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 دامنه کاربرد:

 متوفی(، وابستگان وهمراهان خانه، تدفینحمل اجساد،غسالآرامستان ها)سازمان مدیریت پرسنل بیمارستانی، 

 

 مقدمه:

ترشهحات بینهی و دههان     انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیهه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتآخرین  طبق

با  هاتماس دست، راه دیگر انتقال طریق سرفه یا عطسه منتقل شود.متری از  2 فاصلهدر  تواندویروس میاین باشد. می

، پریز و کلیدهای هالهپ نرده، میز و صندلی، شیرآالت، هادستگیره دربتجهیزات،  یروس مانندآلوده به و و سطوح حیطم

نظایر  اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که برق و کلیه

 .یدآب و صابون شستشو ده رد یا اشیاء مشکوک دست خود را بابنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فآن( 

 

 
 

 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی

  و قطع زنجیره انتقال عفونت در هوا، سطوح و اشیاءعامل کاهش غلظت  هدف:

شده  پروتکل برای اطالعات در زمینه مدیریت ایمن دفن اجساد بیماران مشکوک یا تایید شده به کرونا ویروس تهیهاین 

کادر بهداشتی ودرمانی، بلکه باید برای همه افرادی که در عملیات مدیریت دفن است. این اقدامات نه تنها توسط پرسنل 

انجام کفهن ودفهن ایمهن     فرآیند حمل و نقل جسد وشرکت می کنند ، اجرا گردد. اجساد بیماران مشکوک یا تایید شده 

 اجرا می گردد.  تدفینتا فوت بیمار ن از زما سه مرحلهکه در می باشد گام دهشامل  

 نکات مهم:



 
 نحوه دفن ایمن اجساد افراد مبتال به ویروس کرونا راهنمای کنترل محیطی                                                                                     معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

 

3 

 

  بهدون وسهایل حفاظهت    ازدست زدن به جسهد   در طول اجرای فرآیند تا باید به گونه ای باشد فرآیندنظارت بر

 گردد.خودداری اکیدا  فردی

  به اعتقهادات  باید خانواده متوفی به طور کامل در جریان مراحل تدفین قرار گرفته وبا احترام  هر اقدامیقبل از

 گردد.نعملیات تدفین آغاز مذهبی وشخصی وحقوق ایشان تا زمانی که اجازه نداده اند 

 ده گام فرآیند

قبل وآماده سازی مواد گندزدایی  برای گندزدایی جسد)در نزدیکی محل فوت( فضای مناسب  ودنمگام اول: مشخص ن

 رایط() در صورت فراهم بودن شبه سردخانه اجساد  ارسال متوفیاز 

 امثال آن و گندزدا، مواد فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز از جمله وسایل حفاظت فردی گام دوم:

 (personal prolective Equipment)گام سوم: پوشیدن تمام وسایل حفاظت فردی

  body bagمحفظه حمل جسد  وگندزدایی حمل جسد قرار دادن جسد در کیسه مخصوص :چهارمگام 

 ترالی حمل جسدزدایی : گندپنجم گام

)مطهابق  و رعایت دستورالعمل بهداشهت دسهت ها   عفونیپسماند دفع تجهیزات فردی استفاده شده به عنوان م: ششگام 

 (7صحفه راهنما 

 : تحویل جسد به سردخانهمهفتگام 

 به نزدیکترین آرامستان مشخص شدهمحافظ  : انتقال جسد با کیسه هشتمگام 

 اقلیم محل  و با شرایط منطقهمتناسب : حفر قبر نهم گام

 موازین شرعی نکات بهداشتی و با رعایتم: غسل،کفن ودفن دهگام 

 

 مرحله اول اجرای فرآیند

 در نظر محل فوت فضای مناسبی در یا غسالخانه برای گندزدایی جسد قبل از تحویل آن به سردخانه  ،در صورت امکان

 امثال آن می باشد.( منزل وداشتی ودرمانی، مراکز به ، بیمارستان،شامل)این فضا گرفته شود.

 آن در  جسد داخل کیسه حمهل وگنهدزدایی  قرار دادن  جهت گندزدایی، تبصره: در صورت محیا  نبودن فضای مناسب

الزامهی مهی    (  PPM 5000درصهد )  0.5با محلول هیپوکلریت سدیم  سطح بیرونی کیسه حملسپس و داخل کیسه

 باشد.

 مناسب باشد سیستم تهویه با برای گندزدایی باید محلی  فضای در نظر گرفته شده 

 (پوشیدن وسایل حفاظت توسط پرسنل عملیاتیPPE ) (12)مطابق راهنمای صفحه 

 انتقال جسد برای گندزدایی 
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  0.5جسد با محلول هیپوکلریت سدیم ( درصدPPM 5000   .گندزدایی شود )    محلول گنهدزدایی در همهان روز بایهد (

 .(آماده سازی شود

 برروی آن  مورد نیاز متوفیمشخصات ذکر با ن جسد گندزدایی شدمبنی بر  برچسب و جسد داخل کیسه حمل قرار گیرد

  الصاق گردد.

 5000 بها غلظهت   کلهر  حهاوی یها محلهول    %70لی حمل جسد می بایست قبل از ترک اتاق انتظار با الکهل  ترا ppm  

 گندزدایی شود.

  0.5با محلول هیپوکلریت سدیم فضا  ،جسد فضای گندزداییدر صورت استفاده از ( درصدPPM 5000 )گندزدایی شود. 

 (پس از پایان عملیاتدقیقه  5 زمان ماند محلول)

کهه   یو رعایت دستورالعمل بهداشت دست ها توسط کارکنان عفونیپسماند  به عنوان تجهیزات فردی استفاده شده دفع

 (8ه فح)مطابق راهنما ص پذیرد.صورت  انجام داده اند را گندزدایی جسد

  تحویل گردد به سردخانهمربوطه  کارکنان توسطجسد. 

 اجرای فرآیند دوممرحله 

 پوشش تجهیزات حفاظت فردی  شود. شناسایی گانجسد توسط وابست((PPE)).برای شناسایی کننده الزامی است 

  تجهیزات حفاظت فردی  زاستفاده ا) گردد. تحویل رکنان حمل اجسادبه کاپس از تکمیل فرم مربوطه جسدPPE  برای

 کارکنان حمل اجساد به آرامستان الزامی است.(

  یابد.انتقال  به آرامستانماشین حمل اجساد   توسطجسد 

 0.5با محلول هیپوکلریهت سهدیم   پس از تحویل جسد به آرامستان  ماشین حمل جسد  ( درصهدPPM 5000 )   کهه در

سپس  شستشهو   دقیقه پس از پایان عملیات( و 5)زمان ماند محلول  .دگندزدایی شوهمان روز آماده سازی شده است 

  .شود

 مرحله سوم اجرای فرآیند

 انجام شود. اجساد با رعایت شرایط بهداشتی طبق موازین شرعی ادیان رسمی و تدفین یا تیمم غسل شستشو، فرآیند  

  غسال مجهز به وسایل حفاظت فردیPPE .باشد 

  0.5با محلول هیپوکلریت سدیم جسد ( درصدPPM 5000  .که در همان روز آماده سازی شده است گندزدایی شود ) 

  کفن پیچ شود.مم و . تیغسلجسد بر طبق موازین شرعی . 

  آنآماده سازی کیسه نایلونی برای قرار دادن جسد داخل 

  0.5با محلول هیپوکلریت سدیم بر روی آن  و داخل پوشش نایلونی قرار گیردجسد  ( درصهدPPM 5000 )  گنهدزدایی

 شود.

 انجام شود )شهر/ روستا وامثال آن(لیه مراحل آماده سازی جسد تا قبل از تحویل به خانواده بایستی در محل فوتک 
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 بر میت تحویل جسد برای نمازگزاری 

بین میت متر  2صله ا)حداقل ف بهتر است برمیت در نزدیکترین محل به محل تدفین با رعایت فاصله از نمازگزاران -

 ( نماز خوانده شود.نراردیف نمازگزادر فاصله با رعایت ین نمازگزاران و همچن و

 یمنی( از اقدامات اروسیو )مانند کرونا یعفون عوامل انتقال رساندن حداقل به ای یریجلوگ منظور به -

 گردد. یرویپ یبه درست دیبا یستیز

  خودداری گردد. "اکیدای ویا نمازگزار برای وداع متوفینزل مساجد ، اماکن متبرکه و ماز انتقال میت به  -

 ) به منظور جلوگیری از تجمع وانتقال بیماری (در مناطقی که میت با ماشین حمل جسد  حمل می شود   

 :حفر قبر برای تدفین متناسب با شرایط منطقه و اقلیم محل 

 متر می باشد. 2در مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی پایین باشد عمق قبر حفر شده حداقل   -

مناطقی که سطح آب های زیر زمینی باال می باشد متناسب با شرایط محلی، حفر صورت گرفته و محل  برای -

با نایلون ویا قیر عایق بندی گردد. به گونه ای که هیچ درز وشکافی برای نفود به طبقات زیرین خاک نداشهته  

 باشد

 داخل قبر قبل از قراردادن متوفی آهک پاشی شود. -

  فرد دفن کننده مجهز به وسایل حفاظت فهردی  / وابستگاننیدفتداخل قبر توسط کارکنان قرار دادن متوفی در(PPE 

 باشد.(

  30پس از قراردادن سنگ لحد خاکریزی کامل داخل قبر انجام گردد بطوریکه خاک روی قبر از سطح زمین مجاور قبر 

 سانتی متر باالتر باشد.

 بعد از تدفین انجام گردد )اگر مبسر نشهد یهک هفتهه بعهد از انجهام      بهتر است سیمان و بتن کاری برروی قبر  "ترجیحا

 تدفین اقدام شود.( 

 کارشناس بهداشت محهیط و   ")ترجیحا در تمام مراحل غسل و کفن و دفن متوفی نظارت کارشناس یا نماینده بهداشت

رت کنهد و الهزام بهه حضهور     الزامی می باشد. )در مناطق روستایی بهورز هم می تواند نظها  در مناطق روستایی بهورز(

 کارشناس بهداشت با حضور بهورز نمی باشد(

        هر گونه تصویر برداری در مراحل غسل و کفن و دفن توسط افراد غیر خانواده متهوفی ممنهوع مهی باشهد و بها ادعهای

 خانواده پیگرد قانونی دارد.

  از محل فوت انتقال یا استان وکشوری  غیر  شهر یا شهرستان وبه متوفی توصیه می شود ترجیحا

متوارد    مورد درخواستت  در صورت متقاضی بودن خانواده جهت انتقال جسد به محل و داد نشود

  ذیل باید رعایت شود:
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  مبنی بر نظارت کارشناسان بهداشت در آماده سازی جهت انتقال تحویهل  مطابق فرم زیر جسد با برگه تأییدیه بهداشتی

 واده متوفی داده شود.راننده آمبوالنس و یا نماینده خان

 

 

 

 ی کرونا ویروس نیز تحویل راننده آمبوالنس و یها نماینهده   عگواهی فوت همراه با علت فوت مبنی بر مشکوک یا قط

 خانواده متوفی داده شود.

 پلمب گردد. شهر مبداء در کانکس آمبوالنس حمل جسد توسط نماینده بهداشت یا آرامستان 

  شهر و کفن شهر مبداء توسط نماینده قانونی )آرامستان یا بهداشت(  گندزدایی مراحلگواهی فوت و تأییدیه بهداشتی

 مشاهده شود.مقصد 

  پلمب در آمبوالنس توسط نماینده آرامستان یا نماینده بهداشت محل مقصد فک شده و نظارت بر تدفین نیز توسط

که در زیر آمده توسط مسئول دفن و یا با رعایت اصول دفن بهداشت محیط و یا بهورز  "ترجیحانماینده بهداشت 

 خانواده انجام شود.

 : به از کشوردر صورت انتقال 

  مقهررات بهداشهتی بهین     57، 23، 22،  18تقاضهای انتقهال جسهد بهه خهارک از کشهور مطهابق مهواد          در صورت

  ویرایش سوم به شرح ذیل اقدام شود:  IHR- 2005اللملی

 
 گواهی می شود:

 

      نام پدر:                  شماره ملی                        متوفی به نام                  نام خانوادگی:                   

علت  فوت:       :            تاریخ فوت  

با نظارت کارشناس بهداشت محیط به نام ونام خانوادگی:                         مورخدر   

تحویل گردید.. پی پی ام( گندزدایی و 5000درصد) 0.5با محلول هیپوکلریت سدیم   

 

 

 

 نام ونام خانودگی تحویل دهنده                                                      نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده

امضاء                                                                                          امضاء          
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 (publications/9789241580496/enhttps://www.who.int/ihr/آدرس سایت:)

  بهرای حهذ     استفاده از اقهدامات بهداشهتی   ،جابجایی ایمن اطمینان از به منظورجسد انتقال اجرای عملیات برای

 (مطابق مرحله اول فرآیند) .صورت پذیردیا آلودگی  عفونت و

 انجام گردد.بین المللی بهداشتی ت مطابق مقررایا از خارک به داخل کشور کشور  ازانتقال اجساد به خارک  نقل و 

 بر عهده بازرسین  ،ایمن آلودگی دفع  حذ  وبه منظور  ورودی به داخل کشورد مسئولیت نظارت بر گندزدایی اجسا

 بهداشت پایگاه های مرزی می باشد.

  تحت نظارت مسئولین مربوطه گندزدایی وسپس تحویل گردددر زمان ورود اجساد ورودی به داخل کشور. 

 صورتیکه جسد در همان شهر یا شهرستان باید دفن گردد: در

 .نیاز به پلمب در کانکس آمبوالنس حمل جسد نیست 

     آماده سازی و انجام مراحل مهوازین شهرعی بها رعایهت نکهات بهداشهتی       مستقیم بعد از  انتقال جسد به محل دفن

 صورت پذیرد.

 جهت کم کردن حداکثر تماس های تشیع  (تگان درجه یکخانواده و بس) بهتر است تشیع جنازه با حداقل جمعیتی

 تشیع صورت نپذیرد. "کنندگان صورت پذیرد. البته ترجیحا

    .نیازی نیست کارشناس بهداشت همراه آمبوالنس حمل جسد باشد 

 بهداشت محیط یا بهورز( "نظارت بر دفن هم توسط نمایندگان بهداشت )کارشناسان بهداشت ترجیحا 

 

 هادست شویتشسصحیح  نحوه:  

 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 ،  ) در صورت استفاده از صابون(کنید ها را مرطوبدست-1

 ،از صابون مایع استفاده کنید -2

 ،ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

 ،را بشوئیدانگشتان -4

 ،ها را بشوئیدمچ-5

 ،را بشوئیدبین انگشتان  -6

 ،آبکشی کنیدها را دست -7

 ،خشک کنیدیا حوله یک بار مصر  با دستمال کاغذی  -8

 ،ببندید یا حوله شیر آب را با همان دستمال-9

 ،دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید -10
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 :نکات مهم

  د؛شاوره دریافت نماینراهنمایی و م 190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس بازماندگان می توانند 

  سرفه و ، درجه 38باالی  تبهرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی مانند:  مشاهدهصورت دربازماندگان

ها خصوص کلیه عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن به، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد
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باید بالفاصله به و ثبت گزارش در صورت نیاز   salamat.gov.irضمن مراجعه به سامانه و شوک عفونی 

 مراجعه نمایند.مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمت 

  بازماندگان می بایست در اسرع وقت نسبت به محل سکونت فرد متوفی با محلول های گندزدایی )الکل

 اقدام نمایند  (و یا محلول بر پایه کلر با غلظت ؟ % 70اتیلیک 

 ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهظافت، سالنهنگام گندزدایی و ن

 بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 نظر گرفته شود. گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برق در هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

  .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد 

 ساعت کاهش می یابد(. 24تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت  تازهدا باید های گندزمحلول 

 دناستفاده نمایامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

 های بهداشتی باید از وسایلی که برای سرویس گندزداییوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل

 .مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میکانم

  را  صورت صدمه آند و آسیب نبیند و دروماسک پاره نش در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و

 . تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت  الزم  است سطوح گندزدایی شده به 

 "اضافی باشند. "سَر"شود باید دارای چند و غیره استفاده میکه برای نظافت کف، دیوار  "هاییتِی 

  ها، دستمال نظافت و تِی، میبایست در آب داغ شسته و سپس در محلول آب ژاول بهپس از استفاده از پارچه 

 شده و برای استفاده آماده باشد.ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت 

 درها، وسایل داخل آشپزخانه ، بهداشتی )روشویی، توالت و حمام(،  هایها، سرویسپنجره  ،دیوارها، کف

کلید و پریزها، کنترل تلویزیون، کابینت، گوشی تلفن، ، کمد، ، صندلیهاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، 

 د؛ابتدا تمیز و سپس گندزدایی نماین نظایر آن راو  با تماس مشترکوسایل 

 دزدایی کننده مطمئن شویداز تماس کافی سطوح با ماده گن.                                                 

 درصورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید.                

 دردار الزامی است. ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش 

 کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید. 

  کننده با پایه الکلی تمیز ها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونیبالفاصله دست گندزداییبعد از اتمام

 .کنید از تماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداری نمایید

 برای تمیز کردن سطوح از هوای فشرده استفاده نکنید. 
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 سدپایان برمقابل به  غاز و در طر  یا نقطهآنظافت را از یک نقطه  الزم است. 

 

 :های سطوحگندزدا 

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهروبدرصد یک میک 70اتیل الکل  ها موثر است.الکل برای از بین بردن ویروس

استفاده  ول های دارای کلرحساس به محلاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک و 

 شود.می

تواند باعث عنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی ازدقت کافی مبذول گردد. دلیل قابلیت اشتعال الکل به

 های خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 مواد کواترنر آمونیوممواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای 

 برای سطوح مجاز مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده

 مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن

 برای سطوح مجاز  مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده

 کنندهسفید

روس قارچ و وی سدیم در از بین بردن باکتری، است که ماده فعال آن هیپوکلریتو در دسترس قوی و موثر  ایگندزدایی

 شود.فعال میغیر راحتی توسط مواد آلی،است اما بهجمله ویروس آنفوالنزا موثر از

طور گسترده در دسترس است و کم و به ، با هزینهدقیقه زمان تماس( 60تا  10های خانگی )با گندزداها و سفیدکننده

را  ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیسفیدکننده الزم به ذکر است .شودوصیه میت ی سطوح برای گندزدای

دهند. راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهو نور تجزیه میکند و تحت تاثیر گرما تحریک می

 سازیرقیق رعایت میزان جمله عدمکننده ازاستفاده نادرست از سفید ها باید با احتیاط مصر  گردند.این سفیدکنندهبنابر

 گردد. مصر  کنندهدیدگی کاهش دهد و باعث آسیب تواند اثرات آن را برای گندزداتر( میتر و ضعیفشده )قویتوصیه

 :رعایت موارد زیر ضروری است شده برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می ظتبند ضد آب و دستکش و عینک برای محافاستفاده از ماسک، پیش -

 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -

 .(نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گسفید -
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  ت سدیمهیپوکلریراهنمای غلظت و مصرف  - جدول

  :)سفید کننده های موجود در بازار(محلول اولیه

 می باشند (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5کننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم % های سفیدعمده محلول

  :برای گندزدایی سطوح آلوده  شدهمحلول توصیه
 % 0.5محلول قسمت آب سرد لوله کشی ) 9کننده به قسمت سفید 1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:10محلول 

  (برای گندزدایی سطوح

  :برای گندزدایی جسد  شدهمحلول توصیه
 % 0.5قسمت آب سرد لوله کشی )محلول  9قسمت سفیدکننده به  1شود استفاده از توصیه می 5از هیپوکلریت سدیم %  1:10محلول 

  (جسدبرای گندزدایی 

 های متفاوت: برای کاربرد زمان تماس

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر  

  لباس، دستکش و دستمال ها،ی)برای تِ شوددقیقه توصیه می 30زمان تماس  :کردن اقالمورغوطه از طریقگندزدایی ،

 (نظایر آن

خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا  ،ترشحات ، استفراغ،کردن مدفوعتمیز سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانندنکته: 
  (وریغوطه

 

 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط

 زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده. 

 دقیقه با آب  15ردد بالفاصله باید به مدت کننده به چشم وارد گداری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

 داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیدهاز ب

کردن خلوط ای سمی در هنگام معنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی

گردد و این ، تولید میشودکردن توالت استفاده میاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شویندهسفید

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می

 ب بشویید.کامال با آگندزدایی، کننده برای سفید

 ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید

 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

 هایی که اخیرا کنندهن از سفیدنان از اثربخشی آشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک

 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تولید

 ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق
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و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزاین ابتدا سطوح آغگردد بنابرها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

 ظرو  تیره رنگ و دور از دسترس  صورت امکان دردر شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید

 .کودکان نگهداری گردد

  نوع وسایل مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت )در نیمه شیفت و 2برای نظافت سطوح الزم است 

شوی حتماً شسته و گندزدائی شوند تا برای نوبت بعدی استفاده ها و وسایل کفها، تِیانتهای آن( دستمال

 آماده گردند.

 ها، پلهها، راهزا، ابتدا سطوحی نظیر نردهاست جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماری ربهت

 نظافت و گندزدایی ،محلول گندزدا پایه الکلیا با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده  و مشابه هاصندلی

 گردد. 

 صورت خود صندلی و ...( به مواد گندزدا به ها،هها، دستگیربت ناشی از آغشته شدن سطوح )میلهالزم است رطو

 ) مهم ( عمل آید. ال دیگری ممانعت بهشده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمخودی خشکهب

  شود.بینی میخشی مواد گندزدا بر روی سطوح پیشای ماندگاری برای اثربدقیقه 10مدت حدود 

 

 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 
 پوشیده و درآورده شود.

 شید.لباس حفاظت فردی را بپو 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ
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 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یبرا یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

 .(پسماندها استفاده شود یریتو مد یطمح یسازپاک

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظر  با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی شده است، آن را درحال یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارک بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها
 یها. چکمهیدپا خارک کن زدن به آنها  ازبدون دست
مواد گندزدا  یظر  محتو یکشده را در در آورده
 بیاندازید.
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 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود. ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 

و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از بشویید 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 

  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

               ؛شود(

                      
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما

 . نمایند

 
 

 

 زدن به چشم، بینی یا دهان از دست

 کنیدخودداری

 
 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 

 ؛زباله بیندازید

                                                       
 

 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریع

 داشته شود؛نگه

 

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

 .هستید

 
 

  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان 

 


