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مقدمه

شناسایی راههای انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد .راه های انتقال این
ویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست ولی بهعنوان یک اصل کلی ویروسهای تنفسی بهطور عمده از
طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عط سه و یا لمس ا شیاء آلوده منتقل میگردند .بر ا ساس دان ستههای
کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب ،سرفه ،تنگی نفس میتواند بروز نماید
و در موارد شدددیدتر ممکن اسددت منجربه ذاتالریه ،نارسددایی کلیه و مرگ گردد .درصددد مرگ ناشددی از این
بیماری هنوز بهطور دقیق مشخص نشدهاست.
با عنایت به آخرین اطالعات ،انتقال ویروس کرونا از ان سان به ان سان از طریق سرفه ،عط سه ،تخلیه
ترشددحات بینی و دهان در محیط می باشددد .این ویروس میتواند در فاصددله  1تا  2متری از طریق سددرفه یا
عطسدده منتقل شددود .راه دیگر انتقال ،تماس دسددتها با محیط و سددطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات،
د ستگیره درها ،میز و صندلی ،شیرآالت ،نرده پلهها ،پریز و کلیدهای برق و کلیه و سایلی ا ست که بهطور
عمومی و مشترک استفاده می شود شامل اسکناس ،اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن .بنابراین
حائز اهمیت ا ست پس از تماس با هر فرد یا ا شیاء م شکوک د ست و صورت با آب و صابون ش ست شو گردد.
(مطابق پیوست )2
دامنه کاربرد

این راهنما به موارد پی شگیری و کنترل عفونت برای شاغلین آرای شگاه ها و م شتریان
جهت مقابله با بیماری کووید ( 19کرونا ویروس) می پردازد.
فاصلهگذاری اجتماعی

فاصدددلهگذاری اجتماعی به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق میشدددود که منجر به رعایت فاصدددله
ایمن ،کاهش تماس افراد و جلوگیری از انتقال بیماری میگردد .در این راسدددتا الزم اسدددت موارد زیر رعایت
شود:
 نحوه نوبت دهی به م شتریان به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در سالن انتظار آرای شگاه ها
حضور داشته باشند بطوریکه فاصله حداقل یک متر بین افراد رعایت گردد.
 نوبت دهی به صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد.
 استفاده از شیلد و عینک حفاظتی ،ماسک و روپوش برای آرایشگر ضروری است.
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 در هنگام صحبت کردن با مشتری و یا همراهان مشتری فاصله حد اقل یک متر رعایت شود.
 وسددایل غیر ضددروری در سددالن انتظار مشددتریان و سددایر قسددمت هایی که مشددتریان در رفت و آمد
هستند به حداقل برسد.
 از شستشوی سر و صورت مشتریان ،قبل و پس از آرایش خودداری شود.
 از پذیرش مشتریان با عالیم تب ،سرفه ،گلودرد و تنگی تنفسی خودداری شود.
 استفاده از ماسک ساده پشت گوشی برای مشتریان الزامی است.
غربالگری ،مراقبت و بازتوانی
 .1غربالگری شاغلین در همهگیری کووید19-

الزم است براساس طرح فاصلهگذاری اجتماعی ،پیش از ورود به محل کار ،فعالیتهای زیر انجام پذیرد:
 -1همه موظف هسدددتند در بدو ورود به محل کار /تحصدددیل فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم
تنفسی مرتبط با کووید 19-یا وجود تماس نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند (پیوست شماره.)1
 -2بررسددی روزانه عالئم شدداغلین :نماینده کارفرما یا مدیر  /کارشددناس بهداشددت حرفهای /کارشددناس HSE

صنعت شاغلین را به صورت تصادفی و روزانه ،تا پایان همهگیری ،از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم
تنفسدددی مورد ارزیابی قرار دهد .همچنین ننانچه براسددداس ارزیابی سدددامانه  salamat.gov.irنیاز به
قرنطینه خانگی وجود داشدددت ،فرد از ورود به محل کار یا تحصدددیل خودداری و کارفرما /مدیر را مطلع
نماید .در غیر اینصورت کارفرما /مدیر از ورود بیمار به محل کار /تحصیل جلوگیری نماید.
 .2مراقبت از گروههای آسیبپذیر

دو گروه زیر با گواهی پز شک معتمد ،بهعنوان افرادی که در معرض ابتال به بیماری کووید 19-عار ضه
دار قرار دارند ،در نظر گرفته شده است:
گروه الف  -بیماران با بیماری زمینهای:
 بیماری قلبی– عروقی


فشارخون

 دیابت
 بیماریهای تنفسی زمینهای


BMI> 40

گروه ب -بیماران با نقص ایمنی:
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 تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از  12/5mgپردنیزولون در روز بیش از دو هفته
 شیمی درمانی
 بدخیمیها
 پیوند اعضاء
 .3بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید19-

تمامی شاغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید 19-با الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت ،جهت
بازگشت به کار براساس آخرین نسخه "راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید "19-ابالغی
از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشکی قرار
گیرد.
اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
 .1بهداشت و حفاظت فردی

 پو شاندن دهان و بینی خود در هنگام سرفه و عط سه و انداختن د ستمال ا ستفاده شده بالفا صله در
سطل زباله در دار در صورتیکه د ستمال وجود ندا شت از ق سمت داخلی آرنج موقع سرفه و عط سه
استفاده گردد .شستشوی سریع دست ها و صورت با آب و صابون در هر دو مورد الزامی است.
 د ست ها به روش صحیح با آب و صابون ش سته شود یا از محلول ها یا ژل های ضدعفونی ا ستفاده
گردد( .مدت زمان الزم برای شستشوی صحیح دست ها حداقل  20ثانیه می باشد)


از دست دادن و روبوسی اجتناب گردد .



در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش صحیح از ماسک استفاده شود.

 اطمینان حاصددل کنید که همه مشددتریان بینی و دهان خود را با یک دسددتمال در هنگام سددرفه یا
عطسه می پوشانند.
 توصیه و در اختیار قرار دادن ماسک ساده به مشتریان درصورت فراموش نمودن ماسک
 آرایشگران باید از لباس تمیز دارای آستین بلند استفاده کنند.
 آرایشگران باید از دستکش استفاده نمایند
 بعد از تماس با ترشحات تنفسی بهداشت دست رعایت گردد.
رعایت بهداشت دست در موارد زیر ضروری است :
 قبل از انجام امور آرایشی و پیرایشی
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 قبل از انجام هرگونه اقدامات پاک سازی یا گندزدایی و بعد از خطر مواجهه با مایعات بدن؛
 پس از تماس با صورت و پوست مراجعه کننده


اگر آلودگی دست قابل مشاهده باشد باید با آب و صابون شسته شود.

 بعد از مراجعه به منزل ،لباس ها تعویض و شسته شود؛
 بهداشت دست شامل شستشوی دست با آب و صابون و یا محلول های ضدعفونی بر پایه الکل 70
درصد است
 از لمس نشم  ،بینی یا دهان خود با دست های آلوده و یا دستکش باید خودداری کنند.

 .2بهداشت موادغذایی (درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرضه موادغذایی)

 از خوردن غذا در محیط آرایشدددگاه و همچنین خوردن غذاهای آماده و فسدددت فود تا حد امکان
اجتناب کرده و مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده گردد.
 عدم استفاده و حذف آبخوری ها و آب سرد کن ها به طور موقت.

 .3بهداشت ابزار و تجهیزات

 الزم است در قسمت مشخص آرایشگاه محلول های ضد عفونی دست(یا امکانات شستشوی دست با
آب و صابون) قرار داده شود بطوری که شاغلین و مراجعه کنندگان به آن دسترسی داشته باشند.
 تمیز کردن کامل سدددطوح و تجهیزات مورد نیاز در ارایشدددگاه ها با آب و مواد شدددوینده (دترجنت)
سپس استفاده از مواد گند زدای مناسب الکلی بعد از هر اصالح/آرایش انجام گردد.
 دستگیره در ورودی آرایشگاه  ،کلید و پریزها و راه پله و سایر سطوحی که در معرض تماس مشترک
میباشد مرتب گندزدایی شود؛
 عدم انجام هر گونه تزریق جهت امور آرایشی
 عدم انجام خدمات میکرو پیگمنتشین به دلیل مدت زمان طوالنی با فاصله بسیار کم
 عدم انجام خدمات اپیالسیون
 عدم انجام خدمات مانیکور و پدیکور و کاشت ناخن و مژه
 صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت ها و سرویس های بهداشتی فراهم گردد .
 از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات خودداری گردد.
 دریافت وجه از طریق کارت خوان یا سایر روش های غیر نقدی.
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 در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که تمیز کردن قبل از گندزدایی انجام شود .اگر سطوح و
اقالم از مواد آلی پاک نشوند (ترشحات ،گرد و خاک و غبار ) مواد و سطوح قابل گندزدایی نیستند.
 الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی ،زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر
گرفته شود.
 نظافت و گندزدایی سرویس بهداشتی در پایان روز انجام گردد فردی که نظافت را انجام می دهد از
وسایل حفاظت فردی استفاده نماید.

 .4بهداشت ساختمان



فضاهای عمومی آرایشگاه ها دارای تهویه مناسب باشد بطوری که هوای تازه همیشه جریان داشته
باشد (بعنوان مثال استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا ).

 بعد از انجام هر گونه امور آرایشی ،کلیه وسایل حفاظتی استفاده شده به نحو صحیح دفع و بهدا شت
دست نیز رعایت گردد.
 در سالن آرای شگاه ها و سایر ق سمت ها سطل زباله در دار پدالی برای پ سماندهای تولیدی ا ستفاده
شود
 تجهیزاتی مانند حوله ،سر بند ،پیش بند باید یا یکبار م صرف بوده و یا ب صورت اخت صا صی مورد
استفاده قرار گیرد .اگر نیاز به استفاده از تجهیزات بطور مشترک برای مشتریان وجود دارد ،بعد از
اسددتفاده برای هرمشددتری جداگانه آن را تمیز کرده و گندزدایی کنید (به عنوان مثال قیچی شددانه
مونین با استفاده از اتیل الکل 70درصد).
 کلیه پسماندهای تیز و برنده در جعبه ایمن ) (Safety Boxجمع آوری گردد و این ظروف نزدیک
به محلی که اقالم مذکور مورد استفاده قرار می گیرند ،قرار داده شوند
 از درپوش گذاری مجدد سوزن های استفاده شده خودداری گردد
 در کلیه مراحل مدیریت پسماند  ،شاغلین باید از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنند و
آموزش های الزم در مورد نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را دریافت کرده باشند
 از قرار دادن کی سه های حاوی پ سماندهای تیز و برنده در داخل مخازن پ سماندهای عادی شهری
جدا خودداری گردد.
 ضروری است روزانه نسبت به تخلیه سطل های پسماند وگند زدایی سطل ها اقدام گردد.
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نکات مهم

 از پا شیدن و ریختن محلول های گندزدا روی سطوح و کلیدها ،تجهیزات برقی و مواد نا سازگار و با
احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.
 به طور مرتب سطوحی که بیمار با آن در تماس است ،تمیز و گندزدایی نمایید.
 سددطوح را تمیز و گندزدایی کنید به ویژه روی سددطوحی که مشددتری با آن در تماس قرار گرفته یا
اغلب اوقات با آنها تماس دارد .
آموزش بهداشت

 نصب استند یا بنرهای آموزشی برای بکارگیری تمهیدات الزم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس
در محل کار
 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص نگونگی انتقال بیماری کرونا
 نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار به خصوص سرویس های
بهداشتی و محل سرو غذا
 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین
 آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج
 آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان
 نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانه salamat.gov.ir
 نصب پوستر معرفی سامانه 4030
 ن صب پو ستر آموز شی نحوه پی شگیری از انتقال بیماریهای تنف سی با درج شماره سامانه پا سخگویی
شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (تلفن)190
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پیوست  :1فرم خوداظهاری فرد جهت بازگشت به کار

اینجانب  ..................................دارای کد ملی به شددماره ............................شدداغل /در (واحد کاری /سددازمان )...
 ..........................دارای عنوان شغلی  ......................اظهار مینمایم:
 -1در سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهام:
□تب

□لرز □سرفه □تنگی نفس

□گلودرد □بدن درد

□احساس خستگی و ضعف

□درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه
 -2سابقه تماس نزدیک (فاصله کمتر از  2متر) با فرد مبتال به کووید( 19-کرونا ویروس) در دو هفته
اخیر را نداشتهام:
 مراقبت مستقیم فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک /محتمل /قطعی کووید 19-نمودهاست □ هر گونه تماس شغلی ( شامل همکار بودن) با فرد مبتال به کووید 19-در ف ضای ب سته م شترک (تماسبیش از  15دقیقه در فاصله کمتر از  2متر) □
 همسفر بودن با فرد مبتال به کووید 19-در وسیله نقلیه مشترک □ -3اطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  salamat.gov.irثبت کردهام □

اینجانب  ..................به کد ملی ......................تهعد مینمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق ،مراتب
را به کارفرما /نماینده معرفیشده از طرف کارفرما ،اطالع دهم و نیز گواهی میکنم پاسخ کلیه پرسشها را
با هو شیاری ،دقت و صداقت ثبت نمودهام و هرگونه عواقب نا شی از پا سخ نادر ست و خالف واقع ،بهعهده
اینجانب میباشد.
نام و نام خانوادگی

تاریخ
امضا
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پیوست  :2روش درست شستشوی دستها

دستها باید با آب گرم و صابون به مدت  20ثانیه به روش زیر شسته شوند:
 -1دستها را مرطوب کنید.
 -2از صابون مایع استفاده کنید.
-3کف دستها را خوب به هم بمالید.
 -4انگشتان را بشوئید.
 -5مچها را بشوئید.
 -6بین انگشتان را بشوئید.
 -7آبکشی کنید.
 -8با دستمال کاغذی خشک کنید (استفاده از حوله یکبار مصرف نیز مورد تاییداست)
 -9شیر آب را با همان دستمال ببندید.
 -10دستمال را در سطل زباله دردار بیندازید
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پیوست  :3پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی
مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی ( )PPEتوصیهشده

نوع  PPEا ستفاده شده ب سته به سطح پی شگیری در عفونتهای ا ستاندارد ،تما سی ،قطرهای و هوابرد ب سیار
متنوع است .روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افراد آموزش دادهشود.
 .1ماسک یا رسپیراتور



اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید.



باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.



صورت و زیر نانه را بهطور مناسب پوشش دهید.
 .2عینک یا شیلد صورت



روی صورت و نشمها و متناسب با آنها قرار بگیرد.
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 .3دستکشها



تا روی مچ را کامل بپوشاند که تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهباشد.



استفاده از روشهای کار ایمن برای محافظت از خود و محدودکردن انتشار آلودگی:
 دستها را از نهره خود دور نگهدارید با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید دستکشها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید -بهداشت دست را رعایت کنید

مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی ( )PPEتوصیهشده

روشهای مختلفی برای درآوردن ایمن  PPEبدون آلوده کردن لباس ،پوسددت یا غشدداهای مخاطی با مواد
عفونی بالقوه وجود دارد .در اینجا یک مثال آورده شدها ست .قبل از خارج شدن از اتاق بیمار ،تمام و سایل
حفاظت فردی ،به جز ماسک اگر استفاده شدهاست ،درآورید .ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب،
از صورت خود خارج کنید.
 PPEرا بهترتیب مراحل زیر درآورید:
 )1دستکش
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اگر د ستان شما هنگام درآوردن د ستکش آلوده شدهاند ،بالفا صله د ستان خود را ب شویید یا از یک

ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.


با ا ستفاده از یک د ست د ستکش دار ،ق سمت کف د ست دیگر را بگیرید و د ستکش اول را از د ست

خارج کنید.


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



انگ شتان د ست بدون د ستکش را زیر د ستکش د ست دوم در مچ د ست ببرید و د ستکش دوم را نیز

خارج کنید( .شکل وسط)


دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید.
 )2عینک یا شیلد صورت



سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است.



اگر دست شما درحین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد ،دست های خود را بالفاصله بشویید

و از یک ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.


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



اگر و سیله قابل ا ستفاده مجدد ا ست ،در مخزن م شخص شده برای بازیافت مجدد قرار دهید .درغیر

این صورت ،در یک ظرف زباله رها کنید.
 )3ماسک



قسمت جلوی ماسک آلوده است – دست نزنید.
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اگر درحین بردا شتن ما سک ،د ستان شما آلوده شد ،د ستهای خود را بالفا صله ب شویید و از یک

ضدعفونیکننده دست استفاده کنید.


ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک ،آن

را از صورت جدا کنید.


ماسک را در یک ظرف زباله دردار قرار دهید.
 )4بالفا صله بعد از درآوردن همه و سایل حفاظت فردی ،د ست ها را ب شویید یا از یک ضدعفونیکننده
الکلی  70درصد استفاده کنید.
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پیوست  :4گندزداهای سطوح

نکات عمومی

از یک ماده گندزدایی مناسدددب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسدددتفاده
کنید.
از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.
زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها  10تا  60دقیقه رعایت گردد.

مواد گندزدا

 .1مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز
 .2مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم
 .3مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن
 .4سفیدکننده

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  .1الکل برای از بین بردن ویروسها موثر ا ست .اتیل الکل  70در صد
و ضددددعفونی بر پایه الکل دارای یک میکروبکش با طیف گسدددترده اسددددت و بهطورکلی از ال کل
ایزوپروپیل بهتر اسدددت .الکل اغلب برای گندزدایی سدددطوح کونک
مجوز
( بهعنوان م ثال درپوش السدددتیکی و یال های دارویی مولتی پل دوز،
ترمومترها)و گاهی سددطوح خارجی تجهیزات (مثل اسددتتوسددکو و
ونتیالتورها) استفاده میشود.
 .2بهدلیل قابلیت ا شتعال الکل ا ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح
کونک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میگردد.
 .3اسدددتفاده مکرر و طوالنی از الکل بهعنوان گندزدا میتواند باعث
تغییر رنگ ،تورم ،سختشدن و ترکخوردگی الستیک و پالستیکهای
خاص شود.
 .4هنگام گندزدایی و نظافت ،سددالنها باید خالی از افراد بوده و درها
و پنجرهها باز گذاشددته شددوند و جهت تهویه بهتر اسددت هواکش نیز
روشن باشد.
 .5در هن گام گ ندزدایی مالح ظات الزم بهمنظور جلوگیری از خطر
برقگرفتگی درنظر گرفته شود.
 .6گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.
 .7محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول
پس از گذشت  24ساعت کاهش می یابد).
 .8امکانات الزم برای ش ست شوی مرتب د ستها و ا ستفاده از ما سک
یکبار م صرف در طول شیفت (به ازاء هر شیفت حداقل  2ما سک) و
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شددسددتشددو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید
فراهم شود.
نکات مهم در خصوص سفیدکننده  .1گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدددیم در از
بین بردن باکتری ،قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است
اما به راحتی توسط مواد آلی ،غیر فعال میشود.
 .2گندزداها و سدددفیدکننده های خانگی (با  10تا  60دقیقه زمان
تماس) ،با هزینه کم و بهطور گسدددترده در دسدددترس اسدددت و برای
گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه میشود.
 .3با این حال سددفیدکنندهها غشدداهای مخاطی ،پوسددت و مجاری
تنف سی را تحریک میکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می شوند و
بهراحتی با سددایر مواد شددیمیایی واکنش نشددان میدهند .بنابر این
سفیدکنندهها باید با احتیاط مصرف گردند.
 .4اسدددتفاده نادرسدددت از سدددفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان
رقیق سازی توصیه شده (قویتر و ضعیفتر) میتواند اثرات آن را برای
گندزدا کاهش دهد و باعث آسددیبدیدگی کارکنان مراقب بهداشددتی
گردد.
 .5برای تهیه و ا ستفاده از سفیدکننده رقیق شده رعایت موارد زیر
ضروری است:
 اسددتفاده از ماسددک ،پیشبند ضددد آب و دسددتکش و عینک برایمحافظت از نشم در برابرپاشیدن توصیه میشود.
 محلولهای سفیدکننده در محلهای با تهویه مناسب مخلوط نمودهو استفاده گردد.
 سدددف یدکن نده با آب سدددرد مخلوط گردد (آب گرم با عث تجز یههیپوکلریت سدیم میگردد و آن را ناکارآمد مینماید)
 در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم آن را تا 5درصدرقیق نمایید.
 از بهکار بردن سددفیدکنندهها بههمراه سددایر مواد شددوینده خانگیاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشداده و میتواند باعث واکنشهای
شدددیمیایی خطرناک شدددود .بهعنوان مثال گازهای سدددمی در هنگام
مخلوط کردن سددفیدکننده با مواد شددوینده اسددیدی مانند موادی که
برای تمیزکردن توالت اسدددتفاده میشدددود ،تولید میگردد و این گاز
میتوا ند با عث مرگ یا جرا حت گردد .درصدددورت لزوم اب تدا از مواد
16

معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( 19-کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در آرایشگاه

شدددوینده اسدددتفاده نمایید و قبل از اسدددتفاده از سدددفیدکننده برای
گندزدایی ،کامال با آب بشویید.
سدددفیدکن نده ها موجب خوردگی در فلزات میگرد ند و به سدددطوح
رنگشده صدمه میزنند.
 از تماس با نشم باید خودداری گردد .اگر سفیدکننده به نشم واردگردد بالفاصددله باید به مدت 15دقیقه با آب شددسددته و با یک پزشددک
مشورت گردد.
 سفیدکننده رقیقن شده وقتی در معرض نور خور شید قرار میگیردگاز سمی آزاد مینماید؛ بنابراین سفیدکنندهها باید در مکان خنک و
دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
 هیپوکلریت سدیم با گذ شت زمان تجزیه می شود برای اطمینان ازاثربخ شی آن از سفیدکننده هایی که اخیرا تولید شده خریداری نموده
و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
 اگر از سفیدکننده رقیق ا ستفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه وتازه تهیه نموده و بر روی آن برنسددب تاریخ رقیقسددازی قید شددود و
محلولهای تهیه شده بال استفاده را بعد از  24ساعت دور بریزید .مواد
آلی موجب غیرفعالشدن سفیدکنندهها میگردد ،بنابراین ابتدا سطوح
آغشددد ته به مواد آلی با ید تمیزشدددده و ق بل از گ ندزدایی با ماده
سفیدکننده عاری از مواد آلی گردد.
 سفیدکننده رقیق شده را باید دور از نور خور شید و در صورت امکاندر ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

جدول  -1راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم

محلول اولیه :عمده محلولهای سددفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدددیم  5درصددد معادل )PPM

 )50000کلر قابل دسترس
محلول تو صیه شده :محلول  1:100از هیپوکلریت سدیم  5در صد تو صیه می شود ا ستفاده از  1ق سمت
سفیدکننده به  99قسمت آب سرد لولهکشی (محلول  1:100برای گندزدایی سطوح)
برای د ستیابی به غلظت منا سب هیپوکلریت سدیم ،ن سبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید .بهعنوان
مثال ،برای آمادهسددازی سددفیدکنندههای حاوی  2/5درصددد هیپوکلریت سدددیم ،از دو برابر بیشددتر از
سفیدکننده استفاده کنید (یعنی  2قسمت سفیدکننده به  98قسمت آب)
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معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( 19-کرونا ویروس) فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در آرایشگاه

کلر قابل دسددترس بعد از رقیقسددازی :برای سددفیدکننده حاوی  5درصددد هیپوکلریت سدددیم یک محلول
 ،1:100کلر قابل دسترس در حدود  0/05درصد یا  500پی پی ام خواهد بود
محلولهای سفیدکننده شامل غلظتهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا
رقت موردنظر حاصل گردد
زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:

 سطوح غیرمتخلخل :بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میگردد

 گندزدایی از طریق غوطهورکردن اقالم :زمان تماس  30دقیقه توصدددیه میشدددود (برای تِی ها،
دستمال ،لباس ،دستکش و نظایر آن)
نکته :سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوع ،استفراغ ،ترشحات ،خون یا دیگر مایعات
بدن قبل از گندزدایی یا غوطهوری)
جدول  -2راهنمای تهیه مواد گندزدا

غلظت مورد نیاز

گندزدایی در دسترس

نسبت گندزدا به آب سرد

کلر قابل دسترسی  500پی
پی ام یا  0/05درصد

آب ژاول  5درصد ( 50000پی پی
ام کلر قابل دسترس دارد)

 1واحد گندزدا  99واحد آب سرد
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هنگام عط سه و سرفه ،دهان و بینی خود

پیوست  :5نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

را با د ستمال کاغذی بپو شانید و د ستمال را

 قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود

در سطل زباله بیندازید؛

را تا باالی مچ به مدت حداقل  20ثانیه با آب
و صدددابون مایع بشدددویید و درصدددورت عدم
دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیکننده
بر پایه الکل استفاده نمایید؛

 اگر عالئم سدددرماخوردگی دارید در منزل
استراحت کنید؛
 از ت ماس با افرادی که مریض هسدددت ند

ویروسها در هوای سددرد و خشددک انتقال

خودداری کنید .از روبوسدددی و دسدددتدادن با

سریعتری دارند و باید هوای محیط مرطوب

افراد دیگر بپرهیزید (فاصله  1تا  2متر از افراد

نگهداشته شود؛

بیمار حفظ شود)؛

 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید
را گندزدایی نمایید؛

 افراد بیمار و مشدددکوک حتما از ماسدددک
استفاده نمایند؛
سددیسددتم ایمنی خود را با مصددرف میوه و
سبزیجات تازه تقویت نمایید؛

 از دسدددتزدن به نشدددم ،بینی و دهان
خودداریکنید؛

به اطرافیان خود آموزش دهید؛
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