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    مقدمه
 انتقال هايهرا .دارد آن کنترل در مهمی نقش بیماري، ایجادکننده عامل انتقال هايراه شناسایی

 بـه  تنفسـی  هايویروس کلی اصل یک عنوان به ولی است، نشده مشخص دقیق طور به هنوز ویروس این

-مـی  منتقـل به ویـروس   آلوده اشیاء لمس یا و عطسه یا سرفه طریق از یا قطرات ریز طریق از عمده طور

 سرفه، تب، همچون عالئمی با شدید تا مالیم طیف یک از بیماري این کنونی هايدانسته براساس .گردند

 مـرگ  و کلیه نارسایی الریه، ذات منجربه است ممکن شدیدتر موارد در و نماید بروز تواندیم نفس تنگی

 .است نشده مشخص دقیق طور به هنوز بیماري این از ناشی مرگ درصد. گردد

انسان از طریق سـرفه، عطسـه، تخلیـه     با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به
متـري از طریـق سـرفه یـا      2تـا   1تواند در فاصـله   میباشد. این ویروس ترشحات بینی و دهان در محیط می

ها با محـیط و سـطوح آلـوده بـه ویـروس ماننـد تجهیـزات،         عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دست
طـور   بـه  ها، پریز و کلیدهاي برق و کلیه وسایلی است کـه  پله 	یها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده دستگیره در

اسناد و مدارك دست به دست شـده و نظـایر آن.   کتاب، شامل اسکناس،  ،شود استفاده میعمومی و مشترك 
  آب و صابون شستشو گردد.   بابا هر فرد یا اشیاء مشکوك دست  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس

در ایران، براي حفظ سـالمت عمـومی جامعـه،    19- گیري بیماري کووید با انتشار ویروس کرونا و همه
ها تعطیل شدند. ابعاد ناشناخته این بیماري از طریق منابع رسـمی و مقـاالت بطـور پیوسـته اطـالع      بخانهکتا

شـود، تـدوین و    ها به صورت حضوري ارائه می اي از خدمات کتابخانه شود. از آنجایی که بخش عمدهرسانی می
ها ضروري اسـت. بـا   کتابخانه ویروس) در(کرونا 19گام دوم فاصله گذاري براي مقابله با کووید ابالغ راهنماي 

تنهـا   ویژه خدمات الکترونیکـی و بـرخط، نـه    هایی که از راه دور قابل انجام هستند، به این وجود، انجام فعالیت
  شود. بیش از پیش توصیه میآنها تر تر و خالقانهتر، متنوعتعطیل نیستند، بلکه اجراي گسترده

  
    کاربرد دامنه

از جملـه    ده در انـواع کتابخانـه  اسـتفا  بـراي (کرونـا ویـروس)    19- جهت پیشگیري و کنترل کوید این راهنما 
با هدف پیشگیري از شیوع ویـروس کرونـا تهیـه      و... بیمارستانی، عمومی، دانشگاهی، تخصصیهاي کتابخانه

  شده است.
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    یاجتماع يگذار فاصله
 که آنجا از. است اجتماعی گذاري فاصله رعایت تماس زنجیره قطع و مواجهه کاهش هايراه از یکی

  هـا کتابخانـه  و هستند 19 کووید بیماري معرض در خدماتی و تولیدي واحدهاي و صنایع شاغلین از بسیاري
 کـه  شده محسوب تجمع اماکن از یکی هاي عمومی، دانشگاهی، تخصصی، بیمارستانی و... از جمله کتابخانه

ز اهمیت بـاالیی  او مراجعه کنندگان ظ سالمت نیروي کار حف طرفی از و دشون بیماري انتقال سبب تواند می
 ،تشـ بهدا اصـول  رعایـت  بر عالوه ،گذاري اجتماعیاي از طریق فاصلهخوردار است الزم است مقررات ویژهبر

در این راستا الزم  .شود گرفته نظر در فعالیت اهمیت درجه و اضطرار سطح با سبمتنا مواجهات کاهش براي
  است موارد زیر رعایت شود: 

 خودداري شود؛هاي کتابخانه تجمع و ازدحام در کلیه بخش از   

 افـزایش  الثـ م عنـوان  بـه  کمتـر  شـاغلین  حضـور  با مختلف کاري هايروش اجراي منظور به ریزيبرنامه 

 ؛گیرد صورت کاري ساعت کاهش کار، ساعات نمودن چرخشی کاري، هاي شیفت

 1 حـداقل  ایمـن  فاصـله  کار انجام براي که صورتی به کار محیط و شرایط رییغت و کار محیط ازيس آماده 
 ؛رعایت شود متر

 قابل هايساعت و هادرشیفت کار تقسیمبراي  ریزيبرنامه امکان صورت در شاغلین، تجمع عدم منظور به 

ر هـ  در کـه  طـوري  بـه  بیشـتر  کاري هايشیفت تعداد در شاغلین تقسیم لثام طور به .شود انجامییر، غت
 ؛باشند داشته حضور شاغلین حداقل شیفت

 هـا  و از حضور افراد عضـو در بـین قفسـه   انجام شود  مانت کتب و سایر اسناد توسط کتابدارتمام مراحل ا
 خودداري شود؛

 شوند و تا  يو نگهدار نهیبخش جداگانه قرنط ایدر اتاق پس از عودت و سایر اسناد امانت داده شده  کتب
  یا امانت داده نشوند؛ رندینگ قرار استفاده مورد روز 7حداقل گذشت 

  هـاي زیـاد بـا    و امکـان تمـاس   بـوده  تجمـع  محل تواندیمي کاغذي که هاروزنامه و مجالت ویآرشبخش
و بجاي آن امکان  دباشن لیتعط يعاد طیشرا يبرقرار تافراهم نیست  ،روزنامه بدون زمان ماندمجالت و 

 شود؛مطالعه نشریات بصورت الکترونیکی برقرار 

 از راه دور و بدون حضور مستقیم در محل فروش انجام شود؛ "خرید منابع ترجیحا  
 14 حداقل، مدت زمان بسته به جنس منبعاند باید در فضاي مناسب،  منابعی که به تازگی خریداري شده 

  آماده سازي انجام پذیرد؛ و و بعد مراحل ثبت، فهرست نویسی  شده قرنطینه را در فضاي جداگانه روز
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 نامه، منابع الکترونیک و ... که از بخش خدمات فنی وارد خدمات عمـومی  ، پایانتمامی منابع اعم از کتاب
و بعد از گذشت مـدت زمـان کـافی در چرخـه      شوند داده قرار جداگانه اي قفسه یا شوند، باید در جعبهمی

 خدمات قرار گیرند؛

  منبـع) از   اي و به مدت زمان مناسب (بسته به نـوع  در جعبه یا قفسهاي در هنگام بازگشت،  کتابخانهمنابع
 ؛مخزن اصلی جدا نگهداري شود

  از هـا برنامـه  ایـن  يبـرا  و خـودداري شـود  حضـوري  اي آموزشـی  هو دوره گردهمایی، همایشاز برگزاري 
 شود؛ استفاده يمجاز نیگزیجا يها روش

 با ها دست مرتب يشستشو و کتابخانه مختلف يهابخش در دستکش و ماسک از کاربران ياجبار استفاده 
 مورد تاکید و توجه قرار گیرد؛ هادست حیصح يشستشو دستورالعمل مطابق گرم آب

 از پـس  وشود  جادیا متر حداقل یک فاصله وتریکامپ يزهایم نیب ،یتالیجید و یاطالعات مشاوره بخش در 
 انجـام  ابزار و یصندل و زیم کامل ییگندزدا ستیبایم متعلقات، و ابزار ریسا و وتریکامپ از فرد هر استفاده

 شود؛

 فیلم و کتب و اسناد،  پوشش بیرونی تمامیCD گردند؛ گندزدایی قبل و بعد از امانت با مواد سازگار  

 دئوکنفرانسیـ و و یاجتماع يهااز تلفن، شبکه يرثکاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداک 
 مورد توجه قرارگیرد؛ کنندیساختمان کار م کیکه در داخل  یکارکنان يبرا یجلسات حت يبرگزار يبرا

 1حـداقل  (ایمـن  ر فاصـله  ثاست، حداقل زمان ممکن و حداک ریکه مواجهه چهره به چهره ناگز یصورت در 
 شود؛ تیرعا )متر

 ؛از تجمع در محل کار اجتناب 

 ) نشستن افراد؛در هنگام  ي کتابخانههابین صندلیمتر)  1حداقل  ایجاد فاصله ایمن 

 ها به نحوي که افراد در هنگام نشستن دور میز رو در روي یکدیگر قرار نگرفتـه و از  چیدمان میز و صندلی
 فاصله ایمن از یکدیگر قرار گیرند؛هر طرف در 

 ن مـ یصـله ا فا تیـ بـه منظـور رعا   ،موجـود  نیسرنش تیصد ظرفرد 50و ذهاب با  ابیا سیستفاده از سروا
 ها)سیتعداد سرو شیافزا( است؛ یالزام نانیسرنش )يمتر1حداقل(

 ؛سیسرو غذا در سلف سرو نیکارکنان در ح نیب منیفاصله ا تیرعا  

  ؛کتابخانه دیجیتالی ازشرایط استفاده المقدور ایجاد حتی 

 ؛متر 1حداقل ( منیدر فواصل ا کتابدارانبا  کاربرانارتباط  يبرقرار يبرا یصوت يهاستمیاز س استفاده( 
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 استفاده شود و جهت یکیستپال ای ياشهیکه با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع ش یکارکنان نیب 
 ؛استفاده شود يزیم يو بلندگو کروفونیم زاتیدر صورت امکان از تجه ،ارتباط يبرقرار

  استفاده شود؛ کارکنان ابیثبت حضور و غ يبرا کارتخوان یاچهره  صیستم تشخیس ازحتی االمکان  

 استفاده  يبرا ریو لوازم التحر لیو کارکنان و قرار ندادن وسا انیتوسط متصد یاز خودکار شخص استفاده 

 مورد توجه قرار گیرد؛ نیو مراجع عموم

 يبرا ای و دیباز نگهدار مهیها آنها را به حالت نرهیها با در و دستگدست میکاستن از تماس مستق جهت 
 ؛استفاده نگرددها سهولت تردد از جک و آرام بند در

 ها با کارتو پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت افتیاز در اجتناب. 

  

  ، مراقبت و بازتوانیيگرغربال
    19-گیري کووید غربالگري شاغلین در همه .1

  هاي زیر انجام پذیرد: اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، فعالیت گذاري است براساس طرح فاصلهالزم 
فرم خوداظهاري را مبنـی بـر عـدم وجـود عالئـم       به محل کار/ تحصیلموظف هستند در بدو ورود  همه -1

 نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند. یا وجود تماس  19- تنفسی مرتبط با کووید

را  مجموعـه،  اي کارشناس بهداشت حرفه نماینده کارفرما یا مدیر و یا بررسی روزانه عالئم شاغلین توسط -2
مـورد ارزیـابی قـرار     الئم تنفسی و سـایر عالئـم   گیري، از حیث ع ادفی و روزانه، تا پایان همهصورت تص به

خانگی وجـود داشـت،    قرنطینه به نیاز salamat.gov.irدهد. همچنین چنانچه براساس ارزیابی سامانه 
صـورت کارفرمـا/    خودداري و کارفرما/ مدیر را مطلع نماید. در غیر این	فرد از ورود به محل کار یا تحصیل

 مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیري نماید.

 

  پذیر   هاي آسیب مراقبت از گروه .2
 دار عارضه 19- کووید بیماري به ابتال معرض در که افرادي عنوان زیر با گواهی پزشک معتمد، به گروه دو

  :کاري براي این افراد فراهم باشد که باید شرایط دورکاري یا کاهش زمان است شده گرفته نظر در دارند، قرار
  :يا نهیزم يماریبا ب مارانیب -الف گروه 
 عروقی – یقلب يماریب - 

 فشارخون  - 

 ابتید - 
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 يا نهیزم یتنفس يها يماریب - 

- BMI> 40   
  :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 
 از دو هفته شیب در روز زولونیپردن ١٢/mg۵ از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت - 

 یدرمان یمیش - 

 اه یمیبدخ - 

  اعضاء وندیپ - 

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

الزم است پـس از طـی دوران درمـان و نقاهـت، جهـت       ،19- تمال ابتال به بیماري کوویدتمامی شاغلین با اح
 »19- بـا احتمـال ابـتال بـه کوویـد     راهنماي بازگشت به کار شـاغلین  «ازگشت به کار براساس آخرین نسخه ب

 ابالغی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گیرند و وضعیت شاغل براي بازگشت به کار مورد ارزیابی پزشـکی 
 قرار گیرد.

  
  سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

  فرديو حفاظت بهداشت  .1
  الکل، به صورت مکـرر   هیکننده بر پا یاستفاده از مواد ضدعفون ایشستن مرتب دست ها با آب و صابون و

  یبهداشـت  سیفاده از سـرو تقبل از سرو غذا و بعـد از اسـ   اء،یبعد از دست زدن به سطوح و اش صخصو به
 ؛)وستیطبق پ(

 ؛گریکدیو بغل کردن  یاز دست دادن، رو بوس زیپره 

 ؛ینیها با چشم، دهان و بتماس دست عدم 

 ؛یاختصاص بوردیاز خودکار، قلم، موس وک استفاده  

 اثـر انگشـت    سـتم یدر صورت استفاده از س( ابیچهره جهت ثبت حضور و غ صیتشخ ستمیاز س استفاده
 ؛)است يانگشت ضرور یضدعفون يدرصد برا 70الکل  يظرف محتو کی وجود

 تلفـن،   یگوشـ  وتر،یکـامپ  دیـ تاپ، تبلت، صـفحه کل  بسانسور، لآ يهاست با دکمهد میتماس مستق عدم
یـا کشـیدن سـلفون     دیـ کل ایـ دسـتکش   ای يستفاده از دستمال کاغذا( آن ریدر و نظا رهیو دستگ لیموبا
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و  شستشـو  ایـ اسـتفاده   ،آن ریو نظـا تشو و گندزدایی نیستند ماننـد موبایـل   برروي وسایلی که قابل شس
 ؛)دست بعد از تماس یضدعفون

 محـل کـار خـود کـه      يحفاظت فرد لیاوس دیپرسنل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها با هیکل
آب و  بـا  خـود را  يهـا سـت نمـوده و د  ضیرا در رختکن تعو نآ ریلباس کار، کفش کار، کاله و نظا شامل

 .ندیصابون بشو

 ایـ  ییاستفاده شود و بعد از جابجـا  یاز پتو، حوله و ملحفه شخص ،استراحت يبرا یصورت وجود محل در 
  شوند. ییفرد استفاده کننده، شستشو و گندزدا ضیتعو

  یی)غذا مواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت( غذایی موادبهداشت  .2
 ؛است ممنوع مطالعه سالن يفضا در دنیآشام و خوردن  
 گردد؛ محدود االمکان حتی هامکان گونه این از استفاده   

 ؛شود گندزدایی سالن تمامی غذایی وعده صرف از بعد و قبل 

 شوند؛ نگهداري مناسب پوشش در و داشته بهداشتی پوشش باید حتما بنديبسته فاقد غذایی مواد  

 ؛شود استفاده امیدنآش و خوردن براي هاغذاخوري و هارستوران در مصرف یکبار ظروف از االمکان حتی 

 شود؛ استفاده مصرف یکبار ظروف ازفقط  مراکز این در غذا سرو هايمحل و هاآشپزخانه وجود صورت در   

 موجـود  خوردن غذا از قبل هادست کردن خشک جهت کاغذي دستمال همراه کافی مقدار به مایع صابون 
  ؛باشد

 ؛است الزامی غذاخوري سالن و رستوران داخل در داردر پدالی زباله سطل وجود 

 ؛شود استفاده نفره تک بندي بسته نمک و قند از و شود آوريجمع قندان و نمکدان مانند مشترك وسایل   

 باشد؛ فعال رستوران و غذاخوري سالن از استفاده طول در مناسب و کارامد تهویه سیستم  

 ؛باشند بهداشت کارت دارايباید  غذاخوري سالن و رستوران در شاغل پرسنل 

 و  غـذاخوري  سـالن  در فعالیت و حضور مدت تمام در بهداشتی و فردي حفاظت وسایل از پرسنل استفاده
 الزامی است؛ رستوران

 الزامی است؛ استفاده بار هر از پس و تعویض آن غذاخوري میز براي مصرف یکبار پوشش از استفاده 

 ؛است الزامی آبدارخانه و آشپزخانه کارکنان در ناخن بودن کوتاه  

 هـاي کابینیا  هاقفسه داخل در کباب سیخ قابلمه، کاسه، بشقاب، شامل تجهیزات و ظروف کلیه نگهداري 

 الزامی است؛ دار در

 مورد توجه قرارگیرد؛ غذایی مواد سایر کنار در و یخچال در دامی خام هايفراورده دادن قرار از اجتناب  
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 ؛آشپزخانه به متفرقه افراد ورود عدم 

 ؛بینندنمی حرارت که غذاهایی سرو کردن محدود  

 تماس در و آبدارخانه در مخصوصا تنفسی هايبیماري به مشکوك و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت 

 .غذایی مواد با

  
   بهداشت ابزار و تجهیزات .3

  عفونی فضـا و تجهیـزات نیسـت ولـی انجـام      روز، نیازي به ضد 14در صورت بسته بودن کتابخانه بیش از
  ؛ضروري استنظافت و گردگیري پیش از بازگشایی 

  ؛کتابخانه در طول فعالیت کتابخانه متناسـب بـا میـزان اسـتفادة کـاربران     سطوح مشترك فضاي عمومی 
هاي بهداشتی و میزهاي سـالن مطالعـه، مـاوس،     ها، میز امانت، سرویس از جمله دستگیره شود گندزدایی

  ؛شوند گندزدایی... به دفعات بیشتري و اورهد اسکنر، نتر،یپر، کیبورد، رایانه کارکنان
  هاي مجاور و روبرو رعایت شود؛ متري در چینش صندلی 2فاصله  
 هاي اضافه از سالن مطالعه خارج شود؛صندلی  
 هاي سالن مطالعه هر روز ضدعفونی شوند؛میزها و صندلی  
 هاي مطالعه خودداري شود؛از نصب پرده در ورودي سالن  
 تهویه هوا در سالن مطالعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛  
 خوراکی، غذا و نوشیدنی در سالن مطالعه و کتابخانه ممنوع اعالم شود؛ مصرف  
  به هیچ وجه استفاده نشود؛کتابخانه  تئاتر یآمفهاي اجتماعات و  سالناز 

 لیـ دل بـه  مـت، یق  گران منابع يدارا يها بخش گرید و یخیتار و يهنر آثار و،یآرش مرجع، بخش یلیتعط 
 ارائـه  ینیگزیجـا و  يعـاد  تیوضـع  يبرقـرار  زمـان  تا ،گندزدایی امکان عدم و منابع حفاظت تیرعا لزوم

 ؛در دستور کار قرار گیرد هابخش نیا يبرا یکیالکترون خدمات

 هاي کامپیوتري، موس، فیلم، سـی دي و نظـایر آن  میز و صندلی، سیستمسطوح  گندزدایی مرتب تمامی 
  گیرد الزامی است؛که  مورد استفاده مشترك قرار می

 ر)، دسـتگاه   دارنـدة وسـایل مراجعـان    و فضاهاي عمومی، کمدهاي نگـه  ابزارها سیسـرو  سـلف هـاي   (الکـ 
(مخصوص ارائه مواد خوراکی و آشامیدنی)، آبسردکن، بوفه، تریا، غذاخوري، نمازخانه و همچنین فضاهاي 

  استراحت (کارکنان و اعضاء) از دسترس خارج شود؛
 باشد؛ تعطیل سفید وضعیت اعالم تا ها، آن براي حضوري هاي برنامه و خدمات و نوجوان و کودك بخش 
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 و کودکان براي ترویجی خدمات شود می توصیه و شودن انجام ایام این در نیز نوجوانان و کودکان به امانت 
  یابد؛ ادامه مجازي فضاي طریق از نوجوانان

 بینایان، ناشنوایان و معلولین و... نیز براي حضور فیزیکی این اقشار در آن بخـش   هاي نابینایان و کم بخش
  د؛نباشتا اعالم وضعیت سفید از سوي ستاد مقابله با کرونا تعطیل 

 قرار دادن اسپري یا ژل ضدعفونی در میز امانت یا محل حضور مراجعین ضروري است؛  
 دار (پدالی) قرار داده شود؛ ه درنه، سطل زبالدر فضاهاي پر تردد کتابخا  
 و کتابخانـه  بـه  ورود ازقبـل   کـه  شـود  خواسته شود) غیرعضو و عضو از اعم( کتابخانه مراجعان تمامی از 

 کنند؛ ضدعفونی را خود هاي دست امانت، بخش ویژه به

 باز باشد جهت تهویه هوا دهند خدمات میبه اعضاي کتابخانه هایی که  بخش ورودي درهاي. 

  
  بهداشت ساختمان .4

 ؛کار ايهاتاق و هاسالن هايهپنجر و درها گذاشتن باز و هواکش از استفاده  

 ؛موقت صورت به هاسردکن آب و هاآبخوري نمودن استفاده بال یا حذف 

 ؛هامحل کلیه در آن درون نایلون همراه به پدالی داردر هاي سطل وجود  

 غیره؛ و آسانسورها کنار ا،هورودي مانند مشخص هاي محل در دست کننده ضدعفونی محلول دادن قرار  

 ؛شود گذاشته باز طبیعی تهویه انجام جهت روز از اوقاتی براي هاپنجره و در 

 ؛شود انجام کاري شیفت هر از بعد حداقل و مرتب بطور سطوح تمام منظم زدایی گند 

 ؛شود گندزدایی مرتب طور به هاپرده و زیاد تماس با هايمکان و اشیاء کلیه 

 ؛شود اريدخود ضروري غیر تردد از مشترك راهرو بودن دارا صورت در 

 انجام شود؛ روزانه بصورت رختکن محوطه و هادستگیره ها،قفسه کمدها، گندزدایی 

 حتما رعایت شود؛ آن محکم زدن گره و نایلونی کیسه یک در آلوده کار هايلباس دادن قرار 

 موجـود  وسـایل  آالت، شـیر  ،در دسـتگیره  بهداشـتی،  هـاي سرویس کف و دیوارها شستشوي و گندزدایی 

 روزانه انجام شود؛

 صـابون  از اسـتفاده ی ضـروري اسـت. (  بهداشـت  هايسرویس در کافی مقدار و تعداد به مایع صابون وجود 

 باشد)؛ می غیربهداشتی جامد معمولی

 و شده خالی مرتبا یستیبامی هاسطل  .بهداشتی هايسرویس داخل در داردر پدالی زباله سطل دادن قرار 
 ؛گردند گندزدایی
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 گنـدزدایی  امکان صورت در چشمی یا و پایی پدالی نوع از بهداشتی، هايسرویس روشویی آب شیر نصب 

 ؛بهداشتی هايسرویس مجزاي

 جلوگیري آئروسل و قطرات پخش از تا شود گذاشته آن درپوش فرنگی، توالت تانک فالش دنیکش هنگام 

 ؛شود

 ویـژه  احتیاط با باید توالت چاه کردن تخلیه یا کردن تمیز قطرات، شدن رها و پاشیدن از جلوگیري براي-

 ؛شود انجام اي

 هـاي کیسـه  در نظافـت  مصـرف  بـار یـک  یلوسا همچنین و شده استفاده هاييکاغذ دستمال آوريجمع 

انجـام   نظافت مسئول توسط کاري نوبت هر آخر در آنها دفع و پدالی دار در هايسطل و محکم پالستیکی
 شود؛

 دیگـر  ايهـ مکان وسایل از بهداشتی هايسرویس گندزدایی و نظافت لوسای ها،لدستما سطل جداسازي 
  الزامی است.

    سایر اقدامات .5
 پرینت، اسکن، کپی و... از دسترس کاربران خارج شده و صرفا توسـط کتابـدار    حضوري، خدمات جستجو

 انجام شود؛

 زمینه اتصال کاربران به شبکه واي فاي کتابخانه بیش از پیش تقویت و فراهم شود؛ 

 رسانی به کاربران براي انجام خدمات عضویت، جستجو، تمدید و رزرو منابع از طریق نـرم  ترغیب و اطالع
 ت وب کتابخانه صورت پذیرد؛افزار تح

 هاي اجتماعی؛عه صفحات مجازي کتابخانه در شبکهراه اندازي و توس 

 ارائه خدمات مشاوره اطالعاتی از راه دور، به کاربران کتابخانه بیشتر مورد توجه قرارگیرد؛ 

  تشویق شوند؛آمد  و کاربران به امانت گرفتن منابع براي سایر اعضاي خانواده و کاستن از حضور و رفت 

  و حذف جریمه براي منابع در اختیار اعضاي کتابخانه؛کتب و اسناد تمدید خودکار 

 ؛در دستور کار قرارگیرد ارتقا و توسعه خدمات مرجع مجازي 

 هاي مجازي، در دسترس کاربران قرار گیرد؛تور مجازي کتابخانه از طریق وب سایت و شبکه 

 یک و دیجیتال کتابخانه ترغیب و تشویق شوند؛کاربران به استفاده از منابع الکترون 

 نماید؛ خودداري نقد جدا وجه پذیرفتن از کتابخانه بانکی، کارتخوان دستگاه به کتابخانه تجهیز صورت در 

 سـویه حسـاب، از راه دور فـراهم    هاي تحقیقاتی براي انجـام مراحـل ت  نامه یا طرحامکان ارسال فایل پایان
 شود؛
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 ایـن . است شده سرگرفته از اي ویژه شرایط با کتابخانه فعالیت که دهد اطالع کاربران به باید کتابخانه هر 
 و پیامـک  ارسـال  اي، منطقـه  تصویري و صوتی هاي رسانه مجازي، فضاي هاي شبکه طریق از رسانی اطالع
 است؛ پذیر امکان کتابخانه محوطه در بنر نصب

 محـل  در هستند ها آن رعایت به موظف کاربران که الزم مقررات و شرایط حاوي پوستر /استند/ بنر نصب 
 شود؛ می توصیه کتابخانه ورودي

 تعطیلـی  زمـان  از عضویتشـان  تـاریخ  کـه  افـرادي  همـه  عضـویت  که شود رسانی اطالع کتابخانه اعضاء به 
 تمدیـد  مـاه  شـش  مـدت  بـه  هزینه، پرداخت و مراجعه از نیاز بی و خودکار صورت به یافته، اتمام کتابخانه

 شد؛ خواهد

 هـاي  سـرفه  ماننـد ( کتابخانـه  در مراجعـان  یـا  حاضـران  در 19- کووید بیماري عالئم از هریک مشاهدة با 
 بـا  ،)چشـایی  و بویایی حس در اختالل تنفسی، انسداد تب، عضالنی، درد شدید، تعریق حالی، بی خشک،
 شوند؛ هدایت کتابخانه از خارج به احترام، با همچنین و بهداشتی مسائل رعایت

 هـاي  فعالیـت  انجـام  شـهروندان،  سـالمت  و بهداشـت  در کتابخانـه  اجتمـاعی  مشـارکت  افزایش منظور به 
 بیمـاري،  عالئـم  شناسـایی  موضـوعات  بـا  پوسـتر  نصـب  همچنـین  و الکترونیکـی  صـورت  به بخش آگاهی
 صـحیح  شستشـوي  و ضـدعفونی  شـیوة  سودمند، اطالعاتی هاي پایگاه بهداشت، وزارت مرتبط هاي سامانه
 هاي اعالمیه دیگر و ضدعفونی مواد انواع و سطح هر دما، هر در ویروس ماندگاري مدت سطوح، و ها دست
 شود؛ می توصیه کرونا ویروس با مبارزه ستاد

 از  پورتـال،  در کرونـا  ویـژة  بخـش  یـا  و بهداشت وزارت پایگاه در شده  ارائه مطالب و پوسترها ها، اطالعیه
 ؛شود درج کتابخانه اعالنات تابلو و وبالگ سایت، وب اجتماعی، هاي شبکه طریق

 ؛نیست مجاز دیگر منابع از مطالب رسانی اطالع و تصاویر یا اطالعات اخبار، نشر 

 توانند عالوه بر مفاد این راهنما، در راستاي پیشگیري از هاي بیمارستانی، روستایی، سیار و ... میکتابخانه
 رسانی نمایند.تدوین و اطالع به اقتضاي شرایط ايات ویژهشیوع بیماري کرونا ویروس، تمهید

  
  

  آموزش بهداشت
 مناسب آموزشی يها روش

 هاسایت وب مجازي، هايشبکه طریق(از  مجازي صورت به آموزش ( 

 فاصله رعایت با چهره به چهره طریق از نبود پذیر امکان مجازي مسیرهاي از آموزش که صورتی در  
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  است بالمانع طرف دو توسط ماسک از استفاده و متر یک حداقلاین آموزش با فاصله. 

 مختلف موضوعات آموزش براي نیاز مورد هاي رسانه

 رسانی اطالع هاي بنر و استند نصب 

 آموزشی پوسترهاي نصب 

 همراه هايگوشی به آموزشی هايپیامک ارسال امکان، صورت در  

 مربوطه مجازي هايگروه در آموزشی هايپیام ارسال امکان، صورت در 

 مجازي فضاي در گرافی موشن یا اینفوگرافی ، تیزر انتشار امکان، صورت در  

 آموزشی تصاویر و ها پیام پخش جهت )LED( نمایشی صفحات از استفاده امکان، صورت در  

 هدف هاي گروه براي آموزش مورد موضوعات

 ویروس کرونا بیماري با آشنایی 

 ویروس این به ابتال عالیم با آشنایی  

 ابتال مستعد افراد شناسایی  

 بیماري انتقال نحوه با آشنایی  

 فردي حفاظت وسایل از استفاده نحوه و زمان با آشنایی 

 سطوح روي بر ویروس ماندگاري زمان مدت آموزش  

 فردي حفاظت وسایل درآوردن و پوشیدن نحوه با آشنایی آموزش  

 وسایل کردن گندزدایی یا دفع صحیح نحوه با آشنایی 

 فردي بهداشت نکات آموزش  

 خانه در ماندن توصیه  

 منزل در بیماران از مراقبت بهداشتی هايروش 

 اجتماعی گذاريفاصله آموزش 

 4030 سامانه و 190 سامانه معرفی 

  )راهنما این در مندرج موضوعات به توجه با( سایر

 آموزشی هاي فعالیت نمونه

 در ویـروس  کرونـا  شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیري براي آموزشی بنرهاي یا استند نصب  
 کار محل
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 کرونا بیماري انتقال چگونگی خصوص در دهنده هشدار هايپوستر نصب  

 هايسرویس بویژه کار محل در هادست شوي شست صحیح نحوه راهنماي بنر یا پوستر صبن  

 غذا سرو محل و بهداشتی

 شاغلین به دست کننده ضدعفونی محلول از استفاده نحوه آموزش  

 عالئم وجود صورت در خانه در ماندن توصیه و بیماري با مرتبط پوستر نصب  

 آرنج یا کاغذي دستمال از استفاده و سرفه و عطسه صحیح نحوه با مرتبط هايتوصیه آموزش  

 کنندگان مراجعه و کارکنان به بیماري به ابتال از پیشگیري جهت زمال اقدامات آموزش  

 تنفسی هايبیماري انتقال از پیشگیري نحوه آموزشی بنرهاي نصب  

 فردي حفاظت تجهیزات از استفاده صحیح نحوه آموزشی پوستر نصب  

 فردي حفاظت وسایل دفع و درآوردن پوشیدن، صحیح نحوه پوستر نصب  

 ساختمان ورودي در و نگهبانی محل در بیماریابی و غربالگري بنر نصب  
 سامانه  در غربالگري و نام ثبت بنر نصبsalamat.gov.ir   

 مجازي هايشبکه و سایت روي بر بهداشتی هايمپیا بارگذاري  

 190 تلفن شماره به پزشکی آموزش و درمان ،بهداشی وزارت شکایات پاسخگویی سامانه پوستر نصب 

 مذکور سامانه به بهداشتی غیر موارد اعالم جهت 
 4030 سامانه معرفی پوستر نصب__  
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  : فرم خوداظهاري فرد جهت بازگشت به کار1پیوست 
  

 اینجانب .................................. داراي کد ملی به شـماره............................ شـاغل در (واحـد کـاري/ سـازمان ...)     
  نمایم: ...................... اظهار می .......................... داراي عنوان شغلی

  
 ام: سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

احسـاس خسـتگی و ضـعف        □بـدن درد      □گلـودرد     □تنگـی نفـس        □سـرفه     □لـرز     □تب      □
  قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

(کرونـا ویـروس) در دو هفتـه     19- تال به کوویـد متر) با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک (فاصله کمتر از   - 2
  ام: را نداشتهاخیر 

  □  19- کوویدقطعی  محتمل/ بیمار مشکوك/ فردي از افراد خانواده مراقبت مستقیم - 
 ر فضـاي بسـته  د 19- کوویـد بـه   مبـتال با فرد  )بودن همکالسهمکار بودن یا  (شامل تماس شغلیگونه هر  - 

  □) متر 2فاصله کمتر از  دقیقه در 15تماس بیش از ( مشترك
  □ وسیله نقلیه مشترك در 19- کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   - 

 □ ام ثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -٣

  
نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب را  می تعهداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجـددا در سـامانه   کـنم   شـده از طـرف کارفرمـا، اطـالع دهـم و  نیـز گـواهی مـی         به کارفرما/ نماینده معرفی
salamat.gov.ir  ام و  هـا را بـا هوشـیاري، دقـت و صـداقت ثبـت نمـوده        پاسخ کلیه پرسشثبت نام نمایم و

  باشد.  عهده اینجانب می از پاسخ نادرست و خالف واقع، بههرگونه عواقب ناشی 
  

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ

  

  
  



 
 

  
  
  ها دست شويشست روش درست: 2 وستیپ
  

ــا دســـت ــه   هـ ــابون بـ ــرم و صـ ــا آب گـ ــد بـ ــدت بایـ ــه  ثانیـــه 20مـ ــر  روشبـ ــوندزیـ ــته شـ   :شسـ
    ها را مرطوب کنید دست -1
    از صابون مایع استفاده کنید -2
    ها را خوب به هم بمالید کف دست-3
    انگشتان را بشوئید -4
    ها را بشوئید مچ -5
    بین انگشتان را بشوئید -6
    آبکشی کنید -7
    است) مصرف نیز مورد تایید بار ذي خشک کنید (استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8
  دشیر آب را با همان دستمال ببندی -9
  دار بیندازید سطل زباله دردر دستمال را  -10
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  :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي3 پیوست
  

  شده ) توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردي  (
اي و هـوابرد بسـیار    د، تماسی، قطـره هاي استاندار ده بسته به سطح پیشگیري در عفونتش استفاده PPEنوع 

  شود. وسایل باید به افراد آموزش داده پوشیدن و درآوردن هر نوع از اینمتنوع است. روش صحیح 
  

 ماسک یا رسپیراتور .1

  
  
  
  
 

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

 .باند انعطاف پذیر را روي استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید. هصورت و زیر چانه را ب 

  
 صورت عینک یا شیلد .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد. روي صورت و چشم 
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 ها دستکش .3

  

  

  

 

 
 باشد. روي مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روي مچ را کامل بپوشاند 

 
 کردن انتشار آلودگی براي محافظت از خود و محدودهاي کار ایمن  استفاده از روش:  

 دارید  ها را از چهره خود دور نگه دست -

 سطوح لمس شده کمی در تماس باشید با -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید دستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

  شده ) توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردي  (
لوده کردن لباس، پوست یا  غشـاهاي مخـاطی بـا مـواد     بدون آ PPEهاي مختلفی براي درآوردن ایمن  شرو

است. قبل از خارج شدن از اتاق بیمـار، تمـام وسـایل     ارد. در اینجا یک مثال آورده شدهبالقوه وجود دعفونی 
، از است، درآورید. ماسک را بعد از ترك اتاق بیمار و بستن در ردي، به جز ماسک اگر استفاده شدهحفاظت ف

  صورت خود خارج کنید.
PPE ترتیب مراحل زیر درآورید: را به  
  دستکش )1
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 خـود را بشـویید یـا از یـک      اند، بالفاصله دستان ا هنگام درآوردن دستکش آلوده شدهدستان شم اگر

 کننده دست استفاده کنید. ضدعفونی

     با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف دست دیگر را بگیریـد و دسـتکش اول را از دسـت
 خارج کنید.

 ل از سمت چپ)دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. (شکل او 

     انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببریـد و دسـتکش دوم را نیـز
 خارج کنید. (شکل وسط)

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

  عینک یا شیلد صورت )2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

 شد، دست هاي خود را بالفاصله بشـویید  حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده اگر دست شما در
 کننده دست استفاده کنید. ونیو از یک ضدعف

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

 غیـر  براي بازیافت مجدد قـرار دهیـد. در  شده  استفاده مجدد است، در مخزن مشخص اگر وسیله قابل
 رها کنید.این صورت، در یک ظرف زباله 

  ماسک )3
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  دست نزنید.  – قسمت جلوي ماسک آلوده است 

 فاصـله بشـویید و از یـک    هـاي خـود را بال   ن ماسک، دستان شما آلوده شد، دستحین برداشتاگر در
 کننده دست استفاده کنید. ضدعفونی

   ابتدا بندهاي پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهاي باالیی و بدون لمس کردن جلوي ماسـک، آن
 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. دار در ماسک را در یک ظرف زباله 

کننـده   عفـونی  ها را بشویید یا از یک ضد2بالفاصله بعد  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردي، دست )4
 .کنیدی استفاده لالک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  معاونت بهداشت              

  در کتابخانه ها و الزامات سالمت محیط و کار گذاري اجتماعی فاصله(کرونا ویروس)  19-راهنماي گام دوم مبارزه با کووید

٦ 
 

  
  
  
  
  

  گندزداهاي سطوح :4 پیوست
 از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه الکلی استفاده کنید.  نکات عمومی

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.
 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز براي اثرگذاري گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز1 گندزدامواد 
 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2
 . مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
 کننده . سفید4

نکات مهم در خصوص موادگنـدزدا  
و ضــدعفونی بــر پایــه الکــل داراي 

 مجوز

درصـد   70ها موثر است. اتیل الکـل   بین بردن ویروسالکل براي از  .1
کلی از الکل ایزوپروپیل  طور کش با طیف گسترده است و به یک میکروب

عنـوان مثـال    بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچـک (بـه  
هاي دارویـی مولتیپـل دوز، ترمومترهـا)و گـاهی      درپوش الستیکی ویال

وسـکوپ و ونتیالتورهـا) اسـتفاده    سطوح خارجی تجهیـزات (مثـل استت  
  شود. می
دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گنـدزدایی سـطوح    به .2

  گردد. کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می
توانـد باعـث    عنـوان گنـدزدا مـی    استفاده مکرر و طوالنی از الکل بـه  .3

هـاي   ک و پالستیکخوردگی الستی شدن و ترك تغییر رنگ، تورم، سخت
  خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها و  هنگام گندزدایی و نظافت، سالن .4
ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر است هواکش نیـز روشـن    پنجره
  باشد.

منظـور جلـوگیري از خطـر     در هنگام گندزدایی مالحظـات الزم بـه   .5
 نظر گرفته شود. گرفتگی در برق

 گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.   .6
هاي گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلـول   محلول .7
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 ساعت کاهش می یابد). 24پس از گذشت 
هـا و اسـتفاده از ماسـک     امکانات الزم براي شستشوي مرتب دسـت  .8

ماسـک) و   2یکبار مصرف در طول شیفت (بـه ازاء هـر شـیفت حـداقل     
شو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید فراهم شست
 شود.

گندزدایی قوي و موثر که ماده فعـال آن هیپوکلریـت سـدیم در از     .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده
بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر اسـت  

  ود.ش اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می
دقیقـه زمـان    60تـا   10هاي خـانگی (بـا    گندزداها و سفیدکننده .2

طـور گسـترده در دسـترس اسـت و بـراي       کـم و بـه    تماس)، با هزینـه 
  شود. گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

هـا غشـاهاي مخـاطی، پوسـت و مجـاري       با این حال سـفیدکننده  .3
شـوند و   تجزیـه مـی  کند و تحت تاثیر گرما و نور  تنفسی را تحریک می

دهنـد. بنـابر ایـن     راحتی با سایر مواد شـیمیایی واکـنش نشـان مـی     به
  ها باید با احتیاط مصرف گردند. سفیدکننده

اســتفاده نادرســت از ســفیدکننده از جملــه عــدم رعایــت میــزان   .4
تواند اثـرات آن را بـراي    تر) می تر و ضعیف شده (قوي سازي توصیه رقیق

دیـدگی کارکنـان مراقـب بهداشـتی      آسیبگندزدا کاهش دهد و باعث 
  گردد.

رعایـت مـوارد زیـر     شـده  و استفاده از سفیدکننده رقیقبراي تهیه  .5
  ضروري است:

بنــد ضــد آب و دســتکش و عینــک بــراي  اســتفاده از ماســک، پــیش - 
  شود. محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

ط نموده و هاي با تهویه مناسب مخلو هاي سفیدکننده در محل محلول - 
  استفاده گردد.

ــه     -  ــث تجزی ــرم باع ــردد (آب گ ــوط گ ــا آب ســرد مخل ســفیدکننده ب
  نماید) گردد و آن را ناکارآمد می هیپوکلریت سدیم می

همـراه سـایر مـواد شـوینده خـانگی       هـا بـه   کننده کار بردن سفید از به - 
هـاي   تواند باعث واکنش داده و می اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلـوط   یمیایی خطرناك شود. بهش
کننده بـا مـواد شـوینده اسـیدي ماننـد مـوادي کـه بـراي          کردن سفید

توانـد   گردد و ایـن گـاز مـی    شود، تولید می کردن توالت استفاده می تمیز
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صـورت لـزوم ابتـدا از مـواد شـوینده       باعث مرگ یـا جراحـت گـردد. در   
کننده براي گندزدایی، کامال با  قبل از استفاده از سفیداستفاده نمایید و 

  آب بشویید.
گردنــد و بــه ســطوح  هــا موجــب خــوردگی در فلــزات مــی ســفیدکننده

  زنند. شده صدمه می رنگ
رد کننده بـه چشـم وا   از تماس با چشم باید خودداري گردد. اگر سفید - 

پزشـک  دقیقه بـا آب شسـته و بـا یـک     15گردد بالفاصله باید به مدت 
 مشورت گردد.

گیرد گاز  نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می کننده رقیق سفید - 
ها باید در مکان خنک و دور از  کننده نماید؛ بنابراین سفید سمی آزاد می

 نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
ز شـود بـراي اطمینـان ا     هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه مـی  - 

شده خریداري نموده و  هایی که اخیرا تولید   کننده اثربخشی آن از سفید
 از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.

شـده را روزانـه و    کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیـق  اگر از سفید - 
سـازي قیـد شـود و     تازه تهیه نموده و بر روي آن برچسب تـاریخ رقیـق  

بریزیـد. مـواد    ساعت دور 24ه را بعد از شده بال استفاد هاي تهیه محلول
گردد، بنابراین ابتدا سـطوح   ها می کننده شدن سفید فعال آلی موجب غیر

کننده  شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید آغشته به مواد آلی باید تمیز
 عاري از مواد آلی گردد.

ن در صورت امکا شده را باید دور از نور خورشید و در کننده رقیق سفید - 
 ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداري گردد.
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  راهنماي غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 
 (PPMمعـادل  درصـد   5 هاي سفیدکننده خـانگی حـاوي هیپوکلریـت سـدیم     عمده محلولمحلول اولیه: 

  )  کلر قابل دسترس50000

قسـمت   1شـود اسـتفاده از    توصـیه مـی  درصـد   5از هیپوکلریت سـدیم   1:100محلول شده:  محلول توصیه
   براي گندزدایی سطوح) 1:100کشی (محلول  قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

عنـوان   بـه  .براي دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده بـه آب را تنظـیم کنیـد   
هیپوکلریـت سـدیم، از دو برابـر بیشـتر از      درصـد  5/2هـاي حـاوي    سـازي سـفیدکننده   ، بـراي آمـاده  مثال

  قسمت آب) 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید (یعنی 
درصـد هیپوکلریـت سـدیم یـک محلـول       5براي سـفیدکننده حـاوي   سازي:  کلر قابل دسترس بعد از رقیق

    پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100
اوتی تهیه خواهند شد تـا  هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت هاي سفید محلول

    نظر حاصل گردد رقت مورد
  ربردهاي متفاوت: زمان تماس براي کا

 گردد بیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:  سطوح غیر    
 ی   شـود  دقیقـه توصـیه مـی    30س زمـان تمـا  کردن اقالم:  ور گندزدایی از طریق غوطه هـا،   (بـراي تـ

  دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن)
استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعـات  کردن مدفوع،  نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیز

    وري) بدن قبل از گندزدایی یا غوطه
  

  راهنماي تهیه مواد گندزدا -2جدول 
  نسبت گندزدا به آب سرد  گندزدایی در دسترس  غلظت مورد نیاز

پـی   500کلر قابـل دسترسـی   
  درصد 05/0پی ام یا 

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

  واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

  



 
 

  : نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس5پیوست 
 هاي خود  قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب  20را تا باالي مچ به مدت حداقل 
ــدم     ــورت ع ــویید و درص ــایع بش ــابون م و ص

کننـده   ترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس
  استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 
  تماس بـا افـرادي کـه مـریض هسـتند      از

دادن بـا   از روبوسـی و دسـت  . خودداري کنیـد 
متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید (فاصله 

     شود)؛ ظبیمار حف

 
    وك حتمـا از ماسـک   افـراد بیمـار و مشـک

 استفاده نمایند؛

  
  

 ــی   از دســت ــه چشــم، بین ــان  وزدن ب ده
 ؛کنید خودداري

  
 
 

   هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خـود
را با دستمال کاغذي بپوشانید و دسـتمال را  

  در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

     اگر عالئم سـرماخوردگی داریـد در منـزل
 استراحت کنید؛

 انتقـال  ها در هواي سرد و خشـک   ویروس
تري دارند و باید هواي محیط مرطوب  سریع

 داشته شود؛ نگه

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

  
  بـا مصـرف میـوه و    خود را سیستم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

  
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

  




