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 دانشجویی ( در اماکن19دستورالعمل پیشگیری و کنترل کرونا ویروس )کووید 

 

 

های حال  ترین تهدید ترین و پیچیده باشد یکی از مهم می SARS-CoV-2که عامل آن ویروس مرموز و بسیار مسری  19بیماری نوپدید کووید 

عالئم این بیماری شامل تب، سرفه . را در سراسر جهان مبتال کرده است میدر مدت کوتاهی پس از شروع، جمعیت عظیحاضر سالمت بشر است که 

از طریق تماس  معموالً این ویروس. تواند منجر به مشکالت شدید تنفسی و حتی مرگ بیمار شود و تنگی نفس است که در موارد شدیدتر می

و تماس دست  تماس با سطوح آلوده به ویروس. شود تواند ناشی از عطسه و سرفه باشد، منتقل می مستقیم با قطرات تنفسی یک فرد آلوده که می

فی و بدون عالمت چند روزه، های این بیماری از جمله دوره مخ ویژگی. تواند راه دیگر انتقال ویروس به افراد باشد آلوده به چشم، بینی و دهان می

گیری آن با  های سالمت در مواجهه با این بیماری و همه و عدم پاسخ به درمان در بخشی از بیماران باعث شده است نظامقدرت انتقال سریع 

زی و افزایش مشارکت ترین روش کنترل این بیماری، آموزش همگانی به منظور آگاه سازی، توانمند سا مهم. ای روبرو شوند های پیچیده چالش

، تشخیص و درمان زودرس، ایزوله کردن (دور گزینی اجتماعی یا فیزیکی) جلوگیری از تجمع افراد. جامعه با هدف پیشگیری از سرایت آن است

. ل این بیماری استراهبردهای کنترترین  افراد مبتال از مراحل اولیه بیماری، ردیابی افراد پرخطر و استفاده مناسب از وسایل حفاظت شخصی مهم

این ویروس قادر است تا چندین ساعت بر روی سطوح بماند و استفاده مناسب از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده برای از بین بردن آن نیز در 

در  (ساعت 3) اعتتواند تا چند س دهد ویروس کرونا می ای که در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر شده نشان می مطالعه. دارد میکنترل آن نقش مه

 2019همچنین نتایج این مطالعه نشان داد کرونا ویروس . ها را آلوده کند هوا معلق باقی مانده و درصورت ورود به دستگاه تنفسی دیگر افراد آن

ها،  دانشگاه. بماند باقیفعال روز بر روی پالستیک و سطوح استیل  3تا  2ساعت بر روی مقوا، حداکثر  24ساعت بر روی مس، تا  4تواند تا  می

اگر چه بخشی از . گیری در کشور تعطیل شد باشند که همزمان با شروع همه های دانشجویی از مراکز پر تجمع می مراکز آموزشی و خوابگاه

تعداد  استهمچنین با بهبود اوضاع و کنترل بهتر بیماری ممکن . ها ماندند دستیاران و دانشجویان علوم پزشکی بر حسب ضرورت در خوابگاه

در  19این راهنما و دستورالعمل به منظور کنترل و جلوگیری از انتقال بیماری کووید . ها باز شده و به فعالیت خود ادامه بدهند از خوابگاه بیشتری

وری و طبخ غذا، های غذا خ های دانشجویی، سالن اماکن دانشجویی در دستورالعمل حاضر شامل خوابگاه. های دانشجویی تهیه شده است خوابگاه

 باشند. ها مشغول به فعالیت می باشد که دانشجویان در آن می …های ورزشی، کتابخانه و  سالن

 

میکرون از فرد آلوده به دیگران از طریق عطسه و سرفه در فاصله کمتر از  5انتقال ویروس توسط قطرات تنفسی با اندازه باالتر از  :ای انتقال قطره

 دو متر.

افراد ممکن است از طریق تماس دست آلوده با چشم، دهان یا بینی ) انتقال از طریق سطوح آلوده به قطرات تنفسی حاوی ویروس :انتقال تماسی

 دچار این بیماری شوند. (خود بعد از تماس با یک شی آلوده به ویروس از قبیل دستگیره درها، میزها یا دست آلوده شخص مبتال

اینکه هنوز این انتقال جزو موارد اثبات و اعالم شده انتقال مطرح نشده است، اما با توجه به جدا سازی ویروس از د با وجو :انتقال ادراری مدفوعی

 مد نظر قرار گیرد. میادرار و مدفوع، حتماً باید این نکته به عنوان احتمال آلودگی بخصوص در مراکز عمو

 . در این دوره فرد بدون عالمت است. (استروز  5به طور متوسط ) روز 14تا  1 :دوره پنهان بیماری

و با احتمال  ) روز قبل 3عمده سرایت ویروس در زمانی است که فرد عالمت دارد، اگرچه با احتمال کمتر امکان سرایت از  :دوره سرایت ویروس

روز پس  14شود تا  همچنین توصیه می. وجود دارد PCRنمونه آزمایش منفی  2از شروع عالئم تا بهبودی کامل و ثبت  (روز قبل 14خیلی کمتر از 

 از پایان عالئم افراد همچنان تمام جوانب احتیاط را رعایت نمایند.

 

 . مقدمه1

 های انتقال، دوره پنهان و سرایت بیماری راه 1-1
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 دانشجویی ( در اماکن19نا ویروس )کووید دستورالعمل پیشگیری و کنترل کرو

 

 های بیشتری باید در مورد آن انجام پذیرد: موردی است که عالئم زیر را داشته باشند و بررسی :مورد مشکوک -الف

گاه عالئم خفیف و . (گلودرد خیلی ناشایع و تب خفیف خیلی شایع است) بیمار با شرح حال تب، سرفه خشک یا لرز یا گلو درد همراه با تنگی نفس

 3/37تعریف تب دمای باالتر از . در سالمندان و افراد با ایمنی ضعیف ممکن است تب مشاهده نشود. شوند درحد احساس ضعف و خستگی ظاهر می

 . (شود درجه در نظر گرفته می

 مورد محتمل: -ب

  را داشته باشد 19روز قبل، سابقه تماس نزدیک با مورد قطعی کووید  14که در عرض هر مورد مشکوک . 

  را داشته باشد.  19کووید  میروز قبل، سابقه حضور در مناطق با اپید  14هر مورد مشکوک که در عرض 

 های مناسب، پاسخ بالینی نامناسب داشته و وضع بالینی بیمار، به شکل غیر معمول و سرعت  د درمانفرد مبتال به پنومونی که با وجو

 تر شود. غیر قابل انتظاری حادتر و وخیم

 مورد قطعی: -ج

  در نمونه اخذ شده از فرد با عالئم تنتفسی 19شناسایی ویروس کووید 

 اما باید توجه داشت که در حدود . شود ها تب با درجه باال دیده می از آن میدر اغلب بیماران، تب، اولین نشانه بیماری است و در نی

 چهارم از بیماران، تب گزارش نشده است. یک

 های شایع دیگر  سرفه، درد عضالنی، تنگی نفس یا دشواری در تنفس، خستگی و احساس سنگینی یا درد قفسه سینه از جمله عالمت

بی اشتهایی، ) ه سالمندان نیز ممکن است شواهد درگیری سیستم قلبی عروقی، دستگاه گوارشدر برخی از بیماران، به ویژ. هستند

دیده شود که در این حالت تشخیص  (…گیجی، تغییر سطح هوشیاری، هذیان گویی و ) و یا سیستم عصبی (تهوع، استفراغ و دل درد

 بسیار دشوار است.

 گیری درخصوص  د در صورت وجود توسط پزشک معاینه و درصورت لزوم برای تصمیمدر صورت بروز هر یک از این عالئم، الزم است افرا

 شود. های معین تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هماهنگی مسئول مربوطه اقدام انتقال به بیمارستان

  در . گزارش شده است (روز 20تا  1بین ) روز 7میانگین فاصله زمانی بین شروع عالئم تا بروز تنگی نفس و یا عالئم قابل توجه حدود

سردرد، اسهال، خلط خونی، آبریزش . ها، به ویژه اختالل عملکرد کلیه را نشان دهند %، بیماران ممکن است نارسایی سایر ارگان20حدود 

 هستند که کمتر گزارش شده اند. میبینی و سرفه خلط دار از جمله عالئ

 کند، در صورتی که در موارد شدید، احتمال بروز نارسایی تنفسی پیش  هفته فروکش می 1موال بعد از در مرحله خفیف بیماری، عالئم مع

 رونده، ناپایداری عالئم حیاتی از جمله افت فشار خون و مرگ متعاقب آن وجود دارد.

 سرطان، سیروز کبدی، بیماری ریوی، سابقه جراحی ) ای موارد منجر به مرگ اغلب در افراد میانسال و سالمند و یا دارای بیماری زمینه

 شود. می دیده (فشار خون باال، بیماری کرونری قلب، دیابت، اختالالت مزمن کلیوی، هرگونه نقص ایمنی و بیماری پارکینسون

 70افراد کشد، که این زمان در  طول می (روز 41تا  6بین ) روز 14میانگین حدود  (در صورت وقوع) از زمان شروع اولین عالئم تا مرگ 

به طور کلی سرعت پیشرفت . ترین عالئم اولیه در موارد منجر به مرگ بوده است تب و سرفه شایع. تر است ساله و باالتر، معموال کوتاه

 . های سنی است بیماری و میزان مرگ ناشی از آن در سالمندان، بیشتر از سایر گروه

 

 شودیا قرنطینه  ایزوله ) منزل یا نقاهتگاه (ای خارج از محیط خوابگاه  فرد مشکوک را باید در اتاق جداگانه. 

 ای در مواجهه با بیمار رعایت شود. اقدامات احتیاطی استاندارد، تماسی و قطره 

 رسانی شود. مراتب به پزشک یا مسئول مربوطه اطالع 

 رالعمل به مراکز درمانی منتقل شود.بیمار ویزیت و درصورت لزوم طبق دستو 

 .خانواده بیمار در جریان امر قرار داده شود 

 تعریف موارد بیماری برای نظام مراقبت 2-1
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 انجام احیاء قلبی های  درصورت نیاز احیاء قلبی ریوی بیماران مشکوک/ محتمل/ قطعی بیماری کرونا، درصورت وجود الزامات و استاندارد

همه اقدامات شامل انتوباسیون و ماساژ قلبی در اتاق ایزوله و با  (وجود ترالی ویژه احیاء، حضور متخصص بیهوشی یا اورژانس) ریوی

 باشد.فراهم  (کیف احیاء) لذا الزم است در اتاق ایزوله دسترسی به تجهیزات احیاء قلبی ریوی. گیرد های هوابرد انجام می رعایت احتیاط

 

ها و اماکن  تواند به عنوان راهنما در خوابگاه و جلوگیری از انتشار آن رعایت اصول زیر می  19به منظور پیشگیری و کنترل بیماری کووید 

 باشد: قدامات شامل موارد زیر میاین اصول و ا. دانشجویی به کلیه افراد اعم از دانشجویان و کارکنان مورد استفاده قرار گیرد

 

 

مختلف به نوع فعالیت دردانشکده ها و بیمارستان ها به دسته های  باال، در خوابگاه الزم است دانشجویان بر اساسبر اساس توضیحات 

 شرح ذیل تقسیم بندی گردند

 ندارند یمارستانو حضور در ب ینیبال یکه بخش ها یانیدانشجو  .1

که خود دارند ( و بالین بیماران  یمراکزدرمان ، یمارستانبه حضور در ب یازکه ن یانی) دانشجو ینیبال یبخش ها یدارادانشجویان  .2

 دسته هستند  2شامل 

 )دستیاران ، دانشجویان سال آخر پزشکی ، پرستاران و..(19 یدمبتال به کوو یمارباال ازنظر برخورد با ب یسکر یدارا یاندانشجو الف(

 )عدم مستقیم با بیمار در بخش های درمانی (91 یدمبتال به کوو یمارازنظر برخورد با ب یینپا یسکر یدارا ب (

و مختلف طبقات  دانشجویی در خوابگاههای مختلف، و با توجه به این شرایط جهت اجتناب از انتقال بیماری در بین گروههای مختلف

 داده شوند .واحدهای مختلف اسکان 

در صورت بروز هرگونه عالمت و یا ابتالء به بیماری دانشجوی بیمار به همراه افراد ساکن در اتاق در نقاهتکاه ها و محل های مشخص 

 شده جهت گذراندن دوره ی درمان ویا قرنطینه انتقال و اسکان داده میشوند . 

روز هریک از عالئم بالینی شامل احساس ضعف، خستگی، تب، ها و اماکن دانشجویی در صورت ب کارکنان شاغل در خوابگاهدانشجویان و 

فوراً اقدامات زیر را انجام دهندو به نقاهتگاه های مشخص شده یا منزل شخصی ) برای سرفه، عطسه، تنگی نفس، گلودرد و آبریزش بینی 

 پرسنل ( انتقال داده شوند .

  له شوددر یک اتاق جداگانه ایزوتا زمان انجام  انتقال  فرد مشکوک  

 ای در مواجهه با فرد مشکوک به ابتال رعایت شود. تمام اقدامات احتیاطی استاندارد، تماسی و قطره 

 .فرد مشکوک و مراقبین آن از ماسک طبی استفاده نمایند 

  یا مسئول مربوطه اطالع رسانی شود. مدیریت دانشجویی و مرکز بهداشت دانشجویان ومراتب به 

  مراکزدرمانی منتقل شود.نقاهتگاه و یا طبق دستورالعمل به  یا و گردد ویزیت درصورت نیاز فرد مشکوک 

 .خانواده بیمار در جریان امر قرار داده شود 

  برای فرد مذکور قطعی شد این فرد در یک محل خارج از خوابگاه تا بهبودی کامل به صورت ایزوله  19در صورتی که تشخیص کووید

 روز پس از بهبودی کامل به خوابگاه مراجعه نماید. 14تحت مراقبت قرار گیرد و 

 ن عالئم و حداقل یک تست منفی و براساس پروتکل ابالغی وزارت بهداشت جهت بازگشت به کار و این فرد پس از بهبودی کامل، پایا

  تحصیل افدام نماید 

 در اماکن دانشجویی 2019های پیشگیری و کنترل کرونا ویروس  . استراتژی2

 

 های مواجهه در خوابگاه  گروه 1-2
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 دانشجویی ( در اماکن19نا ویروس )کووید دستورالعمل پیشگیری و کنترل کرو

  ها انجام  ح حال و اقدامات احتیاطی الزم در مورد آناند شناسایی شوند و شر روز گذشته با فرد مبتال  در تماس بوده 14افرادی که طی

ر نظر مخصوص د و در نقاهتگاه های روز از سایر افراد دور باشند 14اند الزم است برای مدت   این افراد که در معرض تماس بوده. شود

 گرفته شده نگهداری شوند .

 و مشترک مورد استفاده  میهای عمو ظروف و سایر محل های بهداشتی، حمام، محل تهیه غذا، محل شستشوی تا حد امکان سرویس

 . باشند های مختلف با هم حداقل تماس و انتقال بیماری را داشته ای که گروه های مختلف جداسازی شود به گونه برای گروه

روزانه از بصورت  روز از زمان تماس نزدیک 14اند نیز بایستی تا  دار بوده تماس مستقیم و نزدیک با افراد مبتال یا عالمتکارکنانی که در 

 ها صورت پذیرد. نظر تب و عالئم بیماری مورد بررسی قرار گیرند و به محض ظهور عالئم بیماری ایزوله شوند و اقدامات بعدی برای آن

 

 کارکنان خوابگاه باید به موارد زیر توجه کنند:تمام ساکنین و      

 .از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنند 

 .کلیه لوازم مورد استفاده برای هر فرد مقیم و پرسنل مجزا باشد 

 گیری کنند. اندازه (روزانه) دمای بدن خود را به طور منظم 

 بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، قبل و بعد از وضو گرفتن، قبل از اقداماتی  ها به صورت مکرر، قبل و بعد از صرف غذا، قبل و دست

طبق ) هایی که محدوده شخصی فرد نیست، با آب و صابون که تماس دست با چشم، بینی و دهان وجود دارد، پس از تردد در مکان

 ل، ضدعفونی شود.دستورالعمل پیوست شسته و یا با استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الک

 پرهیز شود. (ها مانند جلسات و مراسم و گردهمایی) از تجمع غیر ضروری و حضور دسته جمعی در فضاهای بسته 

 به کامالً اجتناب شود و از مواد غذایی  (ای غذاهای غیر کارخانه) و همچنین خوردن غذاهای آماده میهای عمو از خوردن غذا در محیط

 استفاده شود.صورت کامالً پخته 

 بالفاصله به مسئولین مربوطه اطالع داده شود و تا زمان ویزیت  (…عطسه و آبریزش بینی و ) در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی

 پزشک استراحت کرده و از ماسک طبی معمولی با نحوه صحیح استفاده شود و سایر نکات احتیاطی رعایت شود.

 بیماران در این . نگهداشته شوند سایرین،از باید در یک مکان جدا  انتقال به مراکز درمانی،نس یا التا زمان رسیدن آمبو یمار،افراد ب

 . شنده باشتاله دراد فاصسایر افقل دو متر از ماسک بزنند و حدا شرایط باید

  تاق در صورتی که نظافت امثال . ندده کنام حفاظت فردی استفید از لوازاهه باحتمال مواجام نظافت بر اساس ر هنگی دنیروهای خدمات

باید از  دهند و احتمال پاشیده شدن ترشحات یا پساب به اطراف وجود دارد، میام محتمل کرونا را انج / راد مشکوکی افل نگهدارمح

ند ؛ اده نمایفچکمه و دستکش است عینک با شیلد صورت، ماسک طبی معمولی، گان معمولی با آپرون،ی یا گان ضد آب یا ظتاس حفالب

های اطتنها رعایت دقیق بهداشت دست به همراه ملزومات احتی نظافت اتاق افراد بدون عالمت و سالم را دارند،د ولی در صورتی که قص

 . شغلی کافی است

 محتمل / د مشکوکربوط به افرای مق هانتها اتااد سالم و در اافرضور فت ابتدا بخش های اداری، سپس بخشهای حنظانجام ارتیب به ت / 

 . باشد قطعی

  میله های اتوبوس و مترو و شین ها،اقها و ماات دستگیره درب ساختمانها، موبایل، مثل دکمه آسانسور،آلودگی جاهایی با توجه به احتمال 

... . 

  ستها شسته و د صتحتما در اولین فر بیل اشیا تماس وجود داشته است،ا این قگری بدیدر صورتی که قبل از ورود به مرکز یا هر زمان

 . یا ضدعفونی شود

 ،رنج،استفاده شودآلی ت داخورتیکه دستمال وجود نداشت از قسمدستمال کاغذی و در صاز  هنگام عطسه یا سرفه کردن . 

 و از استعمال .شودی کثیف خودداری اه یا دست هشدتکش های استفاده صورت و بازوها با دس بینی، س دست ها به چشم،ز تماا

 .دلیل تاثیران بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس پرهیز شوددخانیات به 

 و کارکنان خوابگاه ینتمام ساکن یبرا یبهداشتت فرد یتمربوط به رعا های یهتوص 2-2
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   دداری شودخواز تغذیه و نزدیک شدن به حیوانات ولگرد و پرندگان. 

  شودستفاده امال کاغذی سور از دستبرای تماس با دکمه های آسان. 

  ش استفاده شودتککار با زباله ها از دسو هنگام ی زکارمیهنگام ت. 

  و نوان و فنجالی گال،د و چنمثل کار) از به اشتراک گذاشتن وسایل شخصی خودداری شود… 

 

  آموزش و اطالع رسانی مناسب به کارکنان و دانشجویان در خصوص بهداشت دست و تنفس 

 ،و شغلی و نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی  میعمو آموزش به کارکنان در خصوص رعایت بهداشت فردی 

 ر محل های مناسب الئم دالع رسانی مرتبط با بیماری و ماندن در خانه در صورت وجود عی اطنصب پوسترها 

  ن شجویان و دانی کارکناآرنج برادستمال کاغذی یا آموزش و نصب پوستر نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از 

  داها خدمات برای نحوه تهیه و استفاده از گندزآموزش کارکنان 

 اه در صورت داشتن عالیم بیمارهای عفونی بگار و محیط خواکشجویان برای عدم حضور در محل انآموزش کارکنان و د 

 جویان برای رعایت موارد ایمنی در بیماران مشکوک به کروناان و دانشآموزش کارکن  

  نگهداری و سرو غذای دانشجویان  بهداشت در تهیه،آموزش پرسنل آشپزخانه برای رعایت 

  بکان های مناسنترل کرونا در مای کعمل های وزارت بهداشت برالمایی و دستوراهنی رتابلوهانصب پوسترها و  

 . ق استفاده نمودفوبر موارد عالوه یز ها نسایت توان از از شبکه های مجازی و وب  میانی رسش و اطالع وزای آمبر :1 نکته

ستعد اسایی افراد مشن ،19 دشنایی با بیماری کو وین آدی همچوارومل مند شاتوا میش ها سب ضرورت آموزبر ح ق،فوعالوه بر موارد  :2 نکته

ش فاصله آموزدن وسایل حفاظت فردی، رآورو ده پوشیدن شنایی با نحوآموزش آ ی ویروس بر روی سطوح،ماندگارآموزش مدت زمان  ابتال،

 . شدبا 4030 و 190 هو معرفی سامان فیزیکیاری گذ

 

 خوابگاه ممنوع  میممنوعیت تجمع بیش از سه نفر در مکان های عمو 

 هخوابگارج ان و مالقات کننده از خاعدم پذیرش مهم 

  اهبگوامحیط خر استعمال دخانیات دعدم 

 ن از رها کردن ظروف در آشپزخانهجویاشداری دانخود 

  و راهروها میی عموکان هان همراه در متلفممنوعیت مکالمه با 

  سالن سالن ورزشی، نمازخانه، شامل سالن غذاخوری،جمع تمحل های تعطیل بودن IT د و یا رعایت حداقل شرایط استاندار. .. و

 له یک و نیم متر تا دو متر در این مکان ها فاص

 متر تا دو ک و نیم د و فاصله یاریط استاندل شراایشگاه با رعایت حداقه نظیر آرانشگاه و دل در محوطه خوابگاعاوف فیلی کلیه صنعطت

 مکان ها ر این متر د

 وع با وضمسوولیت بررسی این م.دانشکده/ابگاه به جز برای حضور در بیمارستان دانشگاهخون حاضر در یاخروج دانشجو محدودیت

 . مسؤول خوابگاه است

 

 داهش یابک میابگاه ها به نصف ظرفیت اسیت خوظرف. 

 آموزش 3-2

 

 ها خوابگاه یریتمد یبرا ییها یهتوص 5-2

 مقررات عمومی 4-2
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 ا رعایت شودمتر بین آنه 2 داقلصله حر باشند و فانف 3 ر یک اتاقحداکثر افراد ساکن د. 

 عالئم رتیکه صونند و در نام کداشت ثبت ت بهری وزارهاابگاه در سامانه خود اظکارکنان ساکن در خون و امل دانشجویافراد شالیه ک

 . ل دهنده تحویآن را به مدیر خوابگات کرده و پس از امضا فرم مربوطه را پرین بیماری را نداشتند،

 باشد میع وطبقه در خوابگاه ممنتخت های دو ز استفاده ا. 

  .از کارکنان و کارگران به منظور نظافت روزانه خوابگاه تشکیل شود مییت. 

  .ل محیط ضدعفونی شوددا کابت اه،بگخوا میقبل از بازگشایی عمو . 

  ع شجویان در مواقنبرای استفاده کارکنان و دا نی کننده،واد ضد عفومواد شوینده و م ند صابون،انظت شخصی محفاامکانات نظافت و

 . زوم در دسترس باشدل

  م ورود به خوابگاه و به و تنگی نفس هنگا عطسه، تمالی بیماری شامل سرفه،م احابگاه از نظر تب و عالئخودانشجویان و کارکنان

 .منظور شناسایی زودرس افراد مبتال به طور روزانه چک شوند

 شدبا میطی که در تماس مشترک افراد لی ها و نقاصند میزها، دستگیره ها، ونی کردن مرتب قسمت هایی نظیر نرده ها،از ضد عف 

 .اطمینان حاصل شود( روزانه یک نوبت )

  ودشاصل ربوطه اطمینان حی مها کلوتتفاده با استفاده از پراستی بالفاصله بعد از ظافجهیزات نمام تفونی کردن تو ضدعاز تمیز. 

 ان ر دائم اطمینوس به طی لبان شست و شوو سالری خوسالن غذا آشپزخانه، ارکنان،ان و کارگردن قسمت کفونی بواز تمیز و ضدع

 . ل شودحاص

 به طور روزانه  (... کیبوردها و ن ها،امیزها و پیشخو تلفن ها، ، دستگیره درب هانظیر ) نی کردن تمام سطوح پر تماسوز ضدعفا

 . شودحاصل اطمینان 

 طمینان حاصل شوداخوری اذآنها در سالن های غپالستیکی درون یسه های ن کالی و قرار داداز وجود سطل های زباله پد . 

 و از .ل شودان حاصا اطمیننهمناسب کیسه های زباله قبل از دفع آ از پوشیده بودن درب سطل های زباله در تمام مدت و گره زدن

 .ل شودان حاصزباله اطمینای نشت مواد زائد کیسه هدن فوری تمیز کر

 ،زباله ها به صورت روزانه از محیط خارج شوند از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران مربوطه. 

 دچهره استفاده شوب بر پایه تشخیص در صورت امکان از سیستم حضور و غیا . 

 برای پوشش کاری پرسنل با یکدیگر برنامه ریزی شود. 

 ،کنند کار و کیبورد اختصاصی استفاده میخود اطمینان حاصل شود که کارکنان از موس . 

 از وجود تهویه مناسب در آسانسورها و ضدعفونی کردن مرتب آنها به طور روزانه اطمینان حاصل شود . 

 نظیر ورودی ها،مکان های مناسب ر اسب دنگهدارنده به تعداد منبا پایه ها کننده دست نی اد ضدعفوووف حاوی ماز نصب ظر 

 .طمینان حاصل شودان مطالعه و غذاخوری الس طبقات و راهروها،

 ریزی شود برنامه. (ترجیحا غذا در ظروف یک بار مصرف تحویل شود) برای توزیع مناسب غذا در بین دانشجویان. 

 

 دوراحتمال ابتال مر نظد از یباسنل خوابگاه ن و پرکلیه دانشجویا یماری،گام بص زود هنخیه سایرین و تشتقال عفونت بانی از به منظور پیشگیر

 : بدین منظور الزم است. دبررسی قرار گیرن

 .ن داده شودکنان و دانشجویارری به کلیه کاتصویهای شنیداری یا در قالب فایل یا صورت نوشتاری الزم به آموزش های  در اسرع وقت،

 د: اه باید به این موارد توجه نماینبگمدیریت خوا ی به هنگام موارد مشکوک،اسایای تسهیل شنه: برنکت

  یماری و انتقال بییریشگروشهای پ م بیماری،اظت فردی، عالئن درباره اصول حفو کارکنان جویاآموزش کلیه دانش .1

  سایی موارد مشکوکشناآموزش کارکنان برای داشتن توجه و ظن بالینی باال برای  .2

 (تمل در هر شیفتحبی دمای بدن و کنترل ظهور عالئم مشکوک و میاارز) ربالگریانجام غ .3

 یانجام غربالگر 6-2
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  فاده از پوسترها با مضمون عالئم هشدار دهندهستارکنان با اان و کآموزش کلیه دانشجوی .4

به ) رعایت موازین کنترل عفونت ،(ترویج بهداشت تنفسی) از ماسک میائآموزش استفاده صحیح و د: مشکوک/ المتی عاراد ددر افرا .5

  مانیر درکاد او تماس های خود بی مسابقه سفر ت یاداورنمودن بیمار به سمایت ویژه شستن دست ها و همچنین هد

 

ظر احتمالی را در ناز شرایط یک رخورد با هر یان و کارکنان برای بشجواد دانمتناسب با تعد) اسبق منقل یک اتااه ها حداگاباست خوضروری 

در صورت وجود . مهیا باشد نقاهتگاه () تا قبل ازانتقال به مراکز درمانی و یا زی و کنترل عفونت کان جداساه امجهداشته باشند تا در صورت موا

  د:عمل شوفرد مشکوک طبق اصول زیر 

 :زمان تریاژهای  تیاطاح -فال

o  هدایت شود نقاهتگاهبه شود و فرد ده موزش داحوه استفاده آن د،ک طبی داده شوماسبه فرد مشکوک یک. 

o باشدصله وجود داشته فار اقل دو متفراد حدی با سایر ابین فرد مشکوک به بیمار. 

o  درنج سرفه یا عطسه نمایاالیی آش بمال کاغذی استفاده کند یا در بخم سرفه یا عطسه از دستنگاد شود که هتاکیبه فرد . 

o ،دست ها را سریعا بشوید در صورت آلوده شدن دست با ترشحات تنفسی . 

 : ای هی قطرها طاحتیا -ب

o باید از ماسک طبی  دهند، میاز کادر ارائه دهنده خدمت در صورتی که در فاصله یک تا دو متر از فرد مشکوک ارائه خدمت کدام هر

 . استفاده کنند معمولی

o وددر اتاق انفرادی قرار داده شتا قبل از انتقال به نقاهتکاه و یا مراکز  درمانی ری وک به بیمافرد مشک  

o  باید از عینک یا  شود، میاست انجام  (عطسه سرفه،) الئم تنفسیی عفرد مشکوک به بیماری که دارادر صورتی که ارائه خدمت به

 . ستفاده شودامحافظ صورت 

o  ن دارد و امکاالبته تا جایی که . د حتما از ماسک طبی استفاده نمایدوش میدر صورتی که فرد مشکوک به بیماری از اتاق خارج

 . ن افراد از اتاق بیرون برده نشوندود ایضرورت بالینی ندارد سعی ش

  :های تماسی طااحتی -ج

o ،احتیاطات تماسی ،(متن باال) های قطره ای طیاباید عالوه بر احت برای پیشگیری از تماس مستقیم و غیر مستقیم با ترشحات عفونی 

 د. هم رعایت شو (به عنوان مثال پرهیز از تماس با ماسک اکسیژن فرد مشکوک)

o  ده شودفااستپالستیکی یش بند نک و گان ضد آب یا پعی دستکش، سک،ری باید از ماک به بیماتاق افراد مشکوورود به اهنگام در. 

o در صورت امکان از وسایل معاینه و طبی یکبار مصرف و انحصاری برای فرد مشکوک استفاده شود . 

o  ونی ایر ضد عفسیا % 70 تیلیکبه وسیله الکل ا) فونیضد عو ایل باید تمیز رک، این وسسایل مشتودر صورت الزام به استفاده از

 . شوند (رکننده های موث

o ری نمایندداست یا دستکش آلوده خودد با دن افراو دهابینی  ادر مراقبت و درمان باید از لمس چشم،ک . 

o ،هیز شود و در رپ. .. دستگیره اتاق و از آلوده شدن سطوحی که در تماس مستقیم با فرد مشکوک به بیماری نیستند مانند کلید برق

 . ده شدن تمیز و گندزدایی شودالوصورت 

o ،نی شودوترخیص فرد باید شسته و ضدعفیا جهت هر فرد اختصاصی باشد و پس از اعزام  (در صورت وجود) و نظایر آن پتو، ملحفه. 

o ک به بیماری در آن هستند باید تهویه مناسب داشته باشدوارد مشکوه ماتاقی ک . 

o فراد مشکوک به بیماری به جز در موارد ضروری خودداری شودج ااز جابه جایی و خرو. 

o  ید باشدتاکید مکررا مورد بابهداشت دستها . 

 تا قبل از انتقال به نقاهتگاه  در موارد مشکوک یشترب یاطیاز اقدامات احت یریبهره گ 7-2
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 : چند نکته مهم

o ،تماسی و قطره ای را رعایت کنند ندارد،ااستباید احتیاطات برای تماس با بیمار مشکوک به بیماری  کارکنان مرکز . 

o کوکباید ورود کارکنانی که وارد اتاق بیماران مش شوند، میکه به اتاق قرنطینه بیمار مشکوک وارد ادی افر میضمن ثبت اسا / 

 . ابدن تقلیل یاقل ممکمحتمل کرونا میشوند نیز به حد

o ،کند باید تمیز و گندزدایی شود میسطوحی که فرد مشکوک لمس  در فواصل زمانی کوتاه و به صورت مکرر . 

o 14 دتا مشود ت میت نکرده اند توصیه ایردی را رعی که حفاظت فر صورته ابتال دشکوک بد مفراد در معرض تماس با فرا میمابه ت 

د نظارت داشته متی خوو تماس با سایر افراد خودداری کرده و بر وضعیت سال میعموهای از حضور در مکان  روز از زمان تماس،

 . باشند

o ،به مراکز درمانی مراجعه نمایند اسهال،و ند سرفه یا تنگی نفس انیژه تب، عالئم تنفسی مبه و در صورت بروز هرگونه عالئم . 

 

 :گیردل مد نظر قرار های ذیمنظور راهکاربرای این 

 

سازی مطلوب محیطی از عوامل کلیدی و زیر  مراقبتی و تمیزی و پاکی ها و واحدها بخش میه محیطی مناسب و مطلوب تماتهوی .1

ها چند نوبت در هر شیفت  وجود سیستم تهویه الزم است پنجرهدر صورت عدم . هش انتقال عوامل پاتوژن بیماری استکاساختی در 

 . ا پانزده دقیقه باز شوندبرای مدت ده ت

رر با دست اوم و مکس مددارای تماسطوح  ن و افراد مشکوک بوسیله ترشحات تنفسی،رابیمااف جه به آلوده شدن محیط اطربا تو .2

 . ندگندزدایی شومرتب ضد عفونی و  شوند، ری مینگهداماران در آنجا و مکان هایی که بیافراد مشکوک در مراکز  بیمار وای ه

رعایت  پسماندها باید به شیوه بهداشتی صورت پذیرد و کلیه نیروهای خدماتی در خصوص جمع آوری و دفع پسماند،دفع  .3

 . مالحظات بهداشتی را در دستور کار قرار دهند میتما

ری آوپسماند عادی در کیسه زباله بدون درز و شکاف در داخل سطل زباله پدالی دردار ریخته و سپس توسط پرسنل خدماتی جمع  .4

 . و تحویل شهرداری گردد

محکم  پسماند عفونی در داخل دوکیسه زباله بدون درز و شکاف قرار گرفته در سطل زباله پدالی در دار ریخته پس از تکمیل ظرفیت، .5

 . زده شده و تحویل شهرداری شود "پسماند عفونی"بسته بندی شده و بر روی آن برچسب

محتمل و بیمار  / فتی که برای افراد مشکوکوسایل طبی یک بار مصرف و کلیه وسایل نظا تفاده شده،تمال کاغذی اسدس ، کهاماس .6

 . شوند پسماند عفونی محسوب می شوند، استفاده می

هواکش نیز  ه بهتر،هویز گذاشته شوند و جهت تااز افراد بوده و درها و پنجره ها با باید خالی سالن ه ظافت،یی و نهنگام گندزدا .7

 . روشن باشد

 . (دیاب میساعت کاهش  24 شتگذپس از ایی محلول کار) ید روزانه تهیه و استفاده شودباندزدا های گلول مح .8

ماسک و  2 اقلبه ازاء هر شیفت حد) بار مصرف در طول شیفتک یکم برای شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسات الزکانام .9

 . نظافت باید فراهم شودندزدایی روزانه لباس کار برای پرسنل مسئول و گشستشو 

 . وجود دارد استفاده شودی که امکان آلودگی ی مکان هایدایندزای گاز تی مخصوص فقط بر .10

 . اشدیر فضاها بااز ساید مجزا داشتی بهسائل نظافت و گندزدایی سرویس های با و ودستمال ه سطل، .11

با رعایت احتیاط و بدون تماس  صورت صدمه،دستکش و ماسک آسیب نبیند و در  در طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، .12

 . مستقیم دست تعویض شود

 یطاصول بهداشت مح یترعا 8-2

 مطالعه، نمازخانه و ...( ی،ورزش یسالن ها یر)نظ ییدانشجو یخوابگاه ها یعموم یدر بخش ها یاصول بهداشت 1-8-2
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 . (تی به صورت مارپیچ حرکت داده شود) نظافت از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان رسانده شود .13

 . ندباشای چند سر اضافی شود باید دار غیره استفاده میا و ه نها و سال نظافت کف اتاقکه برای  "اییه تی" .14

ت فل نظادستمان از یک از کارکناهر  اًجیحرت) ودر وسایل استفاده نشسایلی و ای تمیز کردن میز و صندال مشترک بردستمهرگز از  .15

 . (بار مصرف استفاده نمایند شخصی و یا دستمال نظافت یک

  .یی شونداگندزد ه،استفادس از هر بار فت پوسایل نظا .16

های بهداشتی و در معرض  حل سرویساد کافی در مهای تنفسی به تعد پیشگیری از انتقال بیماریا برای ه دستورالعمل شستن دست .17

 . دید نصب شوند

 . از هواکش و سیستم تهویه مناسب در سرویس های بهداشتی استفاده شود .18

هنگام نظافت استفاده چکمه و لباس کار در  دستکش، پرسنل مخصوص به عنوان مسئول نظافت تعیین شده و این پرسنل از ماسک، .19

 . کنند

. .. راهروها و ها، ر از جمله اتاقسایل مکان های دیگی از واشتهای بهد و گندزدایی سرویسفت وسائل نظا ل ها،تمادس سطل، .20

 .ودسازی شجدا

 از هرگونه تجمع اجتناب شده و نماز به صورت فردی، ترجیحاً. بینی شود اصل اقامه هر وعده نماز پیشویی در فاگندزد ها، در نمازخانه .21

 . خوانده شود

 . ها استفاده شود مهر و سجاده شخصی در نمازخانه از چادر نماز، .22

 . وری گرددآها به صورت موقت جمع  سجاده و نظایر آن از نمازخانه کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، ، کلیه مهرها .23

ماز ا یا نن صرف غذان و دانشجویاب شده و کارکناتنی اجورو سالن غذاخمازخانه د نمانن میمکان های عمودر ر امکان از حضود حتا  .24

 . هندتاق انجام دخواندن را در ا

استفاده ی االمکان حت) بار در پایان شیفت کاری گندزدایی شوند ل یکحداقهیزات ایل و تجوس در صورت وجود وسایل ورزشی، .25

 .(نشود

هر دو متر مربع یک نفر در محل مذکور ای دانشجویان در سالن ها و مراکز ورزشی طوری برنامه ریزی شود که به ازحضور کارکنان و  .26

 . شدداشته باحضور 

  هداشتی شخصی ضروری استاستفاده از وسایل ب ،و حمامدر رختکن  .27

 . انجام شود شتی بعد از هر شیفت به طور مرتبای تمام سطوح سرویس های بهدیداشستشو و گندز نظافت، .28

 . شته باشدویس های بهداشتی وجود دال سردر محع یون ماابل ظرف صیع و یا حداقبون ماکشی صاسیستم لوله  .29

بصورت  باشد و اگر از نوع معمولی است، مییا چشالی از نوع پد ترجیحاً های بهداشتی، سرویس گردد شیر آب روشویی، میتوصیه  .30

 . عفونی شودمرتب و مکرر شستشو و ضد

یری از پخش وگدر توالت فرنگی به منظور جل در سالم داشته باشد و آموزش داده شود که قبل از کشیدن سیفون،گی والت فرنت .31

 . ی بسته شودودگآل

 . کند فلش تانک همیشه کار می) د که دستگاه شست و شوی توالتصل کنیاطمینان حا .32

 . هستندت بهداشتی سالم االها و اتص نید که همه لولهان حاصل کاطمین .33

 (در هر اتاق ترجیحاً ) یه نگهدارنده به تعداد مناسب تهیه و در هر طبقه و راهروهاپاضدعفونی کننده دستها با وی مواد ظروف حا .34

 . تعبیه شوند

 . دایی شوسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و آسانسور مرتبا گندزدهوای آ .35

ص در ون خصایموارد آموزشی در . و همه افراد رو به در آسانسور بایستند در آسانسورها از ایستادن روبه روی هم پرهیز شود .36

 . آسانسورها نصب شود

 . ه نشوداستفاداز آنها ود و به هیچ عنوان ها جمع آوری ش سردکنو آب ها  آبخوری .37

 : ندیی شور محل مورد نظر بایدگندزداذیل دسطوح  .38
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 ،کی یا فلزی قسمت پالستی ندلی،لی و پشتی صای صنده هدست ،(نشیمن صندلی) ها نیمکت و صندلی میز 

  ن ی دانشجویاها قاملزومات مورد استفاده در اتک و شتخت، تمیز و صندلی غذا خوری در سلف سرویسها د 

 نقل گان های حمل و ود ناپنجره ها  کف سقف، ، دیوارها 

  خودروهای حمل و نقل مواد غذایی 

 ،موس  مانیتورها، کامپیوتر 

  (توالت و حمام دستشویی،) بهداشتیسرویس های  

 ،کف  ،ادپردازهتخوان و خورهای کا دستگاه گوشی تلفن، کابینت، کمد، تخت، ، ها نرده پله شیرآالت، دستگیره درها، درها

  و نظایر آن  میوسایل عمو کلید و پریزها، ها، پوش

ایع آلوده و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و در صورت و ماز مواد جامد ) حل آلوده شده تمیزدا مابت این سطوح،در : نکته

 . ح را خشک و تمیز و حوله را در کیسه زباله بیاندازیدی سطوا با حوله کاغذبتدمرطوب بودن سطوح ا

 

ح آن توسط کارکنان ای صحیدر محل نصب شود و متصدی نسبت به اجر های تنفسی له با بیماریبطی مقای کنترل محیراهنما .1

 . ندرت کنظا

 .های تنفسی به تعداد کافی در محل نصب شود ریبیماتابلوهای آموزشی پیشگیری از انتقال  .2

 .شوند میاطمینان حاصل شود که تمام مواد غذایی مورد نیاز از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه  .3

 .ی شودارنگهدک کمد مجزا ر ید دوسایل شخصی افرا. ذا وارد نشوده سازی غاداطق آمدر منی افراد وسایل شخص .4

 . باشد میها  وبل تجمع میکرف محن ظرویاز ظروف ترک خورده استفاده نشود زیرا ترک ا .5

ام و پخته استفاده ذایی خمواد غای وسایل دیگر به طور مجزا براقو و چ های خرد کن، لودگی از تختهآبه منظور جلوگیری از انتشار  .6

 .شود

 . بار مصرف تمیز استفاده شود هنگام دست زدن به مواد غذایی از دستکش یک .7

 . ه نگهداری شودت جداگانطبخ شده را به صور،  وردنای خخته شده و آماده شده برغذایی خام، پمواد  .8

، رعایت تمام موارد بهداشتی با توجه به دستور العمل های و دانشکده ها پس از انجام معاینات سالمت پرسنل  خوابگاههای بوفه  .9

 .مجوز کار و فعالیت دریافت میکندز مجاز مواد غذایی از مراکاز  تهیه ن و اطمیناموجود و با رعایت کامل موارد و نظارت مستمر 

 . بوفه خوابگاه ممنوع شودتوسط ، دارای بسته بندی غیر بهداشتی و نداشتن استانداردهای الزم عرضه مواد غذایی روباز  .10

 . های مرتبط با تهیه و توزیع غذا انجام شود مکانیه کلو آشپزخانه قسمتهای شستشو و گندردایی مستمر کلیه  .11

 . ها برای پیشگیری از انتقال ویروس به پرسنل آشپزخانه و سایر پرسنل داده شود ولی شستن دستحوه اصآموزش ن .12

 . ماسک داشته باشند ا،زیع کننده غذو توتمام پرسنل تهیه  .13

ر فرد که پس ای هده از ظروف انحصاری برفاصورت است ر مصرف استفاده شود و در غیر اینبا شق و چنگال یکقا لیوان، ،ااز ظروف غذ .14

 . (از خشک کردن ظروف با دستمال خودداری شود) دوشسته و ضدعفونی شده و به صورت بهداشتی پاک شاده از استف

بشقاب و  کارد، چنگال، ،انلیو کلیه ظروف پذیرایی، دهی هر میز، پس از سرویس (در صورت وجود) سرو غذاهای  محلها و  انهآشپزخ .15

شود و برای  (گندزدایی و آبکشی درجه سانتیگراد، 75 آب باالیه با لیوشستشوی ا: در سه مرحله) رچ آب را تعویض و شستشواپ

 . استفاده شودهای جایگزین  دهی به افراد جدید از سرویس سرویس

 .غذایی را شستشو و گندزدایی نمایند سازی مواد هدهی کلیه ظروف طبخ و آماد های سرو غذا پس از هر سرویس ها و محل آشپزخانه .16

 . د پس از هر بار استفاده تعویض شودبایشود  میبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده  چنانچه از پوشش یک .17

 . اشته باشنداصله دتر از یکدیگر فدو مقل افراد حدباشد که اری به صورتی غذاخوها در سالن  ها و صندلیچینش میز .18

 و طبخ غذا یغذا خور یو سالن ها ییبهداشت مواد غذا 2-8-2
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 . مراکز فعال ممنوع است میمواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید پوشش بهداشتی داشته باشند و عرضه مواد غذایی روباز در تما .19

بار مصرف  های یک بندیدر بسته  آشپزخانه و سالن پذیرایی،آبدارخانه یا  در بوفه، سماق و آب خوردن، فلفل، نمک، شکر، سرو قند، .20

 . شود انجام

 . ر محل وجود داشته باشدکافی و الزم دو تجهیزات نظافت به مقدار انات امک گندزدا، مواد شوینده، .21

 انجام غربالگری روزانه از تمام پرسنل جهت شناسایی و تشخیص زود هنگام موارد مشکوک  .22

 . های مرکز ممانعت به عمل آید های تنفسی در این بخش و سایر بخش بیمار تب دار و مشکوک به بیماری پرسنلاز ادامه فعالیت  .23

 

 .پوشیده شده قرار دهیدهای  کابینت ها و محلر م را دواد غذایی خام

 ین ببریدلودگی را از بید و کلیه موارد بالقوه انتشار آک کنه طور روزانه چبها را  انکلیه مک. 

 الئم حضور موش و سوسک و سایر آفات را بررسی کنیدع. 

  استفاده کنیدامه کنترل آفات یط به منظور مشاوره و اجرای برنبهداشت محاز کارشناسان . 

 ل کنیدنان حاصاز نبود حیوانات ولگرد و پرندگان در محیط اطمی . 

 

عالوه کارکنان و دانشجویان ذهاب های ایاب و  رسان و سرویس متدهای خر خودروونا دروس کرانتقال ویزیر به منظور پیشگیری از ای ه هتوصی

 :قرار گیردتواند مورد استفاده  می بر دستور العمل های قبلی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 توسط رانندگان و مسافرین دی رعایت مسایل بهداشت فر -الف

 های خودرو در طول مسیر و در صورت امکان بازگذاشتن درهای خودرو در مبداء و مقصد  اده از هواکش و باز گذاشتن پنجرهاستف -ب

نند و با این کار ود را باز کهای خ خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره کلیه ی کرونا ویروس،آلودگهش بار و کاتا برطرف شدن شرایط ویژه  -ج

 . در خودروها شوندآلودگی طوح کاهش سباعث 

مل و نقل ی حاه انهسامدر محل قابله با شیوع کرونا ویروس ات الزم در جهت مرگیری تمهیدای به کاای و آموزشی بر های توصیهنصب تابلو -د

 . ضروری است

ها موظف به امحاء  ین مکانادمات در ندگان خسافرین و گیریه مبینی شود و کل دار پدالی پیش بدرهای  کلیه خودروها سطل رالزم است د -ه

ش مربوطه بوده و در در بختوسط افراد موظف نظافت له زن زباخاتخلیه این م. باشند میها  محلصرف شده در این های کاغذی م تمالدس

ی یافت و گندزداشود نظ میه شارذیل اکه در دی ق موارده طبآخر هر شیفت صورت گرفته و وسایل مورد استفام در های پالستیکی محک کیسه

 . شود

 : ام شودجانذیل ق دستورالعمل ت کاری طبان هر شیفپایدروها در میانه و گندزدایی خونظافت و  -ز

 نشیمن صندلی، رمان،و فها  یندلپشتی ص ها، دستگیره ی و عمودی،ای افقه میله: نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل .1

ا زدای مناسب و بگندشده و سپس توسط مواد ام با کمک مواد شوینده انج ها و کلیدها، هرما فل کمربند ایمنی،ق دسته صندلی،

 . دجام شوانایی مک دستمال تمیز دیگری گندزدک

برای تهیه این غلظت از .شود میدرصد در نظر گرفته  1 سدیمهیپوکلریت یا الکل و  و ه آبپایر ی بیای گندزداماده مناسب بر .2

. کردضافه اپالستیکی  یحاًدار و ترج بواحدآب سرد و معمولی در ظرفی در 5 ن را را بهحد از آواالزم است یک مواد گندزدا 

 . ای نگهداری شود شود الزم است در ظرف در بسته میترتیب مهیا شود محلولی که به این  میور دآیا

ساعت کاهش  24 ل پس از گذشتایی محلوکار) باید روزانه تهیه و استفاده شود (با پایه هیپوکلریت سدیم) ل گندزداحلوم .3

 . (دابی می

خودرو باید خالی از سرنشین بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و هواکش جهت تهویه بهتر  گندزدایی و نظافت،ام هنگ .4

 برنامه کنترل آفات 3-8-2

 و ذهاب یابا یلخدمت و وسا یخودروها یینظافت و گندزدا 4-8-2
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 .هوا روشن باشد

این برای بنابر. دگیرم نجاو گندزدا انده ین شویه اختالطی بنوکدیگر بوده و نباید هیچگا از یدگندزدایی جنظافت و ه دو مرحل .5

 (آنو انتهای در نیمه شیفت ) ظافتنر اس از هر بو پش بینی شود ا پیل مجزدستما 2 تسطوح در خودروها الزم اسفت نظا

 . ه آماده شوندفادنوبت بعدی استای شوند تا بردائی دستمال ها حتما شسته و گندز

گندزدای ل لوتوسط محالی که گندزدائی توسط دستم ستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت شوند،وح با دابتدا سط .6

ل لوظرفی که محتوی محل یا در این قسمت دستمال در سط. شود میح انجام ی سطوبرا تهیه شده مرطوب و خیس شده،

ا وجود ای آنهپس از فشردن و زدودن محلول اضافی بر روی کلیه سطوحی که تماس مشترک بر ده،گندزدا است غوطه ور ش

 . دارد کشیده شود

ت خود به مواد گندزدا بصور (... ن وصندلی و فرماپشتی  ها، دستگیره ، ها میله) الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح .7

 . ی شوددارگر خودیدستمال دیا سایل و ا وخودی خشک شده و از خشک کردن سطوح بب

 . شود میبینی  ح پیشوبرای اثربخشی مواد گندزدا بر روی سطاری اندگای م دقیقه 10 مدت حدود .8

 . الزم است نظافت از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد .9

های بهداشتی  که برای شستشو و نظافت سرویسیلی شود باید از وسا میت خودروها استفاده و وسایلی که برای نظافها  دستمال .10

 . رود جدا بوده و در هیچ شرایطی بصورت مشترک استفاده نشود میکار  هب

ربوطه ای مروسده و بینی ش درو پیشوخ أمبدد و ظتی مربوطه در مقصحفاباس و وسایل دا، لری مواد شوینده و گندزدامحل نگه .11

 . ها در خطوط باشند تالیمین نیازهای مرتبط با این فعأبه تموظف 

یک : های اولیه مشتمل بر حداقل موارد ذیل باشد جعبه کمک ی،یحل نگهداری مواد شیمیاتهای مانتدا و الزم است در محل اب .12

ماده شوینده  عفونی کننده پوست و محل جراحت،یک شیشه ماده ضد شوی چشم،ماده شست بار مصرف، جفت دستکش یک

ختگی، یک اد سویک پم یک رول باند، ستریل،د گاز اچهار عد ن نیاز به شستشو با آب،ومایع بدون صاب ترجیحاًنظیر صابون و 

  ه عدد چسب زخمکافی و دپنبه به مقدار  دد قیچی،ع

ی مواد گخوردر برابر وم دقاتکش و لباس کار مناسب و مدس فت باید از ماسک،اد مسئول نظافت خودرو در هنگام نظاافر/ ردف .13

 . نمایند استفادهدا گندز

ن مناسب هوا در محل گندزدایی استفاده کرد تا انتشار ترکیبات کلر ایه کلر از جریی پاالزم است در حین کار با ترکیبات گندزدا .14

 . باعث مسمومیت افراد نشود بستهای در فض

های رو بخااز ی گبراتمام صورت و با کارتریج مناسب ات کلر و اسیدی الزم است از ماسکهای تنفسی ترکیبر با در حین کا .15

 . اده شودفاستاسیدی 

 : شودفته ل در نظر گرکات ذین ها، هامانغل در ساپرسنل شاقبت از سالمت فظ و مربرای ح -ع

و درد  گلوسرفه و  ب،های حمل و نقل مانند ت هصلی در پرسنل سامانهای ف وز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بر .1

شتی درمانی پزشک معتمد دستگاه اار خودداری نموده و به مراکز بهددامه کصله از ابالفاسایر عالیم تنفسی و تنگی نفس 

 . الزم مراجعه نمایدهای  اقبتمران و ت طی دوره درمهمربوطه ج

پذیر  پزشک معتمد دستگاه مربوطه امکان ید مرکز بهداشتی درمانیأیاهی سالمت و توگوق الذکر فقط با ارائه د فشروع بکار افرا .2

 . ن را ندارندجویان و کارکناشتماس با دانار اجازه ورود به مرکز و د د تبخواهد بود و افرا

لی در وماسک طبی معم 2 ازاء هر شیفتحداقل به  ،19 ویدبه کوفراد این ایری از ابتال پیشگغلین و المت شافظ سحبه جهت  .3

 . قراد گیردان خودروها ختیار رانندگا

 . باشد می میاماسک و مواد ضد عفونی توسط راننده الز انند دستکش،دی مظت فراهیزات حفجده از تااستف .4

م او مقصد اقد أر محل مبددالزم است رانندگان خودروها که در تماس مستمر با بیمار هستند در هر رفت و برگشت مسیر خود  .5

 . نمایند دست مطابق با دستورعمل پیش گفت، به شستشوی
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مل و نقل بر عهده روسای سازمان تابعه است و به جهت های ح هکنترل و مراقبت محیطی سامانهای  تنجام مراحل و فعالیاصحت  -ط

تقرار شرایط عادی برای کلیه و اسشرایط ویژه و خطر شیوع بیماری کرونا ویروس کلیه مراحل ارائه شده در این دستورالعمل تا رفع بحران 

 . باشد میزم االجرا تی الدماخی و یاجراهای  دستگاه

 شجوییی دانها نکات نحوه نشستن افراد در سرویس -ظ

 . ده هم نداشته باشداستایارت خودرو باشد و مسافر در کرج د مندر مسافر هر وسیله نقلیه باید نصف تعدااکثدح -

در موقع نشستن در سرویس ضروری  (تریک محداقل ) متری 1-2 رعایت فاصله در صورت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب، -

 .است

توانند  میحداکثر سه نفر متشکل از یک نفر راننده و دو نفر در صندلی عقب  ان سرویس،ودر صورت استفاده از تاکسی به عن -

 .حضور داشته باشند

 .نی در داخل خودرو ممنوع استدخاآشامیدنی و استعمال مواد  مصرف هرگونه مواد خوردنی، -

صورت  هندلی چسبیده یک نفر و نیز باید بو صریزی شود که در هر د ای برنامه کارکنان باید به گونه ن وانشستن دانشجوینحوه  -

های روبرو  ندلیص در. بسمت راست قرار گیرد لی پشت،ر صندبه این ترتیب که نفر اول سمت چپ و نفر دوم د. ضربدردی باشد

ی اول سمت در صندلبه این ترتیب که نفر اول . شوده ممکن ایجاد ه بیشترین فاصلباشد که ای ن مسافر باید به گوننیز نشست

 . ندلی اول سمت چپ در انتهای سمت راست مستقر شودل در صواسمت چپ و نفر تهای راست باید در ان

 

 

 

به طوری که هر فرد باید در طول روز به  ویروس کرونا موضوعی بسیار مهم است،های الزم برای مقابله با  ها و مراقبت شستن مرتب دست

با آب و صابون  دو ورود به محیط خوابگاه و مکرراًید در بباها  دست. شو دهدو ن خود را شست تاو طی چندین مرتبه دسلی واص صورت کامالً

 : ثانیه به طریقه زیر شسته شوند 20 قلادح هر بار به مدت

 . اه س کردن دستخی. 1 مرحله

  .ن آغشته کنیدودستها را به صاب. 2 مرحله

 . ها را به هم بمالید کف دست. 3 مرحله

 . ها شستن پشت دست. 4 مرحله

 . ها ین انگشتب کف دست و ماشستن . 5 مرحله

 . ها ستن پشت انگشتش. 6 مرحله

 . ها ه شستشستن جداگان. 7 رحلهم

 . ای کف دست به صورت دایره انگشتان بهمالیدن نوک . 8 رحلهم

 شستن مچ دست . 9 مرحله

 . ها شستن کامل دست. 10 مرحله

 . بستن شیر آب با آرنج. 11 مرحله

 . رفمصر با دستمال یکبا ها  دستردن ک کخش. 12 مرحله

 دار بیندازید. . دستمال را در سطل زباله درب13مرحله 

 

 ها . پیوست3

 ها نحوه شستشوی دست 1-3
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  نیازی به زدن ماسک پزشکی ندارند ه عالئم تنفسی مانند سرفه ندارند،ی کسازمان بهداشت جهانی افرادبراساس توصیه . 

 با عالئم خفیف  19 به عفونت باکووید داشته باشید، (سرفه یا عطسه) سک استفاده کنید که عالئم تنفسیز مایی اها تنها در زمان

 . کنید مراقبت می مشکوک است، 19 شخصی که به عفونت باکوویدد یا از مشکوک هستی

 سک طبی معمولی استفاده نمایندمامحتمل از  / ککوشبیماران و افراد م . 

 ز ماسکاستفاده ا  N95رد بیمار در تماس ترشحات فمبتال یا که به طور مستقیم با فرد مراقبین و کسانی رمان و ی کادر دا براتنه

 . شود هستند توصیه می

  نی کننده الکلی یا آب و صابون تمیز کنیدضدعفوها را با ژل  دست ماسک،قبل از لمس . 

 ماسک را بردارید و آن را از نظر سالم بودن بررسی کنید . 

 قسمتی از ماسک که نوار فلزی قرار دارد باید در جهت باال بر روی بینی قرار بگیرد . 

 کنیداطمینان حاصل  (قسمت رنگی) از قرارگیری طرف مناسب ماسک به سمت بیرون . 

 اصول استفاده از ماسک 2-3
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 محکم فشار دهید تا به شکل بینی شما قالب تان خود به سفت ماسک را با انگشی یا لر فلزوان. ماسک را برروی صورت خود قرار دهید

 . شود

 قسمت پایینی ماسک را پایین بیاورید تا دهان و چانه شما را بپوشاند . 

  یل ممانعت درلبلند بدهای ریش fit ،را کاهش دهدک کارایی ماس تواند می شدن ماسک روی صورت . 

 ری شودکا ا دستماسک نباید لمس ی تفاده،ر حین اسد. 

 تعویض شود اًباید فور لوده گردد،آباترشحات تنفسی و سرفه بیمار  ر ماسک فرد مراقبت کننده،اگ.  

 ،ک ساده متماس سطوح آلوز ا ات اید ور نگه داشتهود دسک را از چهره و لباس خی که ماالدر ح؛ ماسک را در بیاورید بعد از استفاده

 . یدا کندیتان جشی را از پشت گوشهاهای ک قهحلجلوگیری کنید 

 آوری و دفع گردد ب جمعطور مناسبهداشتی به شده با شرایط تفاده اسهای  اسکم . 

 بهداشت دست را بعد از لمس یا دورانداختن ماسک انجام دهیدامات اقد . 

 داررساعت و ماسکهای فیلت 3 تا 2 دودکهای یک الیه حعمر مفید ماس N95 استاعت س 12 تا 8 بین. 

 

 

 . باشند میدرصد  5 یپوکلریت سدیمه خانگی حاوی هسفید کنندهای  لولعمده مح

 یعنی برای تهیه آن به ازای هر. باشد میدرصد  5 درصد از هیپوکلریت سدیم 1:100 ح محلولومحلول توصیه شده برای گندزدایی سط 

یابی به غلظت مناسب از هیپوکلریت سدیم باید  برای دست .شوداضافه د ه کشی بایقسمت آب سرد لول 99 از سفید کننده قسمت 1

برابر از دو  درصد هیپوکلریت سدیم، 2 یحاوی اه سازی سفید کنندهده ماای آبه عنوان مثال بر. نسبت سفید کننده به آب تنظیم شود

 . (قسمت آب 98 یعنی دو قسمت سفید کننده به) بیشتر سفید کننده استفاده کنید

 پی ام  پی 500 رصد یاد 0.05 دوکلر قابل دسترس در حد ،100:1 درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول 5 یه حاوبرای سفید کنند

 . خواهد بود

 یمسد یپوکلریتغلظت و مصرف ه یراهنما 3-3
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 ردداصل گند شد تا رقت مورد نظر حخواهی تهیه فاوتبا مقادیر متر از هیپوکلریت سدیم های دیگ های سفید کننده شامل غلظت محلول . 

 گردد میدقیقه توصیه  10 زمان تماس محلول برای سطوح غیر متخلخل حدود . 

 لباس، دستمال، ها، برای تی) گردد مییقه توصیه دق 30 دقالم حدوور کردن ا طهوزمان تماس محلول به منظور گندزدایی از طریق غ 

 . (نظایر آندستکش و 

 (گر مایعات بدنیا دیخون  ترشحات، استفراغ، ،مدفوعمانند تمیزکردن ) رددد آلی تمیز گد از مواقبل از گندزدایی سطوح بای  

 

 

 

 زنند میگردند و به سطوح رنگ شده صدمه  میها موجب خوردگی در فلزات  سفید کننده . 

 قیقه با آب شسته شود و با یک د 15 ری گردد اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدتااز تماس با چشم باید خودد

 .پزشک مشورت گردد

  عث باتواند  مین را کاهش داده و ایی آب گردد زیرا کارانگی اجتناها به همراه سایر مواد شوینده خ سفید کنندهاز به کار بردن

مانند ) مواد شوینده اسیدیه با مخلوط کردن سفید کنندام در هنگ میال گازهای سبه عنوان مث. ک شوداطرنخهای شیمیایی  واکنش

در صورت لزوم ابتدا از . تواند باعث مرگ یا جراحت گردد میگردد و این گاز  میتولید  (شود میستفاده اتمیز کردن توالت موادی که برای 

 .ستفادهمواد شوینده استفاده نمایید و قبل از ا

   خنک نماید بنابراین سفید کننده ها باید در مکان  میزاد آ میگیرد گاز س میسفید کننده رقیق نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار

 . نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند. با آب بشویید امالًا کمحل ر عفونی،ای ضدور از از سفید کننده بردو 

  ریداری ده ختولید ش هایی که اخیراً آن از سفید کنندهینان از اثر بخشی شود برای اطم میهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه

 یوهو م یسطوح، دست، سبز ییدر گندزدا یمسد یپوکلریتو کاربرد محلول ه یساز یقرق یریتصو یراهنما 1-3-3

 ها کننده یداستفاده از سف یاحتیاطات الزم برا 4-3
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 . ری گرددوددانموده و از ذخیره بیش از حد خ

 ق سازی قید شود و ریخ رقیب تال رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسلونید محستفاده کر از سفید کننده رقیق ااگ

ن گردد بنابر ای میها  دهنند کن سفیفعال شدب غیر جمواد آلی مو. دور بریزیدساعت  24 ه را بعد ازده باال استفادتهیه شمحلول های 

 . رددز مواد آلی گعاری ا اده سفید کننده،گندزدایی با مید تمیز شده و قبل از آلی باح آغشته به مواد بتدا سطوا

 ان نگهداری گرددکسفید کننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کود . 

 

 . ستفاده شودضد آب اکش و پیش بند تدس سک،از ما -

 افظت از چشم در برابر پاشیدنای محاز عینک براده ستفا -

  سب صورت گیردابا تهویه منهایی  لها در مح تهیه محلول -

 . ادهد دواهش خآب گرم کارایی آن را کا. آب سرد مخلوط گرددده با سفید کنن -

 . یابد میش کاهساعت  24 روزانه تهیه شود زیرا کارایی آن بعد از گذشتباید  (محلول گندزدا) سفید کننده -

  

 شده یقکننده رق یدسف یهته یبرا ینکات ضرور 5-3
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 دانشجویی ( در اماکن19نا ویروس )کووید دستورالعمل پیشگیری و کنترل کرو

 

 

( در 19 دستورالعمل پیشگیری و کنترل کرونا ویروس )کووید" دستورالعمل حاضر تحت عنوان

بین دانشجویان و کارکنان گیری از انتشار و سرایت بیماری در وهدف جلبا " جویین دانشاماک

های  سالن ها، نمازخانه های ورزشی، سالن ی مطالعه،ها دانشجویی نظیر سالنها و اماکن  خوابگاه

ای  عمل ابتدا از طریق مرور کتابخانهست. برای نگارش این دستورالشده ا. طراحی .. خوری وذاغ

جدید ای کرونشگیری و کنترل بیماری دستورالعمل پی" نظیرلعمل های مشابه اسناد و دستورا

(COVID19در مراکز ش )های  دستورالعمل" (…و توانبخشی  مندان،الس)اری زی و نگهدبانه رو

درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستورالعمل های موجود در  مشابه در سایت وزارت بهداشت،

سایت سازمان جهانی بهداشت بررسی و پیش نویس اولیه تهیه گردید. سپس پیشنویس مذکور در 

موضوع در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ر اساتید و خبرگان آشنا به ااختی

اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه ملی تحقیقات سالمت  تهران،

ایران قرار داده شد و پس از اخذ نظرات کارشناسی دستورالعمل مربوطه نهایی  جمهوری اسالمی

 ید.گرد




