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معاونت بهداشت

 محیــط کار، اشــیا و ابــزار بایــد حداقــل روزی 
ــوند. ــی ش ــار گندزدای ــک ب ی

و  آب  بــا  ســطوح  ســاده  شستشــوی  بــا   
کاهــش  بــا  گندزدایــی،  از  قبــل  شــوینده ها 
ــواد  ــن م ــا ای ــود را ب ــاس خ ــدزدا، تم ــرف گن مص

کمتــر کنیــد.
 ترکیبــات کلــردار ماننــد ســفید کننده هــا 
)هیپــو کلریــت ســدیم( و پــودر پرکلریــن )هیپو 
کلریت کلســیم( گندزداهای مناســبی هستند.
 بــا ریختــن یــک پیمانــه از ســفید کننده هــای 
5 درصــد در 99 پیمانــه آب ســرد لوله کشــی 

ــد. ــرف نمایی ــه و مص ــدزدا تهی ــول گن محل
ــوارد  ــت م ــدزدا رعای ــواد گن ــتفاده از م  در اس
ایمنــی الزامــی اســت، گندزداهــا بــرای بــدن، 

بویــژه دســتگاه تنفــس خطرنــاک هســتند.
بــا  را  کننــده  ضدعفونــی  و  گنــدزدا  مــاده   
غلظت های تعیین شــده توســط وزارت بهداشــت 

ــد. ــرف نمایی ــه و مص تهی
ــط کار  ــاط محی ــام نق ــرای تم ــب ب ــه مناس  تهوی

ــت ــی اس الزام

 تدابیــر الزم بــرای دفــع بهداشــتی پســماندها 
الزامــی اســت.

 خودروهــای کــــــــــاری، قبــل و پــس از هــر 
شــود. گندزدایــی  ســرویس دهی 

ــلف  ــپزخانه و س ــودن آش ــال ب ــورت فع  در ص
ســرویس کلیــه ملزومــات غــذا ماننــد نمــک، آب 
آشــامیدنی و... بــه صــورت بســته بنــدی یــک 

نفــره توزیــع گــردد.
 تجهیــزات کشــتارگاه پــس از هــر شــیفت کاری  

شستشــو و گندزدایــی گــردد.
 مســئولین گندزدایــی پــس از پایــان کار حتمــا 

دوش بگیرنــد.
ــا در و  ــا ب ــت ه ــاس دس ــتن از تم ــت کاس  جه
ــاز قــرار  ــت نیمــه ب ــا را در حال دســتگیره هــا آنه
داده و بــرای ســهولت کار جــک و آرام بنــد درهــا 

حتمــا اســتفاده شــود.
ــتای   ــا در راس ــن راهنم ــول ای ــت اص  رعای
ــا رعایــت  ــا همــراه ب پیشــگیری و کنتــرل کرون
ــامت  ــز س ــده مرک ــاغ ش ــات اب ــه الزام هم

ــت. ــی اس ــط و کار الزام محی

 دست ندهید، روبوسی نکنید.
 دســت ها را مرتــب بــا آب و صابــون بشــویید و بــا اســتفاده الــکل 

70درصــد ضدعفونــی کنیــد.
 سطوح و محل های تماس را مکرر گندزدایی کنید.

 به چشم، دهان و بینی خود دست نزنید.
ــش  ــی و افزای ــتم ایمن ــف سیس ــل تضعی ــه دلی ــات ب ــتعمال دخانی  اس

ــت.  ــوع اس ــا ممن ــاری کرون ــال بیم احتم
 ماســک، دســتکش و دســتمال کاغــذی مصــرف شــده را حتمــا در ســطل 

زبالــه در دار بیاندازیــد.
 هنــگام عطســه و ســرفه بــا دســتمال کاغــذی یــا آســتین ناحیــه آرنــج 

جلــوی بینــی و دهــان خــود را بپوشــانید.
ضدعفونــی  و  کاغــذی  دســتمال  دســتکش،  ماســک،  از  اســتفاده   

اســت. الزامــی  کننده هــا 
 شستشــو و گندزدایــی لبــاس کار در پایــان فعالیــت روزانــه ضــرورت 

دارد.
 در جاهای شلوغ حتما از ماسک استفاده کنید.

 مواد گندزدا به صورت روزانه  تهیه و استفاده شود.
 مراقبــت از دو گــروه آســیب پذیر: افــراد بــا بیمــاری زمینــه ای، افــراد بــا 

نقــص سیســتم ایمنــی، مطابــق مفــاد راهنمــا الزامــی اســت.
 با اســتفاده از راهنمای »بازگشــت به کار شــاغلین با احتمال ابتال به کووید 
19« وضعیــت پزشــکی شــاغلین بازگشــته بــه کار بعــد از بیمــاری مــورد ارزیابی 

قــرار  گیرد.

بهداشت محیط کاربهداشت حرفه ای و فردی

 راهنمای شماره 306/124

 کرونــا از طریــق عطســه، ســرفه و اشــیای آلــوده 
منتقل می شود.

 رعایــت حداقــل فاصلــه یــک متــر بیــن افــراد در هــر 
محیطــی الزامــی اســت.

ــار و  ــر موظــف اســت از ادامــه فعالیــت افــراد بیم  مدی
ــد. ــت نمای ــی ممانع ــای تنفس ــه بیماری ه ــکوک ب مش

 متصــدی بایــد ماســک، کاله، دســتکش، لــوازم یــک 
بــار مصــرف، مــواد شــوینده و ضدعفونی کننــده روزانه 

کارکنــان را فراهــم کنــد.
 تابلوهای آموزشی به تعداد کافی در محل کار نصب گردد.

 راهنمــای شست و شــوی دســت ها در کنــار ســینک 
روشــویی نصــب گــردد.

 الزم اســت کارفرمــا وضعیــت و خطر مواجهــه کارگران 
بــا ویــروس کرونــا را ارزیابــی کــرده و روش هــای کنترلی 

را انتخــاب و اجــرا کند.
 افــراد موظفنــد در صــورت ابتــال بــه ویــروس کرونــا، 

همــکاران و کارفرمــای خــود را مطلــع نماینــد.
 بررســی روزانــه عالئــم شــاغلین برابــر مفــاد ایــن 

راهنمــا الزامــی اســت.
 اطالعیــه خوداظهــاری در ســــــــــــــــــامانه غربالگــری 

salamat.gov.ir در معــرض دیــد همــه نصــب شــود.
اجتماعــی   فاصله گــذاری  اصــول  رعایــت   
)مرخصــی، دورکاری، کاهــش ســاعت کاری...( 

اســت. الزامــی 
 مدیــران محتــرم موظف انــد ایــن پوســتر آموزشــی را 

در معــرض دیــد مشــتریان نصــب کننــد.
 این پوستر خالصه راهنمای شماره 306/123 است.

لطفا برای اطاعات تکمیلی به سایت مرکز سامت محیط و  
)markazsalamat.behdasht.gov.ir(کـار

مراجعه فرمایید. 

شهروند گرامی درصورت عدم رعایت مواد این پروتکل با   1۹0   یا 4030 تماس بگیرید


