
 

 

پیشگیری و کنترل کرونا     
 ویروس در محیط کار



 ویروس کرونا چیست؟

 

  کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند در
انسان ها،چندین نوع ویروس کرونا شناخته شده است که منجر  

به عفونت های تنفسی میشوند؛ از سرماخوردگی گرفته تا  
بیماریهای شدیدتر ویروسی که اخیراً کشف شده باعث  

یا سندرم   MERS-2یا سندرم شدید تنفسی حاد  SARS-1بیماری
کووید   .می شود 19کوروناویروس یا کووید-3تنفسی خاورمیانه

این بیماری  . نوعی بیماری است که اخیراً کشف شده است 19
جدید، پیش از شروع شیوع آن در ووهان چین در دسامبر  

 .ناشناخته بود 2019

 



 چیست؟ 19عالئم کووید 

 

تب، خستگی و سرفه خشک   19 -شایعترین عالئم کووید
برخی از بیماران ممکن است درد و ناراحتی، احتقان  . است

این عالئم  . بینی، آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال داشته باشند
اما برخی از  .معموالً خفیف است و به تدریج شروع می شوند

افراد آلوده شده عالئمی از خود بروز نمی دهند و احساس  
بدون نیاز به  %  80بیشتر افراد حدود . ناخوشایندی ندارند

نفری که   6از هر . درمان خاص، از این بیماری بهبود مییابند
نفر به طور جدی بیمار شده و در   1میشوند،  19مبتال به کووید 

 .  تنفس دچار مشکل می شود



 چیست؟ 19عالئم کووید 

   افراد مسن و افراد دارای بیماری های زمینه ای مانند فشار
خون باال، مشکالت قلبی ، دیابت، بیشتر احتمال دارد به بیماری  

این افراد مبتال که دچار تب، سرفه و  . جدی مبتال شوند
. مشکالت تنفسی میشوند، باید به دنبال مراقبت پزشکی باشند

به گونه ای  : خطر بیماری جدی با باال رفتن سن افزایش می یابد
  60سال نسبت به افراد زیر  60که به نظر میرسد افراد باالی 

 .سال آسیب پذیرتر هستند



 
 است؟  SARS همان 19آیا کووید  

   خیر

از نظر ژنتیکی با یکدیگر مرتبط هستند، اما از یکدیگر متفاوتند .

SARS   ویروس ایجاد سندرم شدید تنفسی

است اما نرخ واگیری آن نسبت به کووید  کشنده تر حاد،

 .  است کمتر بسیار 19



 
 شاغلین آسیب پذیر

 :دارند بیماری این به نسبت بیشتری پذیری آسیب زیر شاغلین

سالمند شاغلین 

قلبی،فشار های بیماری دیابت، مثل ای زمینه بیماری دارای شاغلین  
 خون

به زننده آسیب شیمیایی مواد با مواجهه در کارکنان و تنفسی بیماران  
 آور التهاب بخارات و گازها شامل ریه

سرطان عضو، پیوند مثل ایمنی سیستم مشکالت دچار افراد 

باردار شاغلین 



 
 

به انسان از کرونا ویروس انتقال اطالعات، آخرین به توجه با  
   .باشد می دهان و بینی ترشحات عطسه، سرفه، طریق از انسان

به آلوده سطوح و محیط با دست ها تماس انتقال، دیگر راه  
  ،صندلی و میز درب ها، دستگیره تجهیزات، مانند ویروس

  به که وسایلی کلیه و برق کلیدهای و پریز ،پله ها نرده شیرآالت،
  و اسناد ،اسکناس مانند می شود استفاده مشترک و عمومی طور

 آن نظایر و مدارک

 19نحوه انتشار کووید 



 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 
 

  و فصلی سرماخوردگی های شبیه عالئم هرگونه بروز صورت در . 1
  و سرفه ،سلسیوس درجه 38 باالی تب مانند شاغلین در آنفوالنزا

  به ادامه از بالفاصله نفس تنگی و تنفسی عالیم سایر و درد گلو
 سالمت جامع خدمات مراکز به و نموده خودداری شاغلین کار

 .دنگرد ارجاع

  در بیماری عالئم مشاهده صورت در شود توصیه کارکنان به . 2
 .بمانند خانه



 

 

 به برگشت گواهی ارائه با فقط ذکر فوق افراد بکارمجدد شروع .3
 مسئول با الزم هماهنگی های است الزم .بود امکان پذیرخواهد کار

  .شود بینی پیش درمان دوره انتهای تا مدت این طول در مربوطه
  مقررات بیمارطبق فرد مزایای و حقوق باید می شرایط این در

 .گردد حفظ فرد شغلی امنیت و پرداخت سازمانی

  کاراز محیط در اشیاء و سطوح هوا، در عفونت عامل کاهش . 4
  ،مطلوب و مناسب تهویه فردی، بهداشت رعایت : طریق

  و سطوح گندزدایی متر، 2 حداقل فاصله رعایت و فضا جداسازی
 اشیاء

 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 



 

 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 
 
 

 .کنید پرهیز یکدیگر با کردن بوسی رو و دادن دست از .5

  20 مدت به مایع صابون و آب با را خود دستان بایستی کارکنان.6
  دسترس در مایع صابون و آب که صورتی در .بشوند حداقل ثانیه

  به الکل پایه بر دست کننده ضدعفونی محلول از توانید می نیست
 .کرد استفاده ثانیه20 مدت

  وازحضور نموده محدود حدامکان تا را منزل از خارج فعالیتهای .7
 .کنید پرهیز شلوغ و عمومی مکانهای در

 

 

 



 
 
 
  

 

 

 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 
 
 

  غذاهای خوردن همچنین و عمومی محیطهای در غذا خوردن از .8
  کامال صورت به موادغذایی از و کرده اجتناب امکان حد تا آماده
 .کنید استفاده پخته

  استفاده کاغذی دستمال از آسانسور، های دکمه با تماس برای .9
 .نمایید

  در کردن سرفه یا عطسه هنگام کاغذی دستمال از استفاده .10
  سرفه موقع آرنج داخلی قسمت از نداشت وجود دستمال صورتیکه

 .کنید استفاده عطسه و
 
 
 
 



 

  

 

  ایمنی سیستم تضعیف بر آن تاثیر بدلیل دخانیات استعمال عدم.11
 ویروس به ابتال در افراد نمودن مستعد و بدن

  پول جای به کارت از استفاده . 12

  کردن ازخیس و مرطوب پد از ها اسکناس شمارش هنگام.13
 . بپرهیزید انگشتان

 

 

 

 

 
 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 

 
 



 
 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 

  استفاده ماسک به زدن دست از ماسک، از استفاده صورت در . 14
 .کنید خودداری دستکش بدون شده

  پرهیز آلوده های دست با خود بینی و چشم،دهان لمس از .15
 .نمایید

  پرهیز دارند آنفوالنزا شبیه عالئمی که افرادی با تماس از .16
 .نمایید

 

 

 

 



 
 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 

 نحوه شستشوی دستها
ثانیه به طریقه زیر   20مدت به باید با آب گرم و صابون دستها 

 :شسته شوند

 .کنیدرا مرطوب دستها - 1

 .کنیداز صابون مایع استفاده  - 2

 .بهم بمالیدرا خوب دستها کف - 3

 .بشوئیدانگشتان را - 4



 
 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین 

 .بشوئید را مچها - 5

 .بشوئید را انگشتان بین - 6

 .کنید آبکشی را دستها – 7

 . کنید خشک کاغذی دستمال با - 8

 .ببندید دستمال همان با را آب شیر - 9

 .بیندازید دار درب زباله سطل در را دستمال -10

 





 توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سالمت شاغلین

 :محلول ضدعفونی کنندهنحوه ضدعفونی دست با 

سپس، تمام قسمت  . کف دست های خود را به محلول آغشته کنید
به  را (کف دست، انگشتان، پشت دست و مچ دست)های دست 

 .بمالیدتا زمانی که دستان شما خشک شوندثانیه 20مدت 



 



 مواد گندزدا و ضدعفونی کننده
 

   درصد 70 الکل اتیل 

70 الکل اتیل .است موثر ویروسها بردن بین از برای الکل  
 .است گسترده طیف با کش میکروب یک درصد

 الکل .است متفاوت یامتانول صنعتی الکل با اتانول یا طبی الکل  
  صنعتی الکل اما رود می کار به کننده ضدعفونی عنوان به طبی

  بینایی روی مخربی اثرات و شود می استفاده سوخت عنوان به
  حتی یا کوری باعث آن نوشیدن و است سمی ماده این .دارد

 .شود می مرگ
 

 
 



 مواد گندزدا و ضدعفونی کننده

 سفیدکننده ها
بین از در (وایتکس)سدیم موثرهیپوکلریت و قوی گندزدای 

   .است موثر ویروس و قارچ باکتری، بردن
 
میزان رعایت عدم جمله از سفیدکننده از نادرست استفاده  

  آنرا اثرات میتواند تر ضعیف و قویتر شده توصیه سازی رقیق
 .گردد دیدگی آسیب باعث و دهد کاهش یی گندزدا برای

 
 



 مواد گندزدا و ضدعفونی کننده

هیپوکلریت یا خانگی های گندزداهاوسفیدکننده  
  گندزدایی برای تماس زمان دقیقه 60 تا 10 با (وایتکس)سدیم
 .میشود توصیه

محلول شودکارایی استفاده و تهیه روزانه باید گندزدا محلولهای  
 .یابد می کاهش ساعت 24 گذشت از پس

نسبت سدیم، هیپوکلریت مناسب غلظت به دستیابی برای 
 . کنید تنظیم را آب به کننده سفید

 

 



 محلول توصیه شده

شود می درصدتوصیه5 سدیم هیپوکلریت از 1:100 محلول  
  لوله سرد آب قسمت 99 به کننده سفید قسمت 1 از استفاده

   سطوح زدایی گند برای 1:100 محلول کشی

 

هیپوکلریت درصد 2/5حاوی های کننده سفید سازی آماده برای  
  2 یعنی کنید استفاده کننده سفید از بیشتر برابر دو از سدیم،
   کشی لوله سرد آب قسمت 98به کننده سفید قسمت

 



 محلول توصیه شده

 درصد تهیه نمودید  5اگر وایتکس -ا: 

-  قاشق غذاخوری وایتکس 2+ یک لیتر آب 

- 3+لیتری آب1/5بطری آب معدنی خالی یا بطری خالی نوشابه  
 قاشق غذاخوری وایتکس

2-  درصدتهیه نمودید 2/5اگر وایتکس: 

-  قاشق غذاخوری وایتکس4+یک لیترآب 

- 6+لیتری آب1/5بطری آب معدنی خالی یا بطری خالی نوشابه  
 قاشق غذاخوری وایتکس



 محلول توصیه شده

 درصد در شیشه پاک کن  5یک قاشق غذاخوری وایتکس
 سی سی500

 درصد در شیشه پاک کن  2/5دوقاشق غذاخوری وایتکس
 سی سی500



 ؟می ماندچه مدت ویروس روی سطوح زنده 
 

مطالعات نشان میدهد که کرونا ویروسها ممکن است برای چند •
با توجه به اینکه   ساعت یا چند روز روی سطوح باقی بمانند

روی سطوح مختلف   روز 9تا  ساعت 2ویروس کرونا از 
در شرایط مختلف به عنوان مثال نوع سطح، دما  ماندگاری دارد

اگر فکر میکنید که ممکن است . یارطوبت محیط متفاوت است
یک سطح آلوده باشد، آن را با مواد ضد عفونی کننده ساده  

تمیزکنید تا ویروس را از بین ببرد و از خود و دیگران محافظت 
دستان خود را بامحلولهای حاوی الکل تمیز کرده یا آنها را  . کنید

از لمس چشم، دهان و بینی خودداری . با آب و صابون بشویید
 .کنید



 راهنمای گندزدایی سطوح درهمه گیری ویروس کرونا

گندزدایی سطوح عمومی ،دستگیره ها، کلید و پریز ها و... 

با یک بطری  ( سی سی 5)درصد 5وایتکس قاشق غذاخوری یک 
آب سرد مخلوط و برای  با (سیسی  500)شیشه پاک کن

 .گندزدایی استفاده نمایید

 



 راهنمای گندزدایی محیط درهمه گیری ویروس کرونا

  گندزدایی اتاق کار و سطوحی که فرد بیمار با آن تماس
 ...داشته یاسرویس بهداشتی،حمام، اتاق بیمار و 

در یک بطری  (سی سی 10)درصد5وایتکس   قاشق غذاخوری 2
 .با آب سرد مخلوط گردد(سی سی 500)شیشه پاک کن

 



 راهنمای گندزدایی سطوح درهمه گیری ویروس کرونا

گند زدایی  . گندزدایی با یک دستمال مخصوص انجام شود
.  سطوح از یک نقطه  شروع و در طرف مقابل به پایان برسد

دستمال پس از  .اجازه دهید سطوح در هوای محیط خشک شود
دقیقه شناور و   15اتمام کار در محلول ضدعفونی کننده به مدت 

برای کارایی بهتر مواد  .سپس آبکشی و در آفتاب پهن گردد
گندزدا ابتدا سطوح از چربی ها و مواد آلی و گردوغبار تمیز  

 .گردد سپس گندزدایی انجام شود

 



 
 آیا تمام سطوح محیط کار را باید ضدعفونی کنیم؟

تنها . نیازی نیست تمام سطوح موجود در محیط کار ضدعفونی شوند•
سطوحی را ضدعفونی نمایید که امکان تماس باآنها زیاد است، مانند 

از ریختن و اسپری ... . دستگیره ها، نرده ها، درب و پنجره ها و 
کردن موادضدعفونی کننده در حجم زیاد برای ضدعفونی تمام کف و 

 .دیوارها در محیط کار پرهیز نمایید

استفاده از آب ژاول یا وایتکس رقیق شده در حجم زیاد باعث انتشار •
کلر محرک چشم و سیستم تنفسی  . گاز کلر در هوای محیط کارمیشود

است و مواجهه کارکنان با آن میتواند سبب ایجاد سرفه، سوزش ریه، 
این اثرات در کارکنان و مدیران ایجاد نگرانی میکند . و تنگی نفس شود

 .که مبادا افراد آلوده به ویروس کرونا شده باشند

 





 احتیاطهای الزم برای استفاده ازمواد ضدعفونی کننده

 

 دارای آسیب های

 زیست محیطی

 اشتعال زا اثرات خورندگی

 احتیاط

 به شدت سمی

 برای انسان



 احتیاطهای الزم برای استفاده از مواد ضدعفونی کننده 

 

 دستکش و عینک برای  ، از ماسک، پیشبند ضد آب استفاده
 .برابرپاشیدن توصیه میشودمحافظت  در 

 

 

 نگهداری  تهویه مناسب سفیدکننده در محلهای با محلولهای
در زمان استفاده از مواد گندزدا در محل  . و استفاده گرددنموده 

های محبوس مثل حمام و دستشویی در محل را باز بگذارید و  
 .آن مطمئن شویدتهویه مناسب از 

 



 احتیاطهای الزم برای استفاده ازمواد ضدعفونی کننده 

 

 موجب خوردگی در فلزات میگردند و به سطوح  سفیدکننده ها
 .صدمه میزنندرنگ شده 

 تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفیدکننده به چشم  از
شود و  آب شسته دقیقه با  15وارد گردد بالفاصله باید به مدت 

 .با یک پزشک مشورت گردد

 



 احتیاطهای الزم برای استفاده ازمواد ضدعفونی کننده

  از بکار بردن سفیدکننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی
اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش داده ومیتواندباعث 

هیچ گاه  . واکنشهای شیمیایی خطرناک، مرگ یا جراحت گردد
دو ماده شیمیایی متفاوت مثل وایتکس و جوهر نمک یا مواد بر  

پایه الکل را با هم مخلوط نکنید چراکه میتواند باعث ایجاد  
 .  موادی با اثرات سمی شدید شود

 

 



 احتیاطهای الزم برای استفاده ازمواد ضدعفونی کننده

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

وقتی سفیدکننده خورشیدباشد نور از دور و خنک مکان در باید  
 .مینماید آزاد سمی گاز میگیرد قرار خورشید نور معرض در

ذخیره از میشود تجزیه زمان گذشت با ها سفیدکننده بنابراین 
 .گردد خودداری حد از بیش

 

 



 احتیاطهای الزم برای استفاده ازمواد ضدعفونی کننده

   ظروف مواد شیمیایی به خصوص مواد سمی و آتش گیر را بعد
ازاستفاده از نظر نشتی یا استحکام چک کنید و درب آنها را  

 .محکم کنید

 

 سعی کنید درب محل  . دور از دسترس کودکان قرار داده شوند
این امر می تواند از مسمومیت . نگهداری آنها را قفل کنید

 .کندکودکان جلوگیری 

                                              



 احتیاطهای الزم برای استفاده ازمواد ضدعفونی کننده

شوینده یا طبی الکل مثل گیر آتش مواد از استفاده صورت در 
  کسی یا نباشید شعله نزدیک باشد حواستان الکل پایه بر های

  .نکند روشن سیگار محل آن نزدیکی در

 

 

کنید خشک و پاک جاذب مواد با را ریخته زمین روی که موادی. 

 



 احتیاطهای الزم برای استفاده ازمواد ضدعفونی کننده

به و مشخصات ، کنیداسم توجه شوینده مواد برچسب به  
 .است شده اشاره آنها خطرات

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

   .شوند

تجزیه باعث گرم آب گردد مخلوط سرد آب با سفیدکننده  
 .کند می ناکارآمد را آن و میگردد سدیم هیپوکلریت

 



 پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در محیط کار

اساس بر را عفونت کنترل استراتژیهای باید ومسئولین کارفرمایان  
  فنی های ازکنترل مناسبی تلفیق از استفاده با دقیق ارزیابی یک

 فردی حفاظت وسایل و ایمن کار های شیوه مدیریتی، و مهندسی
  کرونا ویروس با شغلی مواجهه از جلوگیری برای .کنند اتخاذ

 .دهند آموزش شاغلین به که هستند ملزم ومسئولین کارفرمایان

این اقدامات  .مسئولین باید شروع به پیاده سازی این اقدامات نمایند
به دلیل بیماری  وغیبت کارکنان میتوانند مانع کاهش روزهای کاری 

وارد محیط کاری آنها  بیماری کرونا ویروس میشود و در صورتیکه  
 .شود، سرعت انتشار آن را کاهش داده و یا حتی متوقف کنند

 

 

 



 پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در محیط کار

مسئول محترم به یاد داشته باشید: 

 با اقدامات پیشگیرانه و برنامه ریزی ساده
 .میتوان تفاوت بزرگی ایجاد کرد

 اقدام شما در این مرحله به مراقبت و حفاظت
از کارکنان وبه کاهش غیبت ناشی از کار منجر 

 .خواهد کرد



 کنترل های فنی و مهندسی  

 

 جایگزینی یا حذف
یا مبتال کارکنان به استعالجی مرخصی یا کاری دور انجام با  

 مشکوک
الکترونیک یا تلفنی صورت به االمکان حتی را مراجعین تعداد 

   .کرد محدود باید
توصیه باید دارند تب و عطسه سرفه، نفس، تنگی که کارکنانی 

 .کارنیایند محل به و بمانند خانه در که شود
 

 



 کنترل های فنی و مهندسی

 سازی جدا و کردن ایزوله
ًبه .کنید ایزوله را کرونا ویروس به ابتالی به مشکوک افراد فورا  

  را درها و کنید منتقل ایزوله اتاقهای به را افراد مثال، عنوان
  در مثبت یافردی همکار با که افرادی)مشکوک افراد .ببندید

 صورت نباشنددر شلوغ مکانهای در (داشتند مواجهه خانواده
  سایر و ازسایرپرسنل دور مکانی به آرامش حفظ با امکان

  یا ایزوله، مناطق به ورودی پرسنل تعداد .کنید منتقل مراجعان
 .کنید رامحدود مشکوک

 

 



 کنترل های فنی و مهندسی

 جداسازی

 

 

 

 

 

 

موانع از دارند کار و سر رجوع ارباب با که کارکنانی بین 
 ارباب نزدیکی از ممانعت برای شفاف پالستیکی یا ای شیشه
  کمتر مواجهه واحدهاجهت کشی نایلون) . شود استفاده رجوع

 (ومراجعین پرسنل با



  





 







 کنترل های فنی و مهندسی

 تهویه عمومی وموضعی

 و باز گذاشتن درها و پنجره ها تهویه مناسباز استفاده-1

 سرویسهای بهداشتیتهویه مناسب  -2

مناسب داشته باشد و مرتب گندزدایی   تهویهآسانسورباید - 3
 .شود

 

. 



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

  مسئول بایستی خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای را برای
کارکنان مجموعه تحت پوشش خود که نشان از تعهد و الزام 

کارفرما به امر سالمت و ایمنی شاغلین می باشد در محیط کار تهیه و 
 .بکار گیرد

استفاده از آموزش 
 اجرای دستورالعمل های مرتبط مثل رعایت فاصله 
 کم کردن مالقات ها وجلسات حضوری 
 برگزاری کارگاهها وهمایش ها به صورت مجازی 
 استفاده از وسایل یکبار مصرف و غیره 

 



 هنگام برگزاری جلسات  19نحوه مدیریت خطر بیماری کووید 

 

  برگزارکنندگان جلسات و کارگاهها باید به
 :بیاندیشند زیرا 19 -خطر احتمالی کووید

 • این خطر وجود دارد که افرادی که در جلسه یا کارگاه شما

را با خود به جلسه 19شرکت میکنند، ناخواسته ویروس کووید 

 .بیاورندودیگران ممکن است ناآگاهانه در معرض قرار بگیرند



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

برون های ماموریت به کارکنان فرستادن از االمکان حتی  
  به راباالجبار کارکنان صورتیکه در .گردد اجتناب شهری

  موردپروتکلهای در الزم های توصیه فرستید می ماموریت
  در همچنین .باشید داشته آنها به را ازکروناویروس پیشگیری
 .دهند اطالع کارفرما به بایستی دادند بروز عالئمی صورتیکه

برای الکترونیکی پرداخت و بانکی کارت از استفاده بر تاکید  
 نقد پول جای به مالی تبادالت

تشخیص سیستم از ترجیحاً کارکنان غیاب و حضور ثبت برای 
 . کنید استفاده چهره

 

 



در محل نصب  ۱۹احتمال ابتال به کووید
 (دستگاه  ثبت ورودوخروج)تایمکس 

 حرفه بهداشت مهندسی گروه گیری اندازه براساس 
 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده ای
  کاری، شیفت پایان در تایمکس های محل از یکی در

  باال خیلی محل این در آئروسل بیو آلودگی میزان
 نمی رعایت را اجتماعی فاصله کارکنان از بودبرخی

 .شود می ایجاد تجمع محل این در مدتی و کنند

 



در محل نصب  ۱۹احتمال ابتال به کووید
 (دستگاه  ثبت ورودوخروج)تایمکس 

 :پیشنهادات زیر توسط کارشناسان بهداشت مطرح گردیده است

مربوطه واحد در تایمکس های ایستگاه تعداد تجمع، کاهش جهت 
 .یابد افزایش

شود حفظ کارکنان خروج و ورود هنگام در متر 2 حداقل اجتماعی فاصله. 

باشند نداشته تجمع مکان این در شود توصیه کارکنان به. 
نصب مناسب تهویه دارای های محل در ها دستگاه امکان صورت در 

 .گردد
اطالع برای محیط، شرایط اساس بر محل در الزم بهداشتی های توصیه 

  این در کرونا به ابتالء خطر میزان به نسبت کارکنان، تا شود نصب کارکنان 
 .یابند آگاهی ها مکان

 



انگشت زنی ورود و خروج پرسنل  ف سیستم حذ

 و الزام به استفاده از سیستم تشخیص چهره



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

انتشار از جلوگیری منظور به کاغذ از استفاده رساندن حداقل به  
 اداری اتوماسیون سیستم از استفاده و احتمالی

میکروفون تجهیزات از امکان صورت در ارتباط برقراری جهت  
 .شود استفاده میزی بلندگوی و

،از پس االمکان حتی پستی های محموله یا مرسوالت بسته  
 .شوند گندزدایی گرفتن تحویل

 



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

عموم استفاده برای شخصی التحریر لوازم و وسایل قرارندادن  
 مراجعین و

 استفاده از خودکار، قلم، موس وکیبورد اختصاصی 

  بعد از استفاده از استمپ، لوازم التحریر و یا خودکار مشترک از
 .  مواد ضدعفونی کننده استفاده شود

جهت خدمت ومیز الکترونیکی دهی نوبت سیستم از استفاده 
  در ایستادن از ممانعت برای مراجعین به وپاسخگویی راهنمایی

 ازدحام ایجاد و صفوف

 

 



 میز خدمت



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

ممکن که شلوغ و پرازدحام کاری های محل در توقف و حضور از 
 .گردد اجتناب باشد وجودداشته کرونا ویروس با مواجهه است

توصیه حاوی و بیماری با مرتبط رسانی اطالع های برگه یا پوستر 
 .کنید نصب کار محل در خانه در ماندن

تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی تابلوهای نصب 
 .باشد داشته وجود کار محل در کافی تعداد به

های درسرویس کافی تعداد به ها دست شستشوی راهنمای نصب 
 بهداشتی

 

 



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

شغلی های غیبت جهت الزم های ریزی برنامه باید مدیران  
  وارد کار به ای تالطمه دهد انجام را معمول حد از بیش احتمالی

   .نشود

را متری دو فاصله حداقل رجوع ارباب با شدن روبرو درصورت  
 .کنید رعایت

گردد می توصیه گرم مایعات نوشیدن. 

 ضرورت شخصی سجاده و مهر از استفاده ها نمازخانه برای 
 .دارد



 
 

 گیرد قرار کارکنان اختیار در کافی شوینده مواد و صابون.   

 به الکل پایه با دستها کننده ضدعفونی مواد حاوی ظروف نصب  
 راهروها و طبقه هر در مناسب تعداد

 سرویسهای در مایع صابون کشی لوله و سیستم نصب  
 بهداشتی

پدالی دار درب سطلهای در بهداشتی شیوه به پسماندها دفع 

 

 کنترل های سازمانی یا مدیریتی



واحد اداری به دستگاه ضدعفونی   تجهیز

 کننده پدالی



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

صندلی و میز کردن تمیز برای مشترک دستمال از استفاده عدم  
 توصیه خدماتی پرسنل توسط اداری و شخصی وسایل سایر و

  شخصی نظافت ازدستمال کارکنان از یک هر ترجیحا .گردد می
 .نمایند استفاده

دربها، کف، و دیوار :شامل مشترک تماس دارای سطوح  
  کمد، ها، پله نرده شیرآالت، صندلی، و میز درها، دستگیره
  پریزها، و کلید کارتخوان، دستگاههای تلفن، گوشی کابینت،
  و شده خشک و تمیز دستمال با آن نظایر و عمومی وسایل
 .گردد گندزدایی سپس

 



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

  ضدعفونی مکرر سطوح، کیبورد ، موس،میز، دستگیره و هر
شیئی که با آن تماس زیادی دارید نظیر تلفن ثابت و تلفن  

 همراه

  جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با درب و دستگیره ها
 .آنها را به حالت نیمه باز نگهدارید

وسایل نظافت مانند تی پس از هر بار استفاده گندزدایی شود. 

 



 کنترل های سازمانی یا مدیریتی

 این با بازشودو را کارمندان ذهاب ایاب خودروهای های پنجره 
 .شوید آلودگی کاهش کارباعث

 شوند گندزدایی کارمندان ذهاب ایاب خودروهای. 

 شود استفاده ذهاب و ایاب سرویسهای ظرفیت نصف از. 

 



 وسایل حفاظت فردی

فردی حفاظت وسایل امکان صورت در کارکنان برای بایستی  
   .شود تهیه ماسک و دستکش شامل مناسب

کارکنان به را فردی حفاظت وسایل از استفاده صحیح روش  
  .دهید آموزش

تهیه الزم اندازه به را دستکش و ماسک فردی حفاظت وسایل 
  .نمایید نگهداری صحیح شکل به و

مرسوالت، جابجایی و تحویل از دستکش بدون االمکان حتی 
  .نمایید خودداری ها محموله سایر و اسناد



 وسایل حفاظت فردی

وسایل از نگهداری و استفاده صحیح شیوه بر بایستی مدیران  
   .نماید نظارت کارکنان توسط فردی حفاظت

در شاغلین از محافظت برای مناسب فردی حفاظت وسایل  
 ماسک، لباس، دستکش، شامل است ممکن ویروس برابر

 .شیلدباشد یا صورت ،محافظ عینک

این که باشد می نانومتر 160 تا 80 بین ویروس این اندازه  
  تنفسی حفاظت وسایل و ماسک انتخاب در تواند می موضوع
 .باشد کننده کمک مناسب

 

 

 



 انواع ماسک های تنفسی

 ماسک های پزشکی یا جراحی 

  این نوع ماسکها از انتشار عفونت بین بیمار و پرسنل سالم
این نوع ماسکها به طور معمول در شرایط  . پیشگیری میکنند

عادی استفاده می شوند در هنگام شیوع بیماری جهت کنترل 
این نوع ماسکها با صورت . انتشار بیماری در افراد کاربرد دارد

به طور کامل متناسب نبوده و هنگام دم میزان زیادی از هوای  
 .  آلوده میتواند از فضای بین ماسک و صورت وارد ریه فرد شود

 

 



 ماسک های پزشکی یا جراحی

و مایعات برابر در زیاد مقاومت دارای باید جراحی ماسک  
 .نرود فرو دهان درون تنفس هنگام

را بینی و دهان تا دهید قرار صورت روی دقت با را ماسک  
 بین شکاف تاهرگونه کنید محکم یا بزنید گره کامالً و بپوشانید

 .برسد حداقل به ماسک و صورت

را ماسک .کنید خودداری ماسک کردن لمس از استفاده، هنگام  
  لمس را ماسک جلو کنیدیعنی جدا مناسب تکنیک از استفاده با

 .کنید جدا پشت از را آن بند بلکه نکنید

 



  ماسک های پزشکی یا جراحی

 

ماسک سهوا که زمان هر یا ماسک برداشتن از بعد را دستها 
  حاوی کننده عفونی ضد مایع از استفاده با کردید لمس را خود
 .کنید تمیز وصابون آب یا الکل

و تمیز ماسک با شدن خیس یا مرطوب محض به را ها ماسک  
 .کنید جایگزین جدید خشک

نکنید استفاده دوباره مصرف یکبار های ماسک از. 

بالفاصله و مصرف بار هر از بعد را مصرف یکبار های ماسک  
 .بیندازید دور کردن جدا از پس



 ماسک های پزشکی یا جراحی



 نحوه پوشیدن ماسک جراحی

 

ماسک جراحی را به گونه ای روی صورت سروگردن -1
 .قرار دهید که نوار فلزی در باال قرار گیرد



 نحوه پوشیدن ماسک جراحی

 .بندهای پشت سروگردن را ببندید- 2



 نحوه پوشیدن ماسک جراحی

 نوار فلزی روی قسمت باالیی -3
 .بینی را متناسب با بینی تنظیم کنید 



 نحوه پوشیدن ماسک جراحی

ماسک را به گونه ای روی  – 4
صورت تنظیم کنید که همه بینی  

 و چانه را بپوشاند
 .و روی صورت محکم شده باشد 



 جنس ماسک



 اسپان باند چیست؟

 بافت و از جنس پلی این پارچه در زمره ی منسوجات بی•
مصرف، یکباری  اسپان باند به نامهاى پارچه .پروپلین است

سوزنی و نبافته ی  ی  بى بافت، نبافته، الیه ی سوزنى، نبافته
مصارف پارچه ی اسپان باند آنقدر  .اسپان نیز شناخته می شود

این پارچه در تولید   .زیاد است که همه با آن سر و کار دارند
اکثر افراد در طول . چای کیسه ای تا صنایع نظامی به کار می رود

دانند یا   روز با این پارچه سر و کار دارند، اما یا اسم آن را نمی
 .با آن آشنایی ندارند

 



 اسپان باند چیست؟

تولید انواع تشک، بالش و لحاف، صنایع تولید فلزات برای  •
فیلتر، تراشکاری، قاب سازی، تابلو فرش، دستمالهای صنعتی و  
خانگی، تولید چادرهای صنعتی، تولید کیسه ی جارو برقی، ست 

رومیزی، آستر لباس، زیرانداز بشقاب و سینی، صنایع لمینت، 
جاجیم لمینت شده برای کیف و کفش، صنایع نظامی، تولید  

 کیف و کفش و غیره



 اسپان باند چیست؟

ای نیز تولید می شود؛ معموال بین   این نوع پارچه به صورت الیه •

 sآنباند الیه ای، تعداد الیه را در کنار در اسپان. یک تا سه الیه

 sss یا ۳sنمونه به اسپان باند سه الیه نمایش می دهند برای 

 .مى گویند که الیه ی وسطى آن از مواد ملت بلون است

این نوع . می نامند sms یا ssss معموال اسپان هاى چهار الیه را•

اسپان باند از نفوذ باکتری و انواع میکروب ها جلوگیرى میکند و 

در تولید ماسک، گان جراحی و دیگر موارد بهداشتی به کار 

 .می رود

 



 الیه ملت بلون ماسک و نحوه تشخیص

 

  که باشد می ماسک در مهم قسمت های از یکی بلون ملت الیه•
  داروخانه به ماسک خرید برای وقتی .می کند ایفا را فیلتر نقش

  را یکی ماسک، انواع از وسیعی طیف بین از می توانید می روید،
  که ماسکی دهید تشخیص باید چطور براستی اما .کنید انتخاب

  به میکروب ها ورود از مانع و است استاندارد کرده اید، خریداری
 همین .است ساده خیلی کار این می شود؟ تنفسی مجاری داخل

 با می توانید باشد، شده استفاده ماسک در بلون ملت الیه از که
  الیه این اما .کنید استفاده و خریداری را آن آسوده خیال

  الیه همین از ماسک برای آیا دهیم تشخیص چطور و چیست
   است؟ شده استفاده



 ؟چیستملت بلون  الیه
 

  ماسک در مهم قسمت های از یکی (Melt blown) بلون ملت الیه •
 یک هر ظرافت .می شود تولید منقطع فیالمنت های از الیه این .است

 افزایش باعث ویژگی همین .است میکرون 5 –1 فیالمنت ها این از
  .می شود بلون ملت نفوذ ناپذیری ویژگی

 دلیل همین به .می شود استفاده الیه این از استاندارد ماسک های در•
  میکروب ها سایر برابر در پس .نمی دهد عبور خود از را مایعات ماسک

 اما .می کند عمل سد یک همانند نیز هوا در ریز و نانومتری ذرات و
 یعنی .دهد عبور خود از راحتی به را هوا است قادر نازک الیه ی همین
 نفس راحتی به قادرید می گذارید، دهان روی را ماسک که زمانی

 .است تمیز و پاک می شود، تنفسی مجرای وارد که هوایی اما .بکشید



 ویژگی های الیه ملت بلون ماسک

 

  شناخته هم فیلتر کاغذ عنوان به ماسک در بلون ملت الیه ی•
  غیر و خشک الیه ی یک بودن، کاغذی از منظور البته .می شود
  ملت .است انعطاف پذیر و نرم الیه این بلکه .نیست منعطف

 .است ریز فوق العاده الیاف های با نشده بافته پارچه نوعی بلون
  در را میکروب ها و روغن می تواند نرم، و کرکی محصول این
  پس .نمی کند سخت را تنفس حال عین در .کند جذب خود

  به را نیاز مورد اکسیژن می تواند هوا، کردن فیلتر با همزمان
 .دهد عبور تنفسی مجاری سمت



 ویژگی های الیه ملت بلون ماسک

 
 کارکنان سایر و پزشکی کادر برای استاندارد ماسک های تولید برای•

  (آزمایشگاه ها فوالد، سیمان، صنایع پتروشیمی،) آلوده محیط های در
  ملت الیه ویژگی های دیگر از واقع در .می شود استفاده الیه این از

  که طوری به .است شیمیایی مواد برابر در آن مقاومت ماسک، بلون
  آالینده های ورود از مانع میکروب ها، کردن فیلتر بر عالوه الیه این

 .می شود تنفسی مجاری داخل به شیمیایی



 ویژگی های الیه ملت بلون ماسک

یکی از انواع منسوجات بی بافت است   ( Meltblown ) ملت بلون•

ظرافت الیاف پارچه و قدرت نفوذ ناپذیری بسیار باال در برابر  که

مایعات آن را تبدیل به یکی از پرمصرف ترین انواع منسوجات  

ماده ی اولیه ی اصلی در تولید پارچه ملت . بی بافت کرده است

 .بلون همچون پارچه ی اسپان باند، پلی پروپیلن است



 چگونه الیه ملت بلون ماسک رو تشخیص دهیم؟

 

گرم   25تا  17متداول برای یک الیه ملت بلون در ماسک وزن •
در برخی از ماسک ها دو تا سه الیه را با هم ترکیب . است

البته وزن معیار  . می کنند که وزن باالتری را به ماسک می دهد
بلکه . مناسبی برای تشخیص وجود الیه ملت بون ماسک نیست

استاندارد بودن ماسک و وجود این الیه را باید با روش های زیر  
 .دهیدتشخیص 



 روش خاموش کردن شمع

 

از راه هایی که از طریق آن می توانید بفهمید برای ماسک  یکی •
.  از الیه ملت بلون استفاده شده، خاموش کردن شمع است

ماسک را روی صورت خود گذاشته و یک شمع را روشن و در  
حاال همانطور که ماسک روی صورت  . مقابل خود قرار دهید

اگر شمع خاموش شد،  . است به سمت شعله ی شمع فوت کنید
اگر  . برای این ماسک از الیه ملت بلون استفاده نشده است

خاموش نشد، ماسک شما استاندارد و همراه با الیه ی ملت   
 .استبلون 



 ندادن آببور ع

 

یا مقداری آب را  . مورد نظر خود را زیر شیر آب بگیریدماسک •
اگر آب از آن عبور کرد نشان می دهد که . داخل ماسک بریزید

توجه  . برای ماسک مذکور از الیه ملت بلون استفاده نشده است
داشته باشید که یکی از ویژگی های مهم این الیه، عدم عبور  

پس در صورت رد شدن آب به این   .آب و سایر مایعات است
 .معناست که چنین الیه ای در ماسک به کار نرفته است

بعد از اینکه آب را خالی کردید، بافت ماسک باید کامالً خشک •
به طوری که اصال ردی از رطوبت بر روی آن باقی نمانده  . باشد
حتی اگر آب از آن عبور نکند اما ماسک مرطوب شده  . باشد

 .نیستباشد، نشان می دهد که هیچ خبری از الیه ملت بلون 



 گذاشتن ماسک روی نور

 

این آزمایش ابتدا باید چراغ را خاموش کنید تا محیط تاریک در •
. سپس یک نور شمع یا چراغ قوه کوچک را روشن کنید. شود

اگر نور در  . سانتی متری نور قرار دهید 10ماسک را در فاصله 
زیر ماسک به صورت هاله ای بود و منبع نور قابل تشخیص  

 .نبود، نشان دهنده ی وجود الیه ی ملت بلون است

مثال  )اما وقتی منبع نور را به خوبی می توانید تشخیص دهید •
، مطمئن باشید که برای این ماسک از  (شمع یا چراغ قوه گوشی

 .استالیه ملت بلون استفاده نشده  



 جدا کردن الیه های ماسک

 

از راه های تشخیص استفاده از الیه ملت بلون در ماسک،  یکی •
با قیچی دو قسمت چپ و  . جدا کردن الیه های ماسک است

حاال الیه ی وسط را روی شعله  . راست ماسک را برش بزنید
اگر با برخورد حرارت کم، الیه ی میانی فوراً آتش  . قرار دهید

گرفت، نشان می دهد که ماسک غیراستاندارد و برای آن از ملت  
 .بلون استفاده نشده است

، بافت آن  حرارتبلکه در مقابل نمی گیرد الیه ی ملت بلون آتش •
اما ردی از سوختگی یا آتش بر روی آن دیده  . خراب می شود

گویی بدون اینکه این الیه آتش بگیرد، بافت آن  . نمی شود
 .می شودخراب و از هم جدا 



 جذب خرده کاغذ و ذرات ریز

 

سپس در  . دستمال کاغذی را ریز کنید و روی میز بریزیدیک •
حالی که دو بند ماسک را در دست دارید، آن را به آرامی روی  

اگر  . خرده های دستمال کاغذی بگذارید و سپس بلند کنید
خرده های دستمال به ماسک چسبید، نشان می دهد ماسک شما  

 .استاستاندارد و برای آن از الیه ملت بلون استفاده شده 



 یک نکته ی مهم برای استفاده از ماسک استاندارد

 

  کرده اید، خریداری که ماسکی نوع شدید مطمئن اینکه از بعد•
  کننده ضدعفونی مواد یا و الکل آن روی نباید است، استاندارد

 خاصیت رفتن بین از باعث مواد این زیرا .کنید اسپری
  برابر در مقاومتی بلون ملت الیه ی .می شود ماسک فیلترینگ

  مواد با شستشو .ندارد کننده ضدعفونی مواد سایر و الکل
 .می شود الیه این خاصیت رفتن بین از باعث هم شوینده

  استفاده بار یک برای فقط را مصرف بار یک ماسک های پس•
  یا و کنید ضدعفونی را آن ها اگر مجدداً استفاده ی برای .کنید

 .می دهند دست از را خود خاصیت بشویید،



 FFP2و  N95ماسکهای 

 

این ماسکها میبایست به طور کامل روی صورت بچسبد، نشتی  •
نداشته باشند واین ماسکها فرد را در برابر گرد و غبار، میست، 

حداقل   N95ماسکهای . فیوم، و بیو آئروسول محافظت میکند
 .  میکرون را حذف میکند 0/  3درصد ذرات معلق با اندازه  95

درصد ذرات معلق   94از نظر حفاظتی حداقل  FFP2ماسکهای  •
در برابر مواد روغنی مقاوم نمی   N95ماسکهای . را حذف میکند

 .مقاوم میباشند FFP2باشند اما ماسکهای 

محافظت تنفسی در قالب ماسک های گرد و غباریکبار مصرف   •
 FFP1, FFP2, and FFP3: در سه رتبه تنفس قرار می گیرد



است و شماره آن   " Filtering Piece Face   "مخفف  FFP:  1نکته •
 .میزان سطح محافظت را نشان میدهد

سوپاپ روی ماسک مانند تصویربه منظور تسهیل خروج هوای :  2نکته •
عموما سوپاپ روی . بازدمی از سوپاپ به جای کناره های ماسک میباشد

به  FFP2و  N95کلیه ماسکهای . ماسک با فیلتر اشتباه گرفته میشود
سوپاپ موجود روی ماسک صورت سوپاپدار نیز در بازار موجود است که 

 .صرفا جهت خروج هوای بازدمی میباشد و نقش فیلتر را ندارد

و افراد  19 -استفاده از این نوع ماسک برای بیماران مبتال به کووید: 3نکته •
در هنگام دم . مشکوک به این بیماری و همچنین کادر درمان ممنوع است

هوا از بدنه ماسک فیلتر می شود و در هنگام بازدم هوا بدون عبور از بدنه 
 .ماسک از دریچه یا سوپاپ خارج می شود



 از چه موادی ساخته میشوند؟ FFP2یا  N95ماسکهای 



 از چه موادی ساخته میشوند؟ FFP2یا  N95ماسکهای 

ممکن است به شکل سه الیه یا پنج الیه و از   N95ماسکهای •
معموال الیه خارجی وداخلی از جنس  . مواد مختلف ساخته شوند

 Meltblow))پارچه نبافته هستند و الیه های میانی از پارچه 

گاهی یک الیه کربن  . ملت بلون یا الیاف نانو ساخته میشود
فعال نیز جهت حذف بو در تراکم های پائین در الیه های میانی  

 .  اضافه میشود



 بدون سوپاپ FFP2ماسک 



 بدون سوپاپ N95ماسک 



 سوپاپ دار FFP2ماسک 



 سوپاپ دار N95ماسک 



 N95/FFP2نحوه استفاده از ماسک تنفسی

 :به طور کلی برای استفاده صحیح از ماسک ها باید مراحل زیر را انجام دهید•

 دست هایتان را بشویید: 1•

آنها را با . قبل از اینکه، به ماسک دست بزنید، باید دستهایتان تمیز باشند •
 .آب وصابون مایع بشویید 

 از سالم بودن ماسک مطمئن شوید: 2•

وقتی یک ماسک تنفسی جدید تهیه کردید، قبل از استفاده، باید از سالمت •
بررسی کنید که هیچ سوراخ و منفذی روی ماسک .آن اطمینان حاصل کنید 

 .نباشد 

 ماسک را روی صورتتان قرار دهید:  3•

 



 N95/FFP2نحوه استفاده از ماسک تنفسی

 کنید تنظیم را ماسک بینی گیره : 4•

 نظر در تنفسی ماسک از استفاده نحوه برای باید که دیگری مورد•
 خوبی به ماسک ازاینکه پس . است بینی گیره تنظیم باشید، داشته

 استفاده اشاره و شصت انگشت از گرفت، قرار شما صورت روی
 . شود محکم حسابی بینیتان تیغه روی ماسک تا کنید،

 کنید امتحان را ماسک : 5•

 و . بکشید عمیق نفس ماسک داخل مرتبه چند آخر، مرحله در•
  که شوید مطمئن .اجراکنید تمیز دستان با را بعدی تصویر پروتکل

 .بکشید نفس آرامش با .نکند نشت ماسک جداره از هوا



 N95/FFP2نحوه پوشیدن ماسک

 دست را از میان بندهای ماسک عبورداده -1
 .و ماسک را به صورت کاسه در دست نگه دارید

بندهای پشت سروگردن را  -2
 ببندید



 FFP2/95 Nنحوه پوشیدن ماسک 
 

نوار فلزی ماسک را با انگشتان دو دست   – 3
 فشار دهید

آزمون نشتی فشار مثبت و -4
منفی را مطابق تصویر انجام 

 دهید



 N95/FFP2 نحوه تست نشتی ماسک

 تا باشید مراقب بپوشانید خویش دست دو با را ماسک روی•

 دو سپس . نزنید هم به را آن گرفتن قرار نحوه و ماسک تنظیم•

 .دهید انجام را زیر آزمون•

 مثبت فشار آزمون•
 فشار حالت این در که صورتی در دهید انجام عمیق بازدم یک•

 به . شود برآمده ماسک و باشد داشته وجود ماسک درون مثبت•

 .ندارد وجود آن در هوا نشتی که معناست این•



 N95/FFP2 نحوه تست نشتی ماسک

 منفی فشار آزمون•
 وجود ماسک در منفی فشار اگر . دهید انجام عمیق دم یک•

 صورت این در شود جمع داخل طرف به ماسک و باشد داشته•

 .است گرفته قرار شما صورت روی مناسب نحو به ماسک•

  .داد رخ بینی اطراف در نشتی اگر باال، های آزمون ایجاد هنگام در•
 .کنید تنظیم دوباره را ماسک

 تنظیم را سر پشت بندهای داد، رخ ماسک های لبه در نشتی چنانچه•
 .کنید

 



 چگونه است؟ N95/FFP2نحوۀ صحیح پوشیدن ماسکهای 



 روش صحیح برداشتن ماسک تنفسی

 

  برداشتن هنگام دقت شود، توجه آن به باید که مهمی مسئله•
 . است ماسک

 بشویید را دستهایتان : 1

  انجام دستهایتان با ماسک برداشتن از قبل که کاری به بسته
  . بشویید وصابون آب با را دستها باشد الزم است ممکن میدهید،

  دست از را آنها ماسک، برداشتن از قبل دارید، دستکش اگر
 .بیاورید در هایتان



 روش صحیح برداشتن ماسک تنفسی

 با دقت ماسک را بردارید:  2

برای برداشتن ماسک از گوشه ها، بندها یا کش آن استفاده کنید 
جلوی ماسک را لمس نکنید و بالفاصله در سطل زباله دربسته  

 . بیندازید





تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت 
 بیماری در اثر انتشار قطرات تنفسی

 خیلی زیاد 



تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت 
 بیماری در اثر انتشار قطرات تنفسی

 زیاد



تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت 
 بیماری در اثر انتشار قطرات تنفسی

 متوسط



تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت 
 بیماری در اثر انتشار قطرات تنفسی

 پایین



 فرد سالم فرد ناقل

 درصد 70احتمال سرایت 

تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت بیماری در اثر  
 انتشار قطرات تنفسی از فرد ناقل به فرد سالم



تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت بیماری در اثر  
 انتشار قطرات تنفسی از فرد ناقل به فرد سالم

 

 فرد سالم فرد ناقل

 درصد 70احتمال سرایت 



تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت بیماری در اثر  
 انتشار قطرات تنفسی از فرد ناقل به فرد سالم

 

 فرد سالم فرد ناقل

  درصد۱/5 احتمال سرایت



 رفتارهای غلط
 بیرون ماندن بینی و چانه از ماسک•

 شل بودن ماسک •

 دست زدن به سطح ماسک •

 نپوشاندن کامل صورت از طرفین، باال و پایین  •
 

  



 استفاده از ماسک در کودکان و نوجوانان

  

 سال 5کودکان زیر .  1•

 .کودکان برای استفاده مناسب از ماسک نیاز به کمک دارند•

سال که زودتر از معمول این مهارت  5برای برخی کودکان زیر •
 را کسب کرده اند، به خصوص اگر پوشیدن ماسک

برای مدت زمان طوالنی مورد انتظار است، نظارت مناسب و  •
 .مداوم یک بزرگسال توصیه می شود



 استفاده از ماسک در کودکان و نوجوانان

  تحمل در و هستند شدید تنفسی اختالالت دارای که کودکانی•
 ماسک از نباید شرایطی هیچ تحت دارند، مشکل ماسک

 . کنند استفاده

  فاصله و دستها مکرر و مرتب شستن نظیر عمومی بهداشت •
 .گیرد قرار اولویت در باید اجتماعی گذاری

  کودکان یا ایمنی نقص دارای کودکان برای ماسک از استفاده•
  می توصیه معموالً سرطان مثل دیگر های بیماری برخی به مبتال
 .باشد پزشک مشورت با باید اما شود،

 

 



 استفاده از ماسک در کودکان و نوجوانان

 سال 11تا  6کودکان  -2•

مناسب از ماسک، نظارت با وجود توانایی کودک در استفاده مناسب •

 .الزم استبزرگساالن 

 سال به باال 12و نوجوانان کودکان  -3 •

سال به باال، باید از توصیه ها و   12کودکان و نوجوانان در •

 .استفاده شوداستفاده از ماسک در بزرگساالن دستورالعملهای 

 



 
 :دستکش نایلونی

 
مقاومت مناسبی در برابر ویروس کرونانداشته و در صورت ضدعفونی   

 .مییابدنفوذویروس افزایش با اتانول قابلیت 
 
 

 
 کارایی دستکشهای مختلف در برابر ویروس کرونا چگونه است؟   

 



 کارایی دستکشهای مختلف در برابر ویروس کرونا چگونه است؟

 :دستکش نیتریل
با رنگ آبی در میان افراد شناخته شده است و مقاومت خوبی   •

ساعت  8مد ت زمان استفاده از آن . در برابر ویروس کرونا دارد
است و میتواند با اتانول ضدعفونی شود؛ چراکه باعث کاهش  

 .نفوذ ویروس کرونا خواهد شد



 کارایی دستکشهای مختلف در برابر ویروس کرونا چگونه است؟

 :دستکش التکس
در  . بهترین نوع دستکش برای مقابله بانفوذ ویروس کروناست •

میتواند با اتانول ضدعفونی  .بیمارستا نها هم استفاده میشود
 .ساعت است 16شود و طول عمرآن 



 کارایی دستکشهای مختلف در برابر ویروس کرونا چگونه است؟

 :دستکش وینیل
نباید این دستکش را بعد از ضدعفونی دوباره استفاده کرد؛   •

چراکه در صورت ضدعفونی قابلیت نفوذویروس افزایش مییابد  
 .و شانس ابتال به بیماری را باال خواهدبرد



 ترتیب پوشیدن لوازم حفاظت فردی

 

نوع لوازم حفاظت فردی استفاده شده با توجه به سطح اقدامات 
 روش پوشیدن و درآوردن. احتیاطی مورد نیاز متفاوت خواهد بود

لوازم حفاظت فردی باید متناسب با نوع خاص لوازم حفاظت  
 .فردی مورد استفاده باشد



 پوشیدن لوازم حفاظت فردی ترتیب

 گان-1

را از گردن تا زانوها و بازوها را تا انتهای مچ دستها بپوشاند و  تنه 
 .میخورددور کمرپیچانده شود و در پشت گردن و کمر گره 



 پوشیدن لوازم حفاظت فردی ترتیب

 ماسک -2 



 ترتیب پوشیدن لوازم حفاظت فردی

 عینک محافظ یا شیلد محافظ صورت-3 

روی چشمها و صورت قرار دهید و به صورت متناسب آنها را  •

 .تنظیم کنید



 ترتیب پوشیدن لوازم حفاظت فردی

 دستکشها - 4

 .آستینهای دستکش را تا روی مچ گان را بپوشانند•

 



 ترتیب پوشیدن لوازم حفاظت فردی

برای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی از  •
 .روشهای کار ایمن استفاده کنید

 .دستهای خود را از صورت دور نگه دارید•

 .تا حد امکان از دست زدن به سطوح خودداری کنید•

هنگامی که دستکشها به شدت آلوده یا پاره شده اند آنها را  •
 .تعویض کنید

 .انجام بهداشت دستها را فراموش نکنید•



 
 از تن درآوریمفردی را چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت 

روشهای مختلفی برای درآوردن ایمن لوازم حفاظت فردی  •
وجود دارد بدون اینکه لباس، پوست یا غشاهای مخاطی خود را  

لوازم حفاظت فردی را به ترتیب زیر  . با مواد عفونی آلوده کنید
 .درآورید



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

 دستکشها -1
 روش اول

بنابراین  !سطح بیرونی دستکشها آلوده است•
وسیله حفاظت فردی باشند  اولینتوصیه میشود 

 .که از تن خارج میکنید
  



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

با استفاده از یک دست دستکش دار قسمت کف دست دیگر را  •
 .بگیرید و دستکش اول را ازدست خارج کنید

 .دستکش درآورده شده را با دست دستکش دار نگه دارید•

انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش درقسمت مچ  •
دست ببرید و دستکش دوم را باکشیدن روی دستکش اول  

 .خارج کنید

 .دستکشها را در سطل زباله های عفونی بیندازید•

 



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم



 
 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

 روش دوم

بین کف و مچ دست )با یکی از دستها، قسمت وسط ساق دستکش ( 1•
 .را بکشید و نگه دارید( دست دیگر

دستکش را از مچ به سمت نوک انگشتان بکشید تا زمانی که قسمت ( 2•
 .داخلی دستکش نمایان شود

اکنون دستکش شما تا نیمه از دست خارج شده و قسمت داخلی آن ( 3•
 .نمایان شده است



 طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم چگونه به

حال با دستکشی که تا نیمه ی دست شما پایین کشیده شده ( 4•
را ( بین کف و مچ دست دیگر)است، قسمت وسط ساق دستکش 

 .بکشید و نگه دارید
دستکش را از مچ به سمت نوک انگشتان بکشید تا زمانی که ( 5•

تا اینجا دستکشهادر هر دوتا  . قسمت داخلی دستکش نمایان شود
دست، نصف دستها را پوشانده و به حالت نیمه خارج شده درآمده 

 .اند
اکنون یکی از دستکشها را با دست دیگر گرفته و کامالً خارج  ( 6•

نمایید به طوری که دستکش پس از خارج شدن کامالًپشت و رو 
 .شده باشد

 



 به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریمچگونه 

حال، با این دستکش پشت و رو شده، دستکش دست دیگر  ( 7•
 .را کشیده و خارج نمایید

دستکشها را درون سطل زباله درب دار مخصوص زباله های  ( 8•
 .عفونی بگذارید

 





 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

 عینک یا شیلد محافظ صورت-2

 !سطح بیرونی عینک محافظ یا شیلد ها آلوده است •

اگر دست شما در حین درآوردن عینک یا شیلد محافظ صورت •
آلوده شد، دستهای خود را بالفاصله بشویید یا با یک ضدعفونی  

 .کننده الکلی ضدعفونی کنید

با برداشتن نوار پشت سر یا قطعه گوشی عینک محافظ یا  •
 .شیلد صورت را از پشت درآوردید

 



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

 گان -3
 !سطح جلویی و آستینهای گان آلوده هستند•

اگر دست شما در حین درآوردن گان آلوده شد، دستهای خود را بالفاصله بشویید یا  •
 .بایک ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی کنید

بندهای گان را باز و مراقب باشید که هنگام باز کردن گرهها آستینها با بدن تماس •
 .پیدا نکنند

 .گان را از طرف گردن و شانه ها کشیده و فقط به قسمت داخلی آن دست بزنید•

 .گان را با پیچاندن به طرف بیرون جمع کنید•

 .گان را تا کرده یا به همان صورت جمع شده در ظرف زباله عفونی بیندازید•



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم



 گونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریمچ

 ماسکها - 4 

 .به آن دست نزنید! سطح خارجی ماسک آلوده است•

اگر حین درآوردن ماسک دستهایتان آلوده شد، آنها رابالفاصله   •
 .بشویید یا با یک ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی کنید



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

 دهیددستها را انجام بهداشت 
بین هر یک فردی یا حفاظت همه لوازم پس از درآوردن بالفاصله 

یک  ،دستها رابشویید یابا از مراحل فوق اگردستهایتان آلوده شده 
   .را ضد عفونی کنیددستهای خود ضد عفونی کننده الکلی 



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

در اینجا روش دیگری که برای درآوردن ایمن لوازم حفاظت •
فردی بدون اینکه لباس، پوست یا غشاهای مخاطی خود را با  

حفاظت فردی را به ترتیب زیر   لوازم. مواد عفونی آلوده کنید
 .درآورید



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

 گان و دستکشها -1
 !سطح جلویی و آستینهای گان آلوده هستند •

جلوی روپوش را با دستکشها بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندهای گان  
 .جدا شوند

درآوردن گان آن را تا کنید یا به صورت فشرده به طرف داخل آن هنگام •
 .را جمع کنید

همان طور که گان را در میآورید، به طور همزمان دستکش را نیز  •
دستکشها و گان را با دستهای عریان خود قسمت داخلی فقط . درآوردید

 های عفونی بیندازیدسطل زباله لمس کنیدگان و دستکشها را در 



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم



 نحوه صحیح درآوردن گان چگونه است؟

 .همکار شما دکمه های گان را باز کند(۱  



 نحوه صحیح درآوردن گان چگونه است؟

 گان را با هر دو دست گرفته و به آرامی( 2
 .به سمت جلوی خود بکشید



 نحوه صحیح درآوردن گان چگونه است؟

گان را به آرامی از تن خارج ( 3
 .کنید



 نحوه صحیح درآوردن گان چگونه است؟

 گان را درون سطل مخصوص زباله های عفونی( 4
 .بیاندازید



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم

 عینک یا شیلد محافظ صورت-2

با برداشتن نوار پشت سر یا قطعه گوشی عینک محافظ یا  •
 ..شیلد صورت را از پشت درآوردید



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی را از تن درآوریم



 نحوه صحیح درآوردن عینک حفاظتی چگونه است؟

 

برای . عینک حفاظتی را پس از خارج کردن گان دربیاورید•
حین  . درآوردن عینک حفاظتی به ترتیب ذیل عمل کنید

پس از  . خارج کردن،قسمت جلویی عینک را لمس نکنید
خارج کردن، عینک را با یک دستمال کاغذی آغشته به الکل 

 .ضدعفونی نمایید

 :اگر عینک حفاطتی دارای بند کشی است(الف •



 نحوه صحیح درآوردن عینک حفاظتی چگونه است؟



 :اگر عینک بدون بند است( ب



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی از تن درآوریم

 ماسک – 3

 .به آن دست نزنید! سطح خارجی ماسک آلوده است •

 



 چگونه به طور ایمن لوازم حفاظت فردی از تن درآوریم

 بهداشت دستها را انجام دهید 
بالفاصله پس از درآوردن همه لوازم حفاظت فردی یا بین هر یک 
از مراحل فوق اگردستهایتان آلوده شده ،دستها رابشویید یابا یک  

   .ضد عفونی کننده الکلی دستهای خود را ضد عفونی کنید



پاسخ به سئواالت  
 رایج



چقدر است؟  FFP2یا  N95تاریخ مصرف ماسکهای 
 آیا در شرایط بحران میتوان از

 تاریخ گذشته استفاده کرد؟ FFP2یا  N95ماسکهای 

 
تاریخ مصرف این نوع ماسک ها معموالً روی بسته بندی آنها  •

در شرایط بحران، به شرط بازرسی ظاهری  . درج شده است
واطمینان از سالم بودن و این که به دور از آلودگی نگهداری  

 .شود و سالم باشند، میتوان ازآنها استفاده کرد



 جذب برای ماسکها این روی بر فعال کربن الیه وجود ،خیر•
  و دارد کاربرد بو حذف و بخارات و گازها پایین خیلی های تراکم

  بی کروناویروس حذف در آنها فیلتراسیون کارایی میزان در
 .است تاثیر

آیا وجود الیه کربن فعال بر روی ماسک تاثیری 
 دربهبود کارایی ماسکهادر
 حذف ویروس کرونا دارد؟

 



آیا اضافه کردن الیه های پارچه ای مختلف بر روی 
 ماسک، کارایی ماسک را افزایش

 می دهد ؟

 
  روی بر متعدد های الیه تعداد افزودن است ممکن گرچه•

 اینکه دلیل به دهد،ولی افزایش را فیلتراسیون کارایی ماسک
  هوا که شود سبب تواند می میدهد افزایش را تنفسی مقاومت

  تنفسی سیستم وارد ماسک های لبه از فیلتر از عبور جای به
 .کند تاثیر بی را ماسک از استفاده عمال و شود



آیا پوشیدن ماسک جراحی در زیر ماسکهای 
N95 توصیه می شود؟ 

 جهت این از N95 ماسکهای زیر در جراحی ماسک پوشیدن•
  کاربران صورت روی بر ماسک کامل انطباق از مانع توان می که

  روی بر جراحی ماسک پوشیدن ولی نیست مجاز شود،
  استفاده امکان و آنها عمر طول افزایش برای N95 ماسکهای

 .میشود توصیه مجدد



یا معادل آنها قادرند بو را حذف   N95ماسکهای آیا 
کنند و اگر با استفاده از این نوع ماسکها بوی مواد  

 احساس شد، نشان دهنده عدم کارایی آنهاست؟

 

برای حذف   FFP2یا معادل آنها نظیر  N95ماسکهای •
 .آئروسلها طراحی شده اند و بو را حذف نمیکنند



 
آیا با توجه با اندازه کوچک ویروس، ماسکهای پارچه  

 ؟ ای برای حفاظت در برابرویروس کرونا موثر هستند

  حاوی است ممکن که عطسه، و سرفه کردن، صحبت اثر در•
  از که وقتی قطرات این شوندو منتشر اطراف وبه باشند ویروس

 درشت عمدتاً میشوند منتشر بیرون به تنفسی دستگاه و دهان
  شده تبخیر گرما اثر در میشوند دورتر چه هر و هستند

  میتواند ای پارچه ماسک توضیحات، این با .میشوند وکوچکتر
  انتشار منبع به نقطه درنزدیکترین را شده منتشر درشت قطرات

  ماسکهای که است داده نشان بررسیها لذا و بیندازد دام به
  و قطرات انتشار کنترل در موثری نقش میتوانند ای پارچه

 .باشند داشته بیماری این به ابتال ریسک کاهش



 چه کسانی و کجاها باید از ماسک استفاده کنند؟

 

 میبایست ص خا گروههای برخی بجز سال دو باالی افراد همه•
  پر مراکز عمومی، مکانهای در ویروس انتشار از جلوگیری برای

  و ،ادارات ها داروخانه و غذایی مواد فروشگاههای مثل ازدحام
 .کنند استفاده ماسک از ...



 چه کسانی نباید از ماسک استفاده کنند؟

 :همه افراد ،بجز گروههای زیر،باید ماسک بزنند•

 کودکان زیر دو سال•

 افرادی که مشکل تنفسی دارند•

افراد ناتوان یا افرادی که به نوعی قادر به برداشتن ماسک از  •
 روی صورت بدون کمک نیستند



آیا استفاده از ماسک به تنهایی می تواند در پیشگیری 
 ازابتالء به ویروس کرونا موثر باشد؟

 
  می اطرافیان سالمت حفظ به منجر اول درجه در زدن ماسک•

  رعایت را اجتماعی فاصله باید خودمان سالمت حفظ برای .شود
  شستشوی و کنیم اجتناب پرجمعیت مکانهای در حضور از کنیم،
 عبارت به .نکنیم فراموش را سطوح ضدعفونی و دست مکرر
 یک ماسک .شود کاذب اطمینان باعث نباید زدن ماسک دیگر

 کنترلی اقدامات سایر کنار در مکمل کنترلی راهکار
 .است



آیا شیلدها یا محافظ های صورت می تواند 
 جایگزین ماسک شود؟

 
به عنوان جایگزین ماسک توصیه استفاده از محافظهای صورت •

این محافظها همراه با ماسک زدن به شرطی که   .نمیشود
 اطراف صورت را به طور کامل پوشش دهد در تماسهای نزدیک

 .با دیگران میتوانند استفاده شود•



 کجا بگیرم؟گواهی استراحت پزشکی رااز 

با توجه به افزایش مبتالیان به کرونا و فراگیر شدن بیماری  •
افراد به پزشکان   هنگام مراجعه شهرستاندر  19کووید 
تشخیص  صورتیکه پزشک بر اساس عالئم بالینی در  محترم

است   19داد که فرد مبتال به بیماری کووید 
 PCRخانگی را رعایت نماید، میتواند بدون تست  وبایدقرنطینه

گواهی استعالجی واستراحت در منزل را    ...اسکن و CTیا 
صادر نماید و کارفرما باید همکاری الزم را در این خصوص  

 .  بعمل آورد

 









 



مسئول تعهدات قانونی واستراحت های پزشکی 
 در سازمان تامین اجتماعی

جهت پاسخگویی به سواالت با شماره زیر تماس بگیریدواز مراجعه •
 .حضوری بخصوص تا پایان مدت قرنطینه خودداری کنید

 57252900- 115-116داخلی •

روز پانزدهم راهم )روز15مثبت با گواهی استراحت پزشکی تا PCRتست •
 .نیاز به تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی نیست(شامل می شود

وداشتن استراحت پزشکی تاسقف PCRدر صورت بستری با تست مثبت•
 .یکماه نیاز به تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی نیست

باهرمدت زمانی PCRدر صورت داشتن استراحت پزشکی بدون تست مثبت•
 .نیاز به تایید پزشک معتمد سازمان تامیین اجتماعی می باشد

 

 





پس ا زاتمام قرنطینه گواهی برگشت به 
 کار رااز کجا بگیرم؟

پس از بهبودی و سپری شدن مدت قرنطینه خانگی جهت   •
برگشت به محل کار، فرد باید گواهی برگشت به کار خود را بر  

 .  اساس دستورالعمل وزارت بهداشت به کارفرما تحویل نماید

دست داشتن گواهی استعالجی درخواست گواهی برگشت در با•
به کار نمایندو موقع حضور در محل کار هردو گواهی را جهت  

 .انجام اقدامات اداری ارائه نمایند

 



پس ا زاتمام قرنطینه گواهی برگشت به 
 کار رااز کجا بگیرم؟

 متخصصان عفونی،داخلی ،طب کاروفوق تخصص ریه•
  پزشک عمومی دارای مجوز معاینات سالمت شغلی از معاونت•

 بهداشت
 پزشکان مرکز منتخب ویزیت بیماران سرپایی کووید•
 بهمن 22درگناباد مرکز منتخب کوویددر بیمارستان  •
در بجستان مرکز خدمات جامع سالمت قنبر آقایی وپزشک دوره  •

 دیده طب کار
در مراکز خدمات جامع سالمت روستایی ،کاخک وبیدخت پزشکان  •

 مراکز طبق فرمت برگشت به کار







اسکنرهای حرارتی تا چه حد در تشخیص 
 افراد مبتال به کرونا موثرند؟



حمام آب داغ تاثیری در جلوگیری از ابتالء 

 به ویروس کرونا ندارد



ویروس کرونا نمیتواند از طریق کاالهای 

 وارداتی منتقل شود



آیا دست خشک کنها در نابودی ویروس 

 کرونا موثرند؟



آیا المپهای فرابنفش میتوانند ویروس کرونا  

 را نابود کنند؟



 ...رییس محترم اداره•

 با سالم و احترام؛ •

ماه از  9به استحضار مي رساند با توجه به گذشت بیش از       •
گزارشات  در سطح شهرستان طي 19شیوع بیماري كووید 

دستورالعملهاي بهداشتي توسط   دریافتي مبني بر عدم رعایت
بعضي از پرسنل آن اداره كه تهدید علیه بهداشت عمومي  

محسوب مي شود و با توجه به برنامه سالمت كاركنان دولت در 
صورت عدم رعایت موارد ذیل خواهشمند است دستور فرمایید 

برخورد  با پرسنل متخلف 19جهت كنترل بیماري كووید 
 .صورت گیرد قانوني

 

 

  
  نظارت بررعایت پروتکلها در محیط کار  

 دکتر جواد صادقی نسب 

  معاون بهداشت دانشگاه  

  

 



  رت بررعایت پروتکلها در محیط کارنظا
 دکتر جواد صادقی نسب 

  معاون بهداشت دانشگاه  

 عدم تجمع در محل کار و داخل اتاقها -1•

 نکردن از ماسک و عدم رعایت فاصله گذاری  استفاده -2•

 پرسنل مناسب بین میزهای کار عدم رعایت فاصله  -3•

 .تهویه اتاقها و محل کارانجام شود  -4•

 فضای اتاق با تعداد پرسنل آن  رعایت تناسب -5•

با توجه به سرد شدن هوا و عدم امکان بازنمودن پنجره های   -6•
خودرو استفاده حداقلی افراد از سرویسهای تردد در کار اداری و رفت 

 .به محیط کاربعمل آید و برگشت

 

 



  
  نظارت بررعایت پروتکلها در محیط کار  

 دکتر جواد صادقی نسب 

 معاون بهداشت دانشگاه  

هر گونه جلسات و مالقات ها ،کارگاه و همایش به صورت غیر حضوری   -7•
 .برگزار شود

 .مراجعین در محل کار برای پاسخگویی تجمع پیدا نکنند -8•

 .به آبدارخانه به غیر از نیروی خدمات ممنوع می باشد ورود پرسنل  -9•

 .از مهر ، سجاده وچادر نماز شخصی برای نمازاستفاده شود - 10•
در زمان استفاده از دستگاه ثبت ورود و خروج تجمع کارکنان صورت  -11•

 .نگیرد
(. ماسکهای سه الیه)از ماسکهای استاندارد در محل کار استفاده شود -12•

 .و از ماسکهای سوپاپدار استفاده نشود
 





 



 





 نامه زمان نمونه برداری 



 هموطن گرامی
 

لطفا در هنگام سوخت گیری در جایگاهها، •
حتی االمکان از خودرو خارج نشوید و 

اجازه دهید عملیات سوخت گیری و 
پرداخت توسط اپراتور جایگاه انجام شود،  

در غیر اینصورت حتما از دستکش یکبار 
 .  مصرف استفاده کنید





÷ 




