهزاربرایقرنطینهامکاناتدارایوجدیددرمانیمرکزیکساختبهتصمیمژانویه23درچیندولتمقامات.

Huoshenshan)شانهوشنبیمارستاننامبامرکزاین Hospital)راکروناجدیدویروسبهشدهمبتالبیماراولین2020فوریه3در
.پذیرفت

،بیمارانبهمطلوبدرمانیهایمراقبتارائهوبیمارانزودرسمراقبتوجداسازیشناسایی.

شدندتعطیلسینماهاوورزشیمسابقاتآنموجببهوشداجراسراسرکشوردر"اجتماعدرفاصلهحفظ"دردولتاجباریاقدامات.

وشدهمبتالفردخوانوادهاعضایبهتنهاوقطعویروسانتقالزنجیرهنتیجهدر.کردندتمدیدرانوسالمناسبتبهتعطیالتمدارس
.شدپذیرامکانواگیرداربیماریاینکنترلترتیباینبه.شدمحدودهاآنزندگیمحل



:مثالی از قرنطینه اجتماعی



ویروسکروناازپيشگيریدرمهمنکات



بهعدم دسترسیدرصورتوبشوییدمایعصابونوآبباثانیه20حداقلمدتبهمچباالیتاخود راهایدستآشامیدنوخوردنازقبل

نماییداستفادهالکلپایهکننده برضدعفونیموادازسالمآب

سوال؟؟





کنیدهستند خودداریمریضکهافرادیباتماساز

شودحفظافراد بیمارازمتر 2تا 1فاصله(بپرهیزید دیگربا افراددست دادنوروبوسیاز)

نمایند؛ماسک استفادهازحتمامشکوکوبیمارافراد



دهان خودداری کنید؛وبینیچشم،بهدست زدناز

بیندازید؛زبالهسطلرا دردستمالوبپوشانیدکاغذیدستمالباخود رابینیودهانسرفه،وعطسههنگام



کنید؛منزل استراحتدرداریدسرماخوردگیعالئماگر

؛نماییدگندزداییهستید راآنبامکررتماسدرکهسطوحی



نمایید؛تقویتتازهسبزیجاتو میوهمصرفباراخودایمنیسیستم



19دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتال به ویروس کووید 

























.هستپایداربسیارزدگییخوسرددمایدرکورنا

.بدهادامهخودشبقابهسال2تادرجه-20دمایدرتونهمیتحقیقاتطبق

توانندمیچقدرتاهاویروسایناینکه.بموننزندهساعت72تایخچالیدرجه4دمایدرتونندمیهاویروساینخانوادههمچنین

.باشدمینورورطوبت،دمامانندعواملیبهبستهکنندمقاومت

.بشهبدنواردگوشوبینی،چشم،دهانمثلبدنورودیمجراهایطریقازتونهمیویروساین

:دماییشرایط



پروتکل ورود به منزل 

.ودشگرفتهنظردرغیرضدعفونیوسایلبرایمکانی.بگذاریدخطپشتراهاکفشوکنیدمشخصهاکفشبرایقرمزیخطورودیدرببیرون

.بگیریدنظردرخودوسایلوموبایل،گوشیپولکلیدها،کیفبرایورودیدرازبیروندرمحلی-1

بگذاریدآندرراوسایلخانهبهورودازقبل-2

کنیدضدعفونیراخودهایلباسابتدا،منزلبهورودمحضبه-3

.بشوییدثانیه20مدتبه،مابعباراخوددستانوبشویدشوییدستواردجاییبازدندستبدونسپس-4



در و هر آنچه را که قبل از شستن دست ها لمس کرده اید ضدعفونی کنید، دسته ی شیر، دسته بعد از شستن دست ها-5

قبل از اینکه وسایل خود را وارد منزل کنید آنها را ضدعفونی کنید-6

:توجه کنيد

.دستان خود را بعد از تعویض لباس بشوییدنباید * 

.را قبل از ضدعفونی وارد منزل کنید...وسایل همراه خود را مانند گوشی،کلید و نباید * 

یک سطل در دار قبل از ورودی منزل بگذارید اگر ماسک دارید در آن بیندازید*

.مراحل را مانند یک مانور نظامی با خانواده خود تمرین کنید و فیلم بگیرید*



:خریدپروتکل 

م و بینی خود در صف خرید کسی سرفه کرد از صف خارج شوید و تا زمان شست و شو به دهان ،چشاگر . به یاد داشته باشید که با ماسک و دستکش خرید کنید
.خریدها به منزل می بایست طبق این پروتکل اجرا شودورود . دست نزنید 

.پالستیک خرید ها را بیرون از منزل بگذارید و به هیچ عنوان آنها را در داخل منزل نیاورید

.مراحل جاسازی و جداسازی باید بیرون از در ورودی انجام شود

.یک سینی یا تشت بزرگ برای در آوردن خرید ها از پالستیک بردارید-1

.را جدا کنید...(مانند ماست ،شیر،پنیرو ) دارای بسته که از یخچال برداشته ایدکنسروها، محصوالت ابتدا -2

ساعت 72اگر کسی که دارای ویروس است در آنها عطسه کرده باشداین ویروس می تواند در محیط یخچال تا .)آنها را با مایع دستشویی به خوبی بشورید-3
.(فعال باشد



.بعد از خشک شدن آن ها در یخچال جا دهید و سینک ظرفشویی را ضدعفونی کنید-4

. محصوالت گوشتی و مرغی را با آب بشویید-5

.ساعت مصرف کنید72از بشویید بعد که نیاز به یخچال دارند اما نمی توانید آنها را محصوالتی -6

ساعت مصرف کنید48آجیل ها و محصوالت روباز را در جای تقریبا گرم و بدون نور بگذارید وبعد از -7

.جاسازی و جداسازی مواد غذایی با دستکش یکبار مصرف باشدتمامی مراحل یادتان باشد که -8

این یک وضعيت قرمز است



باشد یادتان . هم هستیمهمراه . ما می توانیم با رعایت پروتکل ها این ویروس را شکست دهیم. را کنترل کنید این ویروس پشت استرس ما پنهان شده است خود 

.که میزان بهبود این ویروس بسیار باالست پس نگران نباشید و پروتکل ها را به اشتراک بگذارید



)کویلفن(گازیکولربهداشت

گازیکولرمختلفقسمت های:

)کندانسوریاداغکویلفن (خانهازخارجقسمت

1

2



:توضيحات*

.نداردخانهداخلافرادبرایبهداشتیخطربنابراین.نداردخانهداخلباارتباطیگونههیچ )کندانسور (داغکویلفنهوای-1

راایزابیمعوالانتقالتوانکندانسورمیدهندقرارهاسالنیارهروداخلامامغازهازبیرونراکندانسورکهاکزمرسایریاپاساژهادرتوجه****
.دارد

.شودمیدادهچرخش)خانهداخل (سردکویلفنتوسطخانههوای-2

باافرادآورد ومیدرچرخشبهآنراکویل،فناطاقدر )...وتنفسیقطرات،،باکتریهارچها،ذرات،قاشیمیایی (آلودگیهرگونهوجودصورتدر-3
گیرندمیقرارهاآلودگیمعرضدربیشتریسرعت

.شوندمیاکندهپراطاقفضایدربیشتریسرعتباکویلفنتوسط )و عطسهسرفههنگامدربویژه (وباکتریهاویروسحاویتنفسیقطرات-4



oبهداشتیحلراه:

o5- توریPPT(ترفتاالتاتیلنپلی ) باPM2.5کندمیحذفراباشدباکتریو یاویروسحاویکهقطرات تنفسی.

o6–ازجنس توریباکویلفیلتر فنو باکتریویروسبهآلودهتنفسیقطراتپرکندگیازجلوگیریمنظوربهPPTکه در بازار به آن استر
.دهیدشود پوششمیگفته

o7-توری شودمیمنتقلتنفسیقطراتتوسطکروناویروسچونPPTکندمیحذفاطاقهوایازراپرخطرقطراتاین.

o8-رددگتعویضموقعبهبایدهاآلودگیحجموکولرکارکردساعت،تعدادنفرات،تعداداطاقفضایبهتوجهباتوریاین.

o9-باشدمی)...ووقاچها،باکتریهاویروسها (هاآلودگیعواملرشدبرایمناسبیمحیطخود فیلتر،تعویضشدنطوالنیصورتدرتوجه.



توجه:

PM2.5کندحذفتواندمیرا)شودمیشاملهمراتنفسیقطراتکه (میکرومتر2.5از  قطر بیشترباذراتتوریاینکهاستمعنیاینبه. 

:به فيلترکولرPPTمراحل چسباندن توری 



يماربباتماسمعرضدرافرادوهمراهانبرایکروناویروسبهابتالازپيشگيری

باشیداین عالئممراقبروز 14بیمار،فردبانزدیکتماسآخرینازبعد:

اسهال* تب

                                                  تهوع * سرفه

استفراغ* نفس                                           تنگی

آبریزش شدید بینی *بدنلرز

کنیددرمانی مراجعهمراکزبهسریععالیم،اینبهابتالصورتدرو**بدندرد.

سردرد



-2 وازینمبا رعایتعمومیمناطقسایریامدرسهکار،محلبهرفتنخود مانندروزانههایفعالیتتوانیدمیندارید،رامذکورعالئماگر
.دهیدادامهبهداشتی

-3 نیدکالکل استفادهحاویهایکنندهعفونیضدازندارید،صابونواگر آببشویید؛ثانیه 20مدتبهوصابونآببامکرررادستهایتان
.)بماندباقیروی سطوحتواندمیروز 9تاساعت 2ازویروسکرونا (

بشوییدراهایتاندستغذاازقبلهمیشه.

-4 درج خودآرنباالییبخشازیاوبیندازیدزبالهسطلدرونراآنبعدگرفته وخودبینیودهانجلویدستمالعطسه،یاسرفههنگام
.نماییداستفادهسرفهیاعطسههنگام

-5 و یاییدبشوراها و صورت خوددستبالفاصلهکاراینانجامصورتدربپرهیزید ونشدهشستههایدستباخودصورتوچشملمساز
.نماییدضدعفونی



-6 استموثربیماریازپیشگیریدربیمارفردبامترحداقل یکفاصلهرعایت .کنیدخودداریبیماربانزدیکتماساز.

-7 ازپسروز14مدتبههاسازمانواداراتورزشی،آموزشی،مراکزنقل عمومی،وحملوسایلعمومی،وشلوغهایمکاندرحضوراز
.کنیدخودداریبیمارباتماس

-8 ددیگران بپرهیزیبادادندستوروبوسیازوکنیداستفادهاز ماسکحتماًعمومیهایمکانوانبوهتجمعاتدرحضورصورتدر.

-9کنگوش پاکسوآپتمیز،کاغذیدستمالباراآنهایدکمهاز آسانسور،استفادهصورتدر،...وخریدمراکزعمومی،هایمکاندر
برایدستانگشتانوجه ازهیچبه .بیندازیدداردربپدالیزبالهسطلیازبالهدر کیسهراآنسپسودهیدفشارتمیزدندانخاللیاو

.نکنیداستفادهآسانسوردکمهزدن

-10نایستیدیکدیگرروبرویوجههیچبهوباشدآسانسوربه دربروبایدشماایستادنجهتآسانسور،ازاستفادهصورتدر.

-11نکنیداستفادهزبالهسطلدربکردنبازبرایاز دستوشوداستفادهپدالیهایسطلازحتماًعمومیاماکندر.



-12 بشویيدثانيه 20راهادستبایستیآنهاباتماسازپسکهآلودهصفحهنه:

شخصیاماکن عمومی و زنگ تاپ                                     صفحه کلید کامپیوتر و لپ 

خروجاثر انگشت حضور پرسنل در دستگاه های ورود و ثبت موس                                                                      

مهر یا استامپ تلفن                                           صفحه موبایل و گوشی 

صفحه کلید و دکمه های آسانسور 

 (ATM)کلید دستگاه های خودپرداز صفحه 

صفحه کلید دستگاه های کارت خوان 



-14ضدعفونیوتمیزرا ...وهمراهگوشیدرها،تلویزیون، دستگیرهکنترلریموتمانندکنیممیلمسمرتبکهسطوحیواشیا
.کنید

-15 شوداجتنابافرادسایروخانوادهاعضایبامشترکظروفاستفادهاز.

،-16ویتامین مصرفCکندمیممقاوویروسکرونابهابتالمقابلدررافردومی شودبدنایمنیسیستمتقویتسببسبزیومیوه



-کوویدبامبارزه )ویروسکرونا( 19

محيط و کاردرسالمتالزاماتواجتماعیفاصله گذاری

اجتماعیفاصله گذاری

صنایعشاغلینازبسیاریکهآنجااز.استاجتماعیگذاریفاصلهرعایتتماسزنجیرهقطعومواجههکاهشهایراهازیکی

محسوبتجمعاماکنازیکیکاروکسبهایمحلوهستند19کوویدبیماریمعرضدرخدماتیوتولیدیواحدهایو

استمالزاستبرخوردارباالییاهمیتازکارنیرویسالمتحفظطرفیازوگرددبیماریانتقالسببتواندمیکهشده

سطحبامتناسبمواجهاتکاهشبرایبهداشتیاصولرعایتبرعالوهاجتماعیگذاریفاصلهطریقازایویژهمقررات

.شودگرفتهنظردرصنایعواقتصادیفعالیتاهمیتدرجهواضطرار



بيمارستان

:شودرعایتزیرموارداستالزمراستاایندر

گرددرعایتافرادخروجوورودمسیرجداسازی.

شودترعایمذکورهایدرمحلکنندگانمراجعهبینایمنفاصلهوشودجلوگیریترخیصوپذیرشاداریقسمتبهبیماروروداز.

کاملفردیحفاظتتجهیزاتازاستفادهمتر،یکازکمترفاصلهدربیماراموربهرسیدگیوخدمتارایهبرایضرورتصورتدر
استالزامی

درتواندمیرویکرداین .کنید استفادهپالستیکیپنجرهیاشیشهمانندفیزیکیموانعازویروسمعرضدرگرفتنقرارکاهشبرای
،روداتحویلزماندرداروخانهپنجرهیااورژانسبخشپذیرش در،یاژترمناطقمانند،دارندحضورآنهادربیمارانکهیمناطق
.شودعملی



شوداستفادهایزولهمنطقهدربیمارانباارتباطبرقراریبرایبستهمدارتلویزیونیهایدستگاهاز.

متریکحداقل(گرددرعایتبیمارازگرفتنحالشرحهنگاممناسبفیزیکیفاصله(.

شودرعایتمتریکحداقلفاصلهبیمارهمراهوبیمارباکردنصحبتهنگامدر.

برسدحداقلبهگرفتنحالشرحزمانمدت.

کوویدبهمبتالافراد- -کوویدبهمشکوککهافرادیبارا19 .نگیرندقرارهمکناردرهستند19

کوویدبهمبتالبیمارانازنیزبیماریزاعواملسایرازناشیتنفسیهایعفونتبهمبتالافراد- نگیرنقرارهمکناردر19



شوددادهقرارهمازفاصلهبامتر 2حداقلهاتختخواب. 

کوویدبهمبتالافرادازیانحصارطوربهبایدیبهداشتهایمراقبتکارکنانامکان،درصورت- عفونتانتقالخطرتاکنندمراقبت 19
.دهندکاهشراناخواسته

وحملمسیرهایازبیمار،انتقالبهنیازصورتدر .گردداستفادهحملقابلوپرتابلتشخیصیتجهیزاتیرساورادیوگرافیتجهیزاتاز
.شوداستفادهبیماربرایماسک پزشکیازاالمکانحتیوگردداستفادهشدهتعیینپیشازنقل



شودمحدودبیمارازمراقبتبراینیازموردحداقلبهاتاقدرافرادتعداد.

شوداستفادهکارکنانجابجاییبرایخودروسرنشینظرفیتنصفازکارکنان،ذهابوایابسرویسبودنفعالصورتدر.

تفادهاسنظایرآنوکنفرانسویدئونظیرامکاناتیازوگرددخودداریآموزشیهایکارگاهودورهحضوری،جلساتبرگزاریازاالمکانحتی
.گردد



شودجلوگیریتجمعازکهگرددریزیبرنامهایگونهبهاستراحتهایزمان. 

بهمنزلوارکمحلبهسفرهاتعدادکهشودانجامصورتیبنمایندمیلیتفعااقماریصورتبهکهشاغلینیکارگردشریزیبرنامه
.یابدکاهشممکنمیزانحداقل



کارومحيط

فردیحفاظتوبهداشت

گرددرعایتدستبهداشتتنفسیترشحاتباتماسازبعد

آبباهاتدسسریعاوداردرزبالهسطلدربالفاصلهشدهاستفادهدستمالانداختنوعطسهوسرفههنگامدرخودبینیودهانپوشاندن
.گردداستفادهعطسهوسرفهموقعآرنجقسمت داخلیازنداشتوجوددستمالکهصورتیدر .شودشستهصابونو

برایالزمزمانمدت(گردداستفادهضدعفونیهایژلیاهامحلولازیاشودشستهصابونوآبباصحیحروشبههادستمرتببطور
.)باشدمیثانیه 20حداقلهادستصحیحشستشوی

گردداجتنابروبوسیودادندستاز

گرددپرهیزشلوغوعمومیهایمکاندرازحضورونمودهمحدودامکانحدتارامنزلازخارجهایفعالیت.



کامالصورتبهغذاییموادوکردهاجتنابامکانحدتافودفستوآمادهغذاهایخوردنهمچنینوعمومیهایمحیطدرغذاخوردناز
.گردداستفادهپخته

راجعهمپزشکبهعالیمشدنشدیدصورتدرواستفادهماسکازصحیحروشبهوکردهاستراحتسرماخوردگیعالیممشاهدهصورتدر
.گردد



باشدمیدسترسدروشدهتامينکافیاندازهبهزیرتجهيزاتوتدارکاتکهکنيدحاصلاطمينان:

(aماسکN95 

(bمحکموبلندساقهایدستکش

(cگان)مایعاتبرابردرمقاوممصرفیکبار )لباس

(dصورتتمامحفاظیاایمنیعينکمانندچشمحفاظتیلوازم)وایزر( 

(eدستبهداشتیلوازم

(fکلرپایهباکنندهضدعفونیهایمحلولوعمومیکنندهعفونیضدهایمحلول



:فردیحفاظتتجهيزات

کهاستذکربهالزمشودپوشیدهاستشدهآن ایزولهدربیماریککهشوندمیاتاقیواردکهافرادیکلیهتوسطبایدزیرفردیحفاظتتجهیزات
:آوردنددررالوازماینندارندعنوان حقهیچبهاتاقایندرمذکورافراد

مصرفیکباربلندآستين )گان(لباس .1

تنگوبلندساقهایبادستکش .2

N95سکما  .3



:چشممحافظ.4

)نمایندنمیتامینراالزمحفاظتطبیهایعینک(استالزامی)وایزر(صورتتمامحفاظیاایمنیهایعینکپوشیدن

جفتیکوعفونیضدالکلیمحلولباراهادست.کنیدتعویضبایدراهادستکشتمیز،محیطبهآلودهمحیطیکازجابجاییهنگام**

استپوشاندهرا)گان(لباسهایسردستدستکشهایساقکهکنیدحاصلاطمینانوبپوشیدتمیزدستکش



:تجهيزاتوابزاربهداشت

بهنیازاگر)اهسنجدماوهاسنجفشار)مثالعنوانبه.گیردقراراستفادهموردصیاختصاصورتبهیاوبودهمصرفیکباریابایدتجهیزات
به(کنیدگندزداییوکردهتمیزراآنجداگانهبیمارهربرایاستفادهازبعد،داردوجودبیمارانبرایمشترکبطورتجهیزاتازاستفاده

.)درصد70الکلازاستفادهبا،مثالعنوان

کنیداستفادهشدهتعیینتشخیصیتجهیزاتسایریاوحملقابلرادیوگرافیتجهیزاتاز

گندزداییویزتمکاریشیفتپایاندرآننظیرمواردیوبیسیمموس،کیبورد،تلفن،رایانه،کار،ابزارها،دستگاهقبیلازتجهیزاتکلیه
شوند؛

شودجلوگیری)هوادرمعلقذرات(آئروسلتولیدازکهکنیدتمیزطوریراسطوحیاتجهیزات



سطوحوموادنشوندپاکآلیموادازاقالموسطوحاگر.شودانجامگندزداییازقبلکردنتمیزکهشویدمطمئنگندزداییبهنیازصورتدر
.نیستندگندزداییقابل

گرددآوریجمعمشترکحولهوعباوچادرسجاده،ومهرکلیهوداردکاملضرورتشخصیسجادهومهرازاستفادههانمازخانهدر.

نشونداستفادهیاوجمعآوریثانویاطالعتاآبخوریوسردکنآبدستگاههایکلیه

شودگندزداییاستفادهبارهرازپسنظافتوسایل



:ساختمانبهداشت

شوداستفادهمطلوبتهویهازبرداریبهرهجهتسالن هاپنجرههایودرهاگذاشتنبازوهواکشاز. 

روزشبانهطولدرومستمربطوربایستیبهداشتیسرویسهایونمازخانهآشپزخانه،غذا،سروسالنویژهبهصنفیمراکزهایقسمتکلیه
باشدبرخوردارمناسبیتهویهازتعطیلیساعاتدرحتی

گرددمستمرگندزداییومجزاصورتبهرا )توالتوحمام(بهداشتیسرویسهای

نشوندپخشهوادرمیکروبهاتابگذاریدراآندربفرنگی،توالتسیفونکشیدنازقبل



شاملمشترکتماسدارایسطوح: 

ووانکارتخهایدستگاهتلفن،گوشیکابینت،کمد،تخت،ها،پلهنردهشیرآالت،صندلی،ومیزدرها،دستگیرهها،دربکف،ودیوار

گرددگندزداییسپسوشدهخشکوتمیزدستمالباآننظایروعمومیوسایلپریزها،وکلید،پوشهاکفخودپردازها،

پسماندعدفوآوریجمعدرخصوصخدماتینیروهایکلیهوپذیردصورتپدالیداردرهایسطلدربهداشتیشیوهبهبایدپسماندهادفع

کاردستوردرشیفتهرآخردر)نشتودرزبدونمحکمپالستیکیهایکیسهدرپسماندآوریجمع(بهداشتیمالحظاتتمامیرعایت

دهندقرار



شودگندزداییمرتباوباشدداشتهمناسبتهویهبایدآسانسورهوای

گرددفعالغیر )وجوددرصورت(سیگاراتاقکهای

شودجامانکاریشیفتهرازبعدریکباحداقلمستمربطوربایستیوجودصورتدرشاغلیناستراحتمحلگندزدایی

باشدبرخورداربایستیمناسبتهویهازروزشبانهطولدراستراحتمحلداخل

شوندزداییگنداسپریبصورتکاریشیفتازبعدمستمربطوربایستیامثالهموهاپردهکلیه.



:انواع ماسک های و کاربرد آنها

میپرداختهکاربردشانوآنهاانواعخصوصدرمطالبیبهذیلدر،هاماسکانواعخصوصدراطالعاتیبهنیازوکروناویروسبیماریشیوعبهتوجهبا
.شود

ضافدرعفونیمعلقذراتبرابردرمحافظیکعنوانبهجراحیماسک.شوندمیشناختهجراحیهایماسکعنوانبهبیشترپزشکیهایماسک
وردمبهداشتیهایمراقبتمتخصصانتوسطعمدهطوربهآنها.استشدهتوصیهجراحیعملحیندرسالمتمتخصصانتوسطوشدهشناخته
.کنندمحافظتمعلقذراتوبدنمایعات،هواازناشیعفونیهایبیماریشیوعبرابردردیگرانوخودازتاگیرندمیقراراستفاده

،گبزرذراتتوانندمیکهاندشدهطراحیموادیباآنها.استشدهگرفتهنظردرشمابینیودهانپوشاندنبرایجراحییاپزشکیهایماسک
باشدمضرشمابرایکهباشدهاییباکترییاویروسحاویاستممکنموارداینهمه،کنندمسدودرا...وترشحات

.کنندنفودپزشکیماسکیکبهبتوانندهمهنوزاستممکنذراتحال،اینبا



:کشدارالیهدومعمولیهایماسک-1

برایهاماسکاین.شوندمیاستفادهپزشکیعمومیشرایطدروچسبدنمیصورتبهاماپوشانندمیرادهانوبینیهاماسکاین
راحیطعطسهوسرفهازجلوگیریبرایمثالطوربه،هوابهورودوبدنمایعاتخروجازممانعتوجلوگیریبرای،طرفهیکمحافظت

.نیستندمقاومخونبرابردرواندشده



:بندارالیهسهجراحیهایماسک-2

بهمعمولیهایماسکازبیشترهاماسکاین.هستندمقاومهاباکتریذارتبرابردرنیزدرصد95حدودوترشحات،خونبرابردر
ینهزمدررامفیدکارهایازبرخیهمهنوزنیزجراحیهایهستند،ماسکآلایدهفیلتردارهایماسککهحالیدر.چسبندمیصورت

العهمطیکطبق.شوندمیبینیودهانویژهبهصورتباماهایدستمکررهایتماسازمانعآنها.دهندمیانجامویروسازمحافظت
خودورتصبهسپسودستهابهرامیکروبزاعواملتوانیممیبنابراینکنیممیلمسراخودصورتساعتباردر19متوسططوربهما

.شودمیمحسوبمفیدمواردایندرجراحیماسکازاستفادهکنیم،پسمنتقل

نمیشودتوصیهپیدرپیساعتدوازبیشفیلتربدونهایماسکازاستفاده



:فردیحفاظتبرایفيلتردارهایماسک-3

تنفسایهوفیلترکردنبا.چسبندمیصورتبهکامالواندشدهطراحیصورتکاملدهیپوششمنظوربهوهستندمحکمهاماسکاین
.اشندبمیمصرفیکبارصورتبههستندمقاوم،روغنیغیرذراتوترشحات،خونبرابردرواندشدهطراحیدوطرفهحفاظتبرای،شده

.کنندمیکاورراصورتکامالبرخیوپوشانندمیراصورتنیمهبرخی



:انواع ماسک فیلتردار 

FFPماسک های 

 ماسک هایFFP 2001که با استاندارد اروپایی:EN149 طبقه بندی شده اند:

 ماسک فيلتردارFFP1 : درصد80میکرون با فیلتراسیون 5مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک

 ماسک فيلتردارFFP2 : درصد94میکرون با فیلتراسیون 5تا 2مناسب برای ذرات بین ماسک

 ماسک فيلتردارFFP3 : درصد99میکرون با فیلتراسیون 2مناسب برای ذرات کوچکتر از ماسک



RوPوNماسک های 

:طبقه بندی شده اند NIOSHکه با استاندارد امریکایی RوPوNماسک های 

: Nماسک های 

 ماسکN95 : درصد غیرمقاوم نسبت به روغن95میکرون با فیلتراسیون /.3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک

 ماسکN99 : درصد غیرمقاوم نسبت به روغن99میکرون با فیلتراسیون /.3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک

 ماسک: N100  درصد غیرمقاوم نسبت به روغن 97/99میکرون با فیلتراسیون /.3ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از



Rماسک فيلتردار

 ماسکR95 : ساعت8درصد مقاوم نسبت به روغن  تا حداکثر 95میکرون با فیلتراسیون /.3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک

 ماسکR99 : ساعت8درصد مقاوم نسبت به روغن  تا حداکثر 99میکرون با فیلتراسیون /.3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک

 ماسکR100 : ساعت8درصد مقاوم نسبت به روغن  تا حداکثر 97/99میکرون با فیلتراسیون /.3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک



Pفيلتردارماسک 

 ماسکP95 : درصد مقاوم نسبت به روغن95با فیلتراسیون میکرون /. 3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک

 ماسکP99 : درصد مقاوم نسبت به روغن99با فیلتراسیون میکرون /. 3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک

 ماسکP100 : درصد مقاوم نسبت به روغن97/99با فیلتراسیون میکرون /. 3مناسب برای ذرات بزرگتر از ماسک



:ماسک فيلتردار کربن اکتيو یا کربن دار 

 د که باعث منظور حفاظت در مقابل گازها و بخارها در نظرگرفته می شونبه ( کربن اکتیو)در این نوع ماسک ها الیه هایی از کربن فعال شده
.می شود که بوی آلودگی و گازهای مضر هوا به داخل ماسک نفوذ نکنند



:تاریخ انقضا و عمر مفید استفاده از ماسک فیلتردار 

ساعت کاری باشد اما بطور کلی در سه حالت زیر باید 8می تواند تا FFP2و N95به طور عمومی عمر مفيد ماسک فيلتردار 

:تعویض می شودFFP2یا N95ماسک فيلتردار 

.a-یرون به اگر قالب کاسه ای شکل ماسک فرم خود را از دست داده باشد و روی صورت تان بطور کامل محکم نچسبد که باعث نشت هوای ب

.درون ماسک شود

.b-اگر با وجود زدن ماسک روی صورت بوی دود و هوای آلوده از بیرون را احساس می کنید.

.c-اگر فیلتر ماسک کثیف شده باشد و آلودگی گرد و غبار روی سطح آن دیده شود که قابل تمیز شدن نباشند.



.a و یا هرعامل عفونی دیگر از بیمار، ترشحات  شدن به خون آغشته.

.bآسیب دیدن ماسک.

.cافزایش قابل توجه مقاومت تنفسی

:توصيه جدی 

.می تواند سبب بروز بیماری های جدی ریوی گرددN95ساعت مداوم از ماسک 4استفاده 

لذا استفاده از این ماسک جهت افرادی که عالئم بیماری و یا ارتباط نزدیک با شخص بیمار را ندارند توصیه نمی شود



N95تفاوت بین ماسک پزشکی و یک ماسک 

.شودمیاستفادهکوچکبسیارذرات%95ازجلوگیریبرایکهاستایوسیلهN95ماسک

.کندفیلترراهوادرموجودذراتاستقادروگیردمیقرارشماپوستوصورترویبیشتریامنیتباN95ماسک،پزشکیهایماسکبرخالف

%5هنوز(شودمیگرفتهنظردرمیکرون.0/3کهکوچکبسیار)کندمسدودراکوچکبسیارذراتاز%95تواندمیN95ماسکیککهحالیدر
.کنندنفوذتنفسدستگاهدربتوانندمضرذراتکهداردوجوداحتمال

حافظتمازاطمینانبرای.کرداستفادهماسکتوانمیچگونهکهدهدتوضیحوشدهتهیهسازندهازدقیقهایدستورالعملبابایدN95ماسکهرنوع
.شوندرعایتبایدهادستورالعملاین،بیمارانتانوشمابرایمناسب



:بزنيمصورتبهچطورراپزشکیماسک

دستان خود را تميز کنيد:

 ثانیه بشویید20دستان خود را حداقل باید . خود را با اب و صابون کامال بشویید، دستان قبل از لمس ماسک تمیز: دستان خود را تمیز کنید.

از اینکه آن ل قب. همیشه از یک حوله کاغذی تمیز برای خشک کردن دستان خود استفاده کنید و سپس آن حوله کاغذی را درون سطل زباله بیندازید
.را دور بیندازید ممکن است بخواهید از آن حوله کاغذی استفاده کنید تا پس از شستن دستان خود را باز و بسته کنید



 ماسک را بررسی کنيد :

 وجود و پارگی در ماسک، سوراخ که یک ماسک جدید را از جعبه در می آورید ،آن را چک کنید تا اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه نقص هنگامی

.را انتخاب کنیددیگری ( استفاده نشده)جدید را دور و ماسک ، آن و شکاف است ، سوراخ ندارد اگر ماسک دارای نقایص 



(شستشو، ضدعفونی و گندزدایی)مواد مصرفی 

 ودعفونی کننده دست بر پایه ی الکل انجام شهای ضد پیشنهاد می شود شستشوی دست ها با آب و صابون و یا استفاده از فرآورده.

 درصد80اتانول :                                  برپایهدست ضدعفونی

درصد 1/45گليسرول 

هزارم درصد 125هيدروژن پراکسيد 

 درصد75الکل :              ایزوپروپيلدست برپایه ضدعفونی

درصد 1/45گليسرول 

درصدهزارم 125پراکسيد هيدروژن 



:گندزداموادازاستفاده

دارندمختلفیعفونیضدوگندزداییهایپروتکلمختلفکشورهای

ه درکنندسفیدوالکلاما .باشدنداشتهدسترسیعفونیضدوگندزداموادانواعبهاستممکنمحدودبا منابعدرمانیبهداشتیمراکز .

.هستندقبولیقابلشیمیاییموادشونداستفادهدرستکهصورتی

.گرددزداییگندسپسشود وتمیز )دترجنت(کنندهپاکموادوآببابایدابتداکثیفسطوحدیگرزدایگندمادههرمانند



آندر 19کوویدآزمایشکهطبیآزمایشگاه تشخیصبرونکوسکپی،آندوسکوپی،اورژانس، :نظیرهاییمحلسطوحبرایبیمارستاندر :توجه
قبالکهاهاییگندزدوکواترنرآمونیومترکیباتفقدانصورتدرآمبوالنس،اتاق وبیمارانکاملترخیصبارهرازبعدایزولهاتاقشود،میانجام

گردنداست گندزداییشدهاعالمبهداشتوزارتتوسط

:5سدیمهيپوکلریت

)آبقسمت 9(با، ppm 50000= %5سدیمهيپوکلریتقسمت 1

سدیمهیپوکلریتبااداریهایمحیط،بیمارستاندرسطوحسایربرای:توجه

.شوندگندزدایی )آبقسمت 99و %5سدیمهيپوکلریتقسمت1 (







انواع گندزداها و ضدعفونی کننده هاتقسیم بندی 

ازکمیتعدادهاباکتریاسپورجزبهدارندوجودجانبیاشیایرویبرکهپاتوژنیهایمیکروارگانیسمهمهیازیادتعدادحذف

مواداینبه(ساعت10-6)باشدطوالنیمواجههزمانمدتاینکهبرمشروطببرندبینازراباکتریهااسپورتوانندمیگندزدامواد

.گویندمیشيمياییهایکنندهاستریل



:گندزدایی در سه سطح انجام میگیرد 

High-level)(HLD)باالسطحدرگندزدایی-1 disinfection)

امادرونمیبینازپوششبدونودارپوششهایویروسوهاقارچ،مایکوباکتریها،رویشیهایباکتریکلیهگندزدایینوعایندر
.گردندنمیتخریبباکتریاییاسپورهای

فرمالدئیدگلوتارآلدئید،،اسیدپراستیک،(H2O2–اکسیژنهآب)پراکسیدهیدروژن

-ILD()Intermediate)متوسطسطحدرگندزدایی-2 level disinfection)

.ببرندبینازدتوانننمیرامقاومباکتریاییاسپورهایولیمیرندمیهاقارچاکثرواکثرویروسها،رویشیهایباکتریگندزدایینوعایندر

هاالکل،یدهترکیباتوید،کلرهترکیباتوکلر



-LID()Low)گندزدایی در سطح پایين و کم -3 level disinfection)

.را می کشند( B،C،HIVمانند هپاتیت)قارچ ها و ویروس های پوشش دار، برخی باکتری های رویشی، اکثر این نوع گندزداها

.برای تمیزکردن سطوح استفاده می شوندمعموال . مایکوباکتریها و اسپورهای باکتریایی را از بین نمی برنداما 

دتول: فنل و ترکیبات فنلی مانند 



،کلروترکیبات (یدداربات ترکی)، الکل ها، پراکسیدهیدروژن، یدوفورها آمونیوم چهارظرفیتی، فرمالدئید،گلوتارآلدئید، ارتوفتااللدئید، ترکیبات مشتقات فنل*
کلردار

:پراکسيد هيدروژن 

بطور تجاری در دسترس% 3پراکسيد هيدروژن *

یک گندزدایی کننده پایدار و موثر برای سطوح بيجان*

.ها و اندوسکوپ ها، ونتیالتورها، پارچه گندزدایی لنزهای تماسی نرم% : 6تا % 3در غلظت های *

.مخلوط پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن برای گندزدایی موضعی وسایل کابین عقب آمبوالنس مناسب است*

تماس پوستی مخلوط پراستيک اسيد و پراکسيد هيدروژن با غلظتهای باال سبب آسيب و سوزش پوست: عوارض *

مهمترین مواد ضدعفونی کننده و گندزدای مورد استفاده در پزشکی



:الکل

(پروپانول)ایزوپروپيل الکل و ( اتانول)اتيل الکل *

%90تا% 60غلظت مناسب باکتریسیدال *

دقیقه10به عنوان گندزدا برای وسایل سطح غیرحیاتی و نیمه حیاتی به صورت غوطه ورسازی به مدت % 70در غلظت *

کمتری دارنداثر % 70کمتر از یا % 100-90در غلظت *

اشتعال و سرعت تبخیر باال، قابل موجب آسیب زدن به لوله های الستیکی و سطوح پالستیکی *



% :96الکل نحوه رقيق سازی 

شوددرجه اضافه 96آبی که باید با الکل (سی سی)حجم = درجه 96الکل (سی سی)حجم ×  0/37

:       استسی سی آب مقطر الزم 74مقدار % 96سی سی الکل 200برای مثال 

cc74 =0/37 ×200



:سدیمهيپوکلریت 

.کلر هستند% 6/25–5/25آبی ، محلول سفيد کننده خانگی *

ارزان قيمت و سریع االثر*

تحت تاثير سختی آب نيست*

موجب خوردگی فلزات*

غيرفعال توسط مواد آلی *

رنگ زدایی پارچه ها *

1:49تا 1:9برای گندزدایی موضعی کف زمین با رقت : موارد استفاده 



دستور کار گندزدایی سطوح و ضدعفونی دست ها





عيتوضواندهشدمبتالکروناویروسبهایرانجملهازدنيامختلفکشورهایدرنفرهزارصدازبيشاینکهبهتوجهبا

،استشدهاعالمبهداشتیاضطراری

دهيمپاسخکروناویروسمورددرمتداولسوالهایبهایمکردهسعینوشتارایندر.



ویروس چه مدت روی سطح دوام دارد؟

.داردبستگیسطحنوعبهویروسدوام

قبلیتحقیقاتبرخیاگرچه .ساعت48حدوداحتماالآشپزخانه،میزیاآسانسورکلیدهایدرها،دستگیرهمانند-سختسطوحروی
.بمانندزندههفتهیکبرایمناسبشرایطدرمیتوانندویروسهااینکهمیدادندنشانکروناهایویروسمورددر

اگراشد،بآنرویاستممکنویروسکهداریدکتیاگربنابراینمیماند،زندهکمتریزمانمدتویروسلباس،مانندنرمسطوحروی
.خواهدرفتبینازویروسنپوشید،روزدویایکراآن

یابینیدهان،طریقازبایدویروسنخواهدکردکروناویروسبهمبتالراشماآلودهسطحیککردنلمسکهداشته باشیدیادبهالبته
.خودداری شودصورتلمسبایدازخاطرهمینبهوشودبدنواردچشم



ميشود؟منتقلسکهواسکناسطریقازویروسآیا

 .کنندونیضدعفقراردهند،مشتریاختیاردردوبارهکهآنازپیشرادریافتیاسکناسهایتمامیبایدبانکهامیگویدچیندولت

.استکروناویروسبیشترپخشازجلوگیریکارایندلیل

بهترین .دباشنویروسمیزبانمیتوانندخودهمکارتهااینامامیرساندحداقلبهراپولباتماسخطراعتباریکارتهایازاستفاده

.بشوییددقتبهرادستهایتانپولخرد،واسکناس،کارتهابهزدندستازپسکهاستاینکار



کنيم؟ضدعفونیراموبایل هایمانبایدآیا

استممکنویروسکهباورنداینبرمتخصصاناما .شودمیمنتقلعطسهوسرفهازناشیذراتباکروناویروسکهاستاینبراعتقاد

.باشدفعالسطوحرویروزها

.کنیدعفونیضدوتمیزدقیقومرتبطوربهراکارسروخانهتلفنهموراخودتانموبایلتلفنکهاستمهمهمینبرای



چگونه گوشی موبایل را ضدعفونی کنیم ؟

موبایل خود را لمس می کندبارها و بارها گوشی یک شخص عادی در طول روز 

ث انتقال لمس کردن گوشی موبایلی که روی سطوح آلوده مثل میز قرار داشته می تواند باع، بازهم بنابراین هرچقدر هم دستتان را بشویید
.ویروس کرونا به شما شود

:باشداستفاده از مواد شیمیایی برای پاک کردن گوشی موبایل میتواند مضراتی داشته 

:اپل می گوید 

.محلول های ضدعفونی کننده باعث پاک شدن الیه ضد جذب اثر انگشت از روی صفحه نمایش می شود

:سامسونگ می گوید 

کاربران برای پاک کردن گوشی از استعمال موادی مثل شيشه شور منع شده اند



چاره چيست ؟

:برای مقابله با ویروس کرونا براساس پیشنهادات سازمان بهداشت جهانی دو راه حل ارائه می شود 

(پس از خاموش کردن دستگاه)درصد    70استفاده از ترکيب الکل *استفاده از ترکيب آب و صابون       *

.درصد آغشته و سپس گوشی را با آن پاک کنبد70پارچه ای نرم مثل دستمال مایکروفایبر را به محلول آب و صابون یا الکل دستمال 

.شیارها و درزها دور از دسترس گوشی را هم فراموش نکنید 

.  شدباید حتما مطمئن شوید جاهایی مثل اطراف لنز دوربین گوشی به خوبی با محلول تمیز شدن و مخفیگاهی برای آلودگی ها باقی نمانده با

استفاده از یک گوش پاک کن به راحتی می توانید به این بخش ها دسترسی داشته باشدبا 



:اما فراموش نکنيم 

ده آن سته نشدر حقیقت بهترین روش برای جلوگیری از انتقال ویروس به گوشی این است که آن را روی سطوح آلوده قرار ندهیم و با دستی که به خوبی ش
.را لمس نکنیم

:توصيه می شود 

.عفونی کنیددز ضاز قابهای محافظ گوشی تا حدامکان استفاده نکنید و در صورت استفاده حتما به روش قبلی آنها را نیز تمیز کرده و درزها و شیارها را نی



د؟ميمانباقیچقدرسطوحیچنينبرویروسوميشودمنتقلهمدرهادستگيرهمثلسطوحیلمسباکروناویروسآیا

ازخوبیمثالدردستگیره.میشودآلودهسطحآن،کندلمسراچیزیسپسوکندسرفهدستشرویکروناویروسبهمبتالفرداگر

.دارندراخطراینکهاستسطوحی

ساعتچندفقطکهکنندیمگمانکارشناسان.بماندزندهسطوحیچنینبرمیتواندکروناویروسزمانیمدتچهنمیدانیمدرستیبههنوز

.ددهیکاهشراویروسگسترشوابتالخطرتابشوییدمرتبطوربهراخوددستهایکهاستاینکاربهتریناماروز،چندنهواست



بود؟خواهدابتالمعرضدرهمخانگیحيوانآیاشود،مبتالویروسبهفردیخانوادهیکدراگر

منتقلخانگیحیوانبهانسانهاازمیتواندویروسدهدنشانکهنداردوجودمدرکیوسندهیچجهانیبهداشتسازمانگفتهبه .خیر
.شود

وهستندواحدگونهیکمختصاغلبهاویروساین .میگذارنداثرانسانجملهازجانوری،گونه هایهمهدرتقریباکروناویروسهای
.نادراستبسیارهاگونهبینانتقال

ناقلمیتوانندخانگیحیوانات .شستصابونوآببامرتبرادستهاخودخانگیحیوانبهزدندستازپسبایدکماکاناما
شوندمنتقلانسانهابهحیواناتاینازمیتوانندباکتریهااینوباشندایکولیوسالمونالمانندباکتریهایی



؟خواهيد شدایمنبيماریاینبهنسبتآنازپسشوید،کروناویروسبهمبتالباریکاگر

ایمنیمیتواندهدوبارابتالیصورتدرومیشناسدراآنبامقابلهچگونگیحدودیتاآنهابدنمیکنند،پیدانجاتبیماریاینازافرادوقتی

روشنهنوز .میکندپیداهمکاهشزمانمروراثربرونداردهممطمئنیوکاملکاراییونیستهمیشگیایمنیاین .داشته باشدبیشتری

.خواهد ماندایمندوبارهابتالیبهنسبتمدتچهتابهبودی؛وبیماریاینبهابتالازپسبدننیست



پیشگیری از مسمومیت و حریق در استفاده از محلول های گندزدا

نکات ایمنی

ا اثرات د موادی بهیچ گاه دو ماده شیمیایی متفاوت مثل وایتکس و جوهرنمک یا مواد بر پایه الکل را با هم مخلوط نکنید چرا که میتوانید باعث ایجا*
.شدید شودسمی

ن سمیت شدید می از مواد سمی در عیبسیاری . سمی نبودن آن نیست، نشانه اینکه یک ماده شیمیایی یا ضدعفونی کننده بی بو و یا خوشبو باشد*
.توانند بی بو یا بی مزه باشند

.در هنگام تهیه محلول های گندزدا حتما از دستکش و عینک محافظ استفاده شود*



.استمتفاوت ( متانول)الکل صنعتیبا ( اتانول)الکل طبی*

ینایی دارد طبی به عنوان ضدعفونی کننده به کار می رود اما الکل صنعتی به عنوان سوخت در موتورها استفاده می شود و اثرات مخربی روی بالکل 
.این ماده سمی است و نوشیدن آن باعث کوری یا حتی مرگ می شود

.دظروف مواد شیمیایی به خصوص مواد سمی و آتش گیر را بعد از استفاده از نظر نشتی یا استحکام چک کنید و درب آنها را محکم کنی*

زدیکی آن محل در صورت استفاده از مواد آتش گیر مثل الکل طبی یا شوینده های بر پایه الکل حواستان باشد نزدیک شعله نباشید یا کسی در ن*
سیگار روشن نکند



.به خطرناکی آنها اشاره کنیدو ( اسم و مشخصات )کنید مواد شوینده را برچسب گذاری *

.از قوطی نوشابه یا شیر برای نگهداری مواد گندزدا استفاده نشود چون می تواند به اشتباه توسط کودکان خورده شوندهمچنین 

.در زمان استفاده از مواد گندزدا در محل های محبوس مثل حمام و دستشویی در محل را باز بگذارید و تهویه مناسب آن مطمئن شوید*

کودکان یا این امر می تواند از مسمومیت.مواد شوینده و ضدعفونی کننده  را در دسترس قرار ندهید و سعی کنید درب محل نگهداری انها را قفل کنید*
.دیگر افراد جلوگیری کند

.موادی که روی زمین ریخته یا نشت داده است را با مواد جاذب پاک و خشک کنید*

در مورد ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده کامل کسب کنید*



:جمع بندی

.a....

.b....

.c....

.d....

.e....

.f....



با تشکر از توجه شما


