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  مقدمه

توسععه واکسعیناسعیون ممومی در کنترل مدیریت بیماری کرونا  از اهمیت با یی برخوردار 

ریزی  باشعد  لذا طر  مدیریت هوشعمند براسعاس روند رو به رشعد واکسعیناسعیون ممومی برنامهمی

های  های شعللی در تمام شعرایط پاندمی به شعرط رمایت پروتکلشعده اسعت  در طر  مذکور فعالیت

های  منوان یک اصعل کلی  انتقال ویروساز طرفی بهنجام واکسعیناسعیون منعی ندارد  بهداشعتی و ا

مطسعععه  تخلیه  طور ممده از طریق ریز قطرات تنفسعععی  سعععرفه  به  انسعععان از انسعععان به تنفسعععی

متری منتقل   2تواند در فاصعله باشعد  این ویروس میترشعحات بینی و دهان و لمس اشعیاآ آلوده می

های انتقال  حضعور در فضعای بسعته با هوای راکد  درصعورت حضعور فرد بیمار  اهشعود  از دیرر ر

های دیرر  شدت و سرمت انتقال ویروس بیشتر  با توجه به شیوع نوع دلتا و انواع سوشو ناقل است   
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متر  استفاده مستمر از ماسک   2رمایت فاصله    پوشش مناسب واکسیناسیون جامعه  شده لذا مالوه بر 

  ضدمفونی دست و گندزدایی محیط و سطو  مشترک  به ویژه در فضاهای بستهدر اماکن ممومی و 

های کنترل ها و راهروهای مسععقب بایسععتی در اولویت راههای بسععته  سععالنکنترل تهویه مناسععب محیط

 قرار گیرد 

 

  کاربرد دامنههدب و 

 گردشرری و بوم گردی  ها  مراکز اقامتیسراها  مسافرخانه مهمان متل ها  ها  هتل

همه مراکز مرتبط ملزم به رمایت این پروتکل بوده و در صعورت مدم توانایی رمایت الزامات مرتبط  

 مسئول می باشد حق فعالیت را نداشته و مسئولیت این موضوع با رئیس اتحادیه یا سازمان 

 
 موارد مهم 

مراکز موضععوع این پروتکل  به  شععرط انجام واکسععیناسععیون )یک دوز یا دو دوز( شععا لین یا   •

طبق   مجاز به فعالیت  مجاز به  حاضعر  پروتکل رمایت وسعامته   72منفی معتبر حداکثر    PCRتسعت  

 باشند میطر  هوشمند محدودیت های مصوبه ستاد ملی 

منفی معتبر   PCRمشععا ل این گروه  برای ادامه فعالیت  دارای کارت واکسععیناسععیون یا تسععت   •

 باشند سامته  72حداکثر 

متصعدی واحد  بازرسعان ) مورد بازرسعی سعطب بندی شعده قرار خواهند گرفتمشعا ل این گروه  •

   و بازرسان وزارت بهداشت( ممیزان  اتحادیه و اتاق اصناب

سعامته توسعط نااران از طریق سعامانه    72منفی    PCRصعحت سعنجی کارت واکسعن و یا تسعت   •

 های موجود و در اختیار انجام شود 

مدیریت   با واحد مربوطه مطابق مصوبات ستاد ملی  درصورت مدم توجه به واکسیناسیون •

جمله اقدامات  )از  های بهداشتی برخورد خواهد شدپروتکل  مدم رمایت به منوان   بیماری کرونا

 (  صدور مدم صالحیت مشا ل برای دریافت پروانه  قانونی مانند: مدم تمدید کارت بهداشت 

 به ایشان ماسک ارائه گردد  قبل از ورود از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری نموده و یا •

صعععورت مشعععاهده ونین مواردی د و دراد بدون ماسعععک ممنوع می باشععع ارائه خدمات به افر •

 صاحب کسب و کار مسئولیت آن را برمهده خواهد داشت 

مدیریت اماکن موضعوع این پروتکل مواب اسعت به مناور ناارت بر حسعن اجرای پروتکل  •

ااهاری  زی و گواهینامه خود کنترلی و خودحاضعر از کارشعناسعان بهداشعت محیط آزاد )دارای کد ممی

رید خدمت دفاتر خدمات سعالمت( اسعتفاده نماید  حضعور این کارشعناس به صعورت بهداشعتی یا نیروی خ

تمام وقت در محل الزامی نیسععت اما مسععتند بازرسععی و ناارت بایسععتی همیشععه در اختیار مدیر قرار 

 گیرد 

 مسئولیت حسن اجرای پروتکل حاضر برمهده مدیریت اماکن موضوع این پروتکل می باشد  •
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  ی گذارفاصله 

اسعت  از آنجا که محل های   گذاریرمایت فاصعله  انتقال های کاهش مواجهه و قطع زنجیره  یکی از راه

کسعب و کار یکی از اماکن تجمع محسعوب شعده که می تواند سعبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفا  

ا یی برخوردار است  زم است مقررات ویژه ای از طریق  سالمت نیروی کار و مراجعین از اهمیت ب

 فاصله گذاری اجتمامی مالوه بر رمایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات در نار گرفته شود  

 در این راستا  زم است موارد زیر رمایت شود:

 ضروری است   كاركنان / میهمان/ مشتریانایمن بین متر  2 رمایت فاصله •

هعای مشعععععترک از جملعه رختکن  آبعدارخعانعه  انبعار و یعا اطراب محیط کعار محیطاز تجمع در   •

 اجتناب گردد 

دار  اطالمات  سععتیکی/ شععیشععه ای( برای میز صععندوقاز محافا یا شععیلد های محافاتی )پال •

 نرهبانی و سایر پرسنلی که مواجهه زیادی با افراد دارند استفاده شود 

 ید  متري را رمایت کن دو فاصله  ان/ مشتریمیهما بروبرو شدن مواجهه و درصورت  •

متری رمایت   2ایت فاصله ایمن در صورت فعال بودن اتاق استراحت کارکنان و شا لین  رم •

 گردد 

درصد ارفیت سرنشین خودرو   80در صورت فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  از  •

 برای جابجایی کارکنان استفاده شود  

ایمن در جابجایی کارکنان   اب و ذهاب برای رمایت فاصلههای ایسرویس افزایش تعداد  •

 صورت پذیرد   

های ممومی از جمله نمازخانه  سلب سرویس  ایمن دو متر از طرفین در قسمت  رمایت فاصله •

 و مسیر ورود خروج الزامی است  

 ان/ مهمانانمشتری با کارکنان وهره به وهره مواجهه کاهش •

جلوگیری نموده و ارائه خدمات به صععورتی انجام شععود که صععب   جمعپرسععنل از ازدحام و ت •

 ایجاد نشود 

پذیرش میهمان بر اسعاس ارفیت مکان محل هایی وون سعالن  ذاخوری   بی و ناایر آن  در  •

 گردد مترمربع به ازای هر نفر تعیین می 4و با در نار گرفتن حداقل 

 مهمان ضروری می باشد متر مربع برای هر مشتری/  4رمایت حداقل  •

از یکدیرر و به دور از  متر  دو  افر در فواصععععلقرار دادن مبلمان و صععععندلی میهمان/ مسعععع  •

 کارکنان 

 درصد ارفیت آسانسورها استفاده گردد  50حداکثر از  •

 ضروری می باشد در اتاق و سوئیت محل اقامت متر مربع برای هر مهمان  4رمایت حداقل  •

 متر رمایت گردد  دو مهمانان طوری باشد که فاصلهویدمان میز  ذا خوری و نشستن  •
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 ، مراقبت و بازتوانی یگر غربال 

   19 -گیری کوویدگری شا لین در همه ربال .1

را انجام   19 -کارکنان درصعورت بروز هرگونه مالیم مشعکوک  تسعت سعریع تشعخیی کووید -1

 دهند 

  PCRروز از شعروع مالئم  در صعورت بهبودی بیمار  نیاز به ارائه تسعت   14بعد از گذشعت   -2

 منفی به مناور شروع به کار نیست 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

  19-کووید  بیماری به ابتال معرض  در که افرادی منوانزیر با گواهی پزشععععک معتمد  به   گروه دو

 است: شده گرفته نار در دارند  قرار

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف  گروه 

 مروقی –یقلب یماریب •

 فشارخون  •

 ابتید •

 یانهیزم یتنفس یها یماریب •

• BMI> 40  

 :یمنیبا نقی ا مارانیب -بگروه 

از دو   شیب در روز  زولونیپردن  mg 5/12 از  شیب  دیکواسعععتروئیتحت درمان با کورت •

 هفته

 یدرمان یمیش •

 اهیمیبدخ •

  امضاآ وندیپ •

افراد به گونه فراهم گردد که حداقل    نیا  یکار برا  طیمح  طیشعععرا   یدر صعععورت مدم امکان دور کار

با    یطیمحل کار به مح  رییتل  ایو  یکار  طیشلل موقت در مح  رییافراد را داشته باشد  تل  ریتماس با سا

 تواند کمک کننده باشد  یتر متیجمعتر و کممناسب هیتهو طیشرا

 19-بازتوانی در شا لین با سابقه کووید .3

دوران درمان و نقاهت  جهت   ی  زم است پس از ط 19-دیکوو یماریبعد از  ابتال به ب  نیشا ل  یتمام

"  19-دیبا احتمال ابتال به کوو نیبازگشت به کار شا ل ینسخه "راهنما  نیبازگشت به کار براساس آخر

   رندیقرار گ ی ابیبهداشت توسط پزشک مورد ارزاز وزارت   یابال 

 

 سالمت محیط و کار  یکنترل اقدامات

 بهداشت فردی   1

ط  توس  سامته 72منفی معتبر حداکثر   PCRتست یا کارت واکسیناسیون یا صحت سنجی ارائه   •

و   سامانه موجود و دراختیارفرآیند ناارت با استفاده از باشد )مشتریان در ورودی محل ضروری می 

 کد کارت واکسیناسیون خواهد بود(   QRنیز 
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 72منفی معتبر حداکثر    PCRتسعععت  اند یا فاقد  انجام نداده  واکسعععیناسعععیون از ورود افرادی که •

  جلوگیری شود می باشند  سامته

خود را   سعامته 72منفی معتبر حداکثر    PCRتسعت  یا     دهنده مواب اسعت کارت واکسعن خدمت •

  در معرض دید مشتری و ناار قرار دهد

 پرهیز شود با یكدیرر  و رو بوسی کردن دست دادن از •

 از ورود افراد بدون ماسک ممانعت به ممل آید  •

 ماسک در تمام زمان های کشیک کاری برای تمام شا لین الزامی می باشد  استفاده از •

کارکنان مسععئول پذیرایی از کلیه تجهیزات ماسععک  دسععتکش اسععتفاده نمایند و  زم اسععت همه  •

 پذیرایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام گردد 

تعویض ماسعک در تواتر زمانی کوتاه و شعسعتشعوی دائمی دسعت ها و ضعدمفونی دسعت ها با   •

 محلول های بر پایه الکل ضروری می باشد 

  کننده بر پایه الکلو یا استفاده از مواد ضد مفونی  عشستن مرتب دست ها با آب و صابون مای •

قبل از دست زدن به دهان  بینی و وشم و بعد از دست زدن به هر سطب و اشیاآ و حتی گوشی تلفن و 

 موبایل و بعد از دستشویی ضروری می باشد 

  دسعععتکش اسعععتفاده ک  وکمه وماسععع لباس حفااتی   باید از در هنرام ناافت    نیروهای خدماتی •

 ؛نمایند

 برای ثبت حضور و  یاب  ترجیحا از سیستم تشخیی وهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید؛ •

و ناایر آن اسعتفاده      از دسعتمال کا ذی)درصعورت وجود(  های آسعانسعوربرای تماس با دکمه •

 شود 

 اشد  یر لمسی ب های آسانسورکمه د "ترجیحا •

که دسعتمال وجود نداشعت  )در صعورتیمطسعه یا سعرفه كردن  هنرامکا ذی از دسعتمال  اسعتفاده   •

 از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و مطسه استفاده کنید(؛

مدم اسعتفاده از دسعتمال مشعترک برای تمیز کردن میز و صعندلی و سعایر وسعایل )ترجیحا هر  •

ت یکبار  یک از کارکنان از دسعععتمال ناافت شعععخصعععی اسعععتفاده نمایند و یا اسعععتفاده از دسعععتمال نااف

 مصرب(؛

 ها با وشم  بینی و دهان قبل از شستن و ضدمفونی خود داری گردد؛از تماس دست •

 ها و اتاق های مهمان استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛در نمازخانه •

ها و  صورت آنالین یا با استفاده از اپ ها ترجیحا" به دریافت وجه نقد ممنوع است و پرداخت •

 ارتخوان صرفا" توسط مشتری صورت گیرد یا ک

کننده به مناور به دسعتمال کا ذی یا مواد ضعدمفونیمتصعدی/مدیر/مالک مواب اسعت یک جع •

 استفاده شا لین و مشتریان در کنار دستراه کارت خوان قرار دهد 

 کوتاه بودن ناخن از ضروریات رمایت بهداشت فردی می باشد  •

 شستشو یا ضدمفونی شوند  هابعد از لمس وسایل مشترک دست •

 بایستی دارای کارت بهداشت معتبر باشند  مشمول همه کارکنان  •
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 بایستی دارای گواهینامه معتبر آموزش سالمت اصناب باشندمشمول  همه کارکنان •

 یی( ذامواد مرضه محل هرگونه ای بوفه وجود  درصورت)  ذاییموادبهداشت   2

 .شرایط قرمز کرونایی در محل  ممنوع می باشدعرضه غذا به شکل سلف سرویس فقط در  •

بندی حتما" باید پوشععش بهداشععتی داشععته و در اروب مناسععب نرهداری  مواد ذایی فاقد بسععته •

 گردند  

در صعععورت اسعععتفاده از اروب یکبار مصعععرب  لزوما" از اروب یکبار مصعععرب مناسععب   •

 استفاده شود 

نفره دارای پروانه  بندی و یکبه صععورت بسععتههمه مواد اولیه ازجمله نمک  قند و شععکر باید   •

 برداری و استاندارد باشد هبهر

بندی دارای مجوز استفاده شود   د و سبزی خوردن ترجیحا" از بستهدر صورت استفاده از سا   •

 بندی الزامی می باشد سرو سا د و سبزی خوردن  یربستهسازی برای البته رمایت سالم

وطه به مراکز تهیه و توزیع مواد  ذای صععادره از سععوی وزارت های مربرمایت دسععتورممل •

 بهداشت الزامی است 

نفره دارای نی پوشش دار و مجوز  بندی شده یک صورت بستهه ب  توزیع هرگونه آشامیدنی •

 قانونی باشد  

 بهداشت ابزار و تجهیزات   3

آوری به طور مستمر گندزدایی )حداقل یکبار قبل از  هیزات مورد استفاده در طبخ  و فرکلیه تج •

 ( شود  و یکبار بعد از پایان کار روزانهشروع کار و یکبار بعد از هر شیفت کار 

آشپزخانه  • محلدر  و  سرویسها  هر  از  پس  موافند  سرو  ذا  و  های  طبخ  اروب  کلیه  دهی 

 گندزدایی نمایند   ذایی را شستشو و   سازی موادآماده 

پس از هر بار استفاده تعویض  میز  ذاخوری     یکبار مصرب برای  تفاده از پوششدرصورت اس •

 گردد 

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد  در نمازخانه  •

ورزشی  وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری گندزدایی    درصورت وجود سالن •

 شوند  

   مراکز فوق  با پایه نرهدارنده به تعداد مناسب در  ده دستکننمفونی  وی موادضد تعبیه اروب حا •

 سرویس های بهداشتی و مواردی نایر آن  

پالستیکی/ شیشه ای( برای میز کارکنان  محافا یا شیلد های محافاتی )  از ضرورت استفاده   •

 دار  صندوق

نرردد  )ترجیحا" هر  از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل استفاده   •

 یک از کارکنان از دستمال ناافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال ناافت یکبار مصرب(  

همه تجهیزات در زمان مدم استفاده در داخل قفسه و یا کابینت در نرهداری شود و از نرهداری   •

 در خارج قفسه و یا کابینت خود داری شود   

پایان هر شیفت کاری که در  کلیه قفسه ها و میز ک • از  بعد  ار و میز سرویس بطور مستمر 

 دسترس مشتری و شا لین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی گردند  
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از نرهداری و ویدن اروب  ذا و قاشق و ونرال بر روی میز سرو بدون پوشش خود داری   •

 شود  

ر زمان مدم استفاده در داخل  د  قاشق  ونرال  لیوان  اروب و تجهیزات از جمله  قابلمه  کلیه •

 های پوشش دار نرهداری شود  قفسه 

 استفاده از قندان و نمکدان مشترک و ناایر آن تا اطالع ثانوی خود داری شود    •

بین صندلی ها    متر 2 مهمان طوری باشد که فاصله /ویدمان میز  ذا خوری و نشستن مشتری  •

 رمایت گردد    متر بین میزها 3و 

 از هر بار استفاده گندزدایی شود   وسایل ناافت پس  •

 در رختکن و حمام  استفاده از وسایل بهداشتی شخصی/یکبار مصرب ضروری است   •

نایر میزهای خدمت  مبلمان  تخت  میز و صندلی های    مشترک  تماس دارای ناافت سطو  •

پله  راه  رستوران   سرویس    سالن راهروها  ها  اتاق    یبهداشت یها سیسرو  هادستریره   هاسلب 

  مستمر صورت به   مبلمان شهری در محوطه اجتمامات

 گندزدایی آنها     روبالشتی به صورت روزانه شستشو وتعویض مالفه  روتخنی •

 ندهی شو مرحله  نیب  ی اختالط ورونهیه دینبا  و  بوده رریکد ی از جدا  یی گندزدا و ناافت  مرحله دو   •

 . ردیگ انجام  ییگندزدا و

 دستکش   ماسک  شامل یحفاات فرد  لیوسا از دی با ناافت  هنرام در ناافت مسئول افراد /فرد •

   ندی نما استفاده  ژاول آب یخوردگ برابر در مقاوم و  مناسب کار لباس و

 سهی ک در ناافت مصرب بار کی لیوسا نیهمون و شده استفاده  ی ها یکا ذ دستمال یآور معج •

  ناافت  مسئول توسط ی کار نوبت هر آخر در آنها دفع و  یپدال دار در یها سطل و محکم  ی کیپالست یها

 کارکنان و میمق فرد هر ی برا ی بهداشت استفاده  مورد لوازم هیکل بودن مجزا  •

 موجود    ریز موارد بر  مشتمل  ه یاول ی ها کمک جعبه  در محل های اقامتی   همواره  است  زم  •

 محل و پوست  کننده ی ضدمفون ماده  شهی ش کی  ی شو وشم  ماده  مصرب  کباری دستکش  جفت  ک ی  : باشد

 با شستشو به  ازین  بدون ی الک هیپا  با  صابون ا ی عیما  صابون حا  یترج و  صابون رینا نده یشو ماده جراحت 

 ده و یکاف  مقدار به  پنبه   یوی ق مدد ک ی  یسوختر پماد کی باند   رول کی ل یاستر گاز مدد وهار  آب 

 .زخم وسب مدد

 بهداشت ساختمان   4

 های باز شونده به بیرون در صورت باز بودن بایستی مجهز به توری  باشند  درها و پنجره  همه   •

های  همه قسمت های مراکز صنفی به ویژه سالن سرو  ذا  آشپزخانه  نمازخانه و سرویس   •

بهداشتی بایستی بطور مستمر و در طول شبانه روز حتی در سامات تعطیلی از تهویه مناسب برخوردار  

 باشد  

 گردد  زدایی و مستمر گند   مجزاصورت  )حمام و توالت( را به  های بهداشتی سرویس •

   .ها در هوا پخش نشوند قبل از کشیدن سیفون توالت فرنری  در آن را برذارید تا میکروب •

دستریره درها  میز و صندلی   ها     سطو  دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کب  درب •

خوان و خود پرداز ها     های کارت    تخت  کمد  کابینت  گوشی تلفن  دستراه ها  له شیرآ ت  نرده  پ
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و ناایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی    وسایل ممومیها  کلید و پریزها   کب پوش  

 گردد   

لوله  • توالتسیستم  بهداشتی    ها و سرویس   کشی صابون مایع و دستمال کا ذی در  تعبیه  های 

 گردد 

های دردار پدالی صورت پذیرد و کلیه نیروهای    ها باید به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند  •

آوری پسماند در  آوری و دفع پسماند رمایت تمامی مالحاات بهداشتی )جمع خصوی جمعخدماتی در 

 دهند    های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در دستور کار قرارکیسه  

 در صورت وجود اتاق یا سالن لندری به صورت روزانه شستشو وگندزدایی شود   •

 (از جمله نمازخانه گندزدایی گردد  )در صورت وجودهای تجمع  محل •

از    سانسور جهت جلوگیریهر وسیله دیرر در کنار دکمه های آ استفاده از دستمال کا ذای و یا  •

واد ضدمفونی کننده دست در  همونین وجود ارب حاوی م سانسور ولمس مستقیم دست به دکمه های آ

 سانسور الزامی می باشد  ورودی آ

 شود  گندزدایی حداقل یکبار بعد از هر شیفت کاری محل استراحت شا لین  صورت وجود در •

 ها به صورت موقت کنسردها و آب  خوریحذب آب  •

پذیرایی وسایل و تجهیزات حداقل  اجتمامات  تا ر  سالن  های ورزشی صورت وجود سالن در •

 یکبار در پایان شیفت کاری گندزدایی شوند  

 در صورت فعال بودن استخر  پروتکل مرتبط با استخرها رمایت گردد  •

  تهویه  5

از طریق نصب پنجره   مذکورفراهم نمودن امکان استفاده حداکثری از تهویه طبیعی در مراکز  •

درصد مساحت کب  به گونه ای که    20الی    10درجه و با مساحت    45شونده به میزان حداقل    های باز

 لیتر در ثانیه هوا تامین گردد      10به ازای هر یک از کارکنان و بازدیدکنندگان  حداقل 

باز نمودن پنجره های متقابل همزمان(  طرفه )  2تفاده حداکثری از تهویه  فراهم نمودن امکان اس •

لیتر در ثانیه هوا    10ای که به ازای هر یک از کارکنان و بازدیدکنندگان  حداقل  فوق به گونه   در مراکز

 تامین گردد   

بار   6حداقل  به اندازه   فوق فراهم نمودن امکان تعویض هوای محیط با هوای آزاد در مراکز    •

 ثانیه هوا تامین گردد      لیتر در  10در سامت و یا به ازای هر یک از کارکنان و بازدیدکنندگان حداقل 

ی مکشی با دبی مناسب به  هاای کافی نباشد با نصب اگزهاست فندر صورتی که تعداد پنجره ه •

به گونه ای که به ازای هر یک از کارکنان و بازدیدکنندگان  حداقل    فوقسمت خارج از ساختمان مراکز  

 ابه جا گردد   بار در سامت  تعویض و ج 6لیتر در ثانیه هوا تامین و یا  10

از قرار دادن فن )پنکه( به طریقی که به طور بالقوه بامث جریان مستقیم هوا از یک شخی   •

ای و هدایت هوای  های پنجره فن به شخی دیرری شود خودداری گردد  استراتژی مناسب استفاده از  

 داخل به بیرون ساختمان می باشد  

درصد   50حداکثر  )سور استفاده می کنند   ناارت دقیق بر تعداد افرادی که همزمان از آسان  •

 (  ارفیت
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نصب تابلوهای هشدار دهنده در کلیه آسانسورها به مناور رمایت تعداد حداکثر افراد و همونین   •

 مدم صحبت با یکدیرر و تلفن همراه 

هپا با    مناسب و ترجیحا"  استفاده از فن های مکشی و یا دستراه تصفیه هوای مجهز به فیلتر •

 و روشن نمودن آن در تمام سامات کار فعالیت    فوقهای ساختمان مراکز    توان مناسب در کلیه آسانسور

در فضاهایی که نمی توان تهویه و جابجایی هوای آزاد را به میزان کافی  انجام داد  میزان دی   •

  مناسب و ترجیحا"   لتراکسید کربن موجود در هوا پایش شود و از دستراه های تصفیه هوای مجهز به فی

 و به تعداد کافی استفاده گردد   فوقهپا متناسب با اندازه ساختمان مراکز 

ها فراهم نمی  و زمستان امکان باز نمودن پنجره   شود با توجه به اینکه در فصل پاییزتوصیه می •

ب در اتاق  هپای استاندارد برای نص  مناسب و ترجیحا"   های تصفیه هوای مجهز به فیلتر  باشد دستراه

 به تعداد کافی خریداری و نصب شود      فوقهای فاقد پنجره ساختمان مراکز 

در محل و نحوه تهویه پیشنهاد    هوا با تعداد افراد حاضراکسیدکربن  اط  لات دی با توجه به ارتب •

کربن در هوای واحدهای مختلب پایش  اکسیدلات دی گردد به مناور اطمینان از تهویه مناسب   می

 شود   

های بهداشتی مجهز به اگزاهاست فن به تعداد کافی و با ارفیت مناسب بوده و  کلیه سرویس   •

 روشن باشد    فوق در زمان فعالیت مراکز 

 

 نکات مهم

مدیریت اماکن موضوع این پروتکل مواب است به مناور ناارت بر حسن اجرای پروتکل   •

ان بهداشت محیط آزاد )دارای کد ممیزی و گواهینامه خود کنترلی و خود ااهاری  حاضر از کارشناس

بهداشتی یا نیروی خرید خدمت دفاتر خدمات سالمت( استفاده نماید  حضور این کارشناس به صورت  

 تمام وقت در محل الزامی نیست اما مستند بازرسی و ناارت بایستی همیشه در اختیار مدیر قرار گیرد  

 ت حسن اجرای پروتکل حاضر بر مهده مدیریت اماکن موضوع این پروتکل می باشد  مسئولی •

را نعدارنعد اجعازه    نمی کننعد یعا امکعان تع مین شعععععرایط آن مراکزی کعه مفعاد این راهنمعا را رمعایعت •

یا سعععازمان مسعععئولر )صعععادرکننده مجوز(   فعالیت نداشعععته و مسعععئولیت ناارت و کنترل آنها با اتحادیه

 باشد می

و استفاده از ماسک یکبار مصرب در طول شیفت )به ازاآ    ات  زم برای شستشوی دست امکان •

ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید فراهم    2هر شیفت حداقل  

 شود  

شته شوند  ها باز گذا   ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره هنرام گندزدایی و ناافت  سالن   •

 و جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد  

    استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد   هایی که  مکان مخصوی فقط برای گندزداییی تر  از •

های بهداشتی باید از وسایلی  سرویس    گندزدایی وسائل ناافت و      تری ها  دستمال  زباله   سطل •

 .مجزا باشد شود می های دیرر استفاده که برای مکان  

پاره      ماسک مخصوی  د لباس  دستکش ونمراقب باش شا لین ناافت  در طول مدت ناافت    •

    د و آسیب نبیند و در صورت صدمه آنرا تعویض نماییدونش
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)تری را به صورت مارپیچ حرکت    مقابل به پایان برسانید نقطه   از و درآاافت را از یک نقطه  ن •

   دهید(

شود باید دارای وند "َسر"  ها و  یره استفاده می ها و سالنی ناافت کب اتاق هایی" که برا تری" •

 اضافی باشند  

پا • از  از استفاده  تری  می روه  پس  بایست در آب داغ شسته و سپس در  ها  دستمال ناافت و 

در دمای  ور بماند  بعد از آن  دقیقه  وطه    30مدت  محلول مواد گندزدای مورد ت یید وزارت بهداشت به  

 شده و برای استفاده آماده باشد   اتاق خشک 

   ممل آیدر ارتباط با برق گرفتری به در هنرام گندزدایی احتیاط های  زم د •

ب بسته به ارفیت  تجهیزات و ماشین آ ت گندزدایی بعد از پایان کار شسته و به روش مناس •

 آ ت خشک گردند  تجهیزات و ماشین 

دار و مواد ناسازگار  گندزدا روی سطو  و کلیدها  تجهیزات برق  هایاز پاشیدن و ریختن محلول  •

 و با احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود  

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسب روش

  (هاسایت   وبهای مجازیجمله شبکه از آموزش به صورت مجازی ) •

وهره به وهره با رمایت  از مسیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق  آموزش  درصورتی که   •

 بالمانع است   متر و استفاده از ماسک توسط دو طرب 2فاصله 

  های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 رسانی نصب استند و بنرهای اطالع  •

 نصب پوسترهای آموزشی  •

 های آموزشی  ارسال پیامک   در صورت امکان •

 های اجتمامی و شبکه های مجازی های آموزشی در گروه   ارسال پیام در صورت امکان •

 در فضای مجازی گرافییا موشن   اینفوگرافی  انتشار تیزر  در صورت امکان •

 ها و تصاویر آموزشی( جهت پخش پیام ledاستفاده از صفحات نمایشی )  در صورت امکان •

 :های هدفبرای گروهموضوعات مورد آموزش 

 آشنایی با بیماری کرونا ویروس  •

 آشنایی با مالیم ابتال به این ویروس  •

 شناسایی افراد مستعد ابتال  •

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری  •

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاات فردی  •

 ل یکردن وساگندزدایی  ا ی دفع  بینحوه صح آشنایی با  •

 گذاریو فاصله آموزش نکات بهداشت فردی  •

 های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل روش •
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 4030و سامانه  190معرفی سامانه  •

 های آموزشی مونه فعالیتن

نرهبانی و درب  در  salamat.gov.irنام واکسعیناسعیون و اخذ کارت واکسعن از سعامانهنصعب بنر ثبت •

 ورودی

در   ویروس کرونا شیوع  با مقابله جهت  زم تمهیدات  بکارگیری برای آموزشی استند یا بنر نصب •

 محل کار

 نصب پوسترهای هشداردهنده در خصوی ورونری انتقال بیماری کرونا  •

بنر • یا  پوستر  دست  نصب  شستشوی  نحوه صحیب  کار خصوصا    راهنمای  محل  های سرویسدر 

 بهداشتی و محل سرو  ذا 

 ماندن در خانه در صورت وجود مالئم   نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه •

 های مرتبط با نحوه صحیب مطسه و سرفه و استفاده از دستمال کا ذی یا آرنج  آموزش توصیه •

 کنندگان   به بیماری به کارکنان و مراجعه آموزش اقدامات  زم جهت پیشریری از ابتال •

   تنفسی  هایبیماری انتقال  از پیشریری  نحوه آموزشی  بنرهای نصب •

 نصب بنر  ربالرری و بیماریابی در محل نرهبانی و درب ورودی ساختمان •

 های مجازیهای بهداشتی بر روی سایت و شبکه گذاری پیام بار •

  شماره تلفن درمان و آموزش پزشکی به   نه پاسخرویی شکایات وزارت بهداشت نصب پوستر ساما  •

 جهت امالم موارد  یر بهداشتی به سامانه مذکور   190

 4030نصب پوستر معرفی سامانه  •
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 هادست شویشست روش درست:  1پیوست 

 

 

 : شسته شوند زیر  روشبه  ثانیه ۲۰مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

  ها را مرطوب کنید دست  -1
  از صابون مایع استفاده کنید  -2
  ها را خوب به هم بمالید کب دست -3
  بشوئید انرشتان را  -4
  ها را بشوئید مچ -5
  بین انرشتان را بشوئید  -6
  آبکشی کنید  -7
  است( مصرب نیز مورد تایید  بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یک با دستمال کا  -8
 شیر آب را با همان دستمال ببندید  -9

 دار بیندازید در سطل زباله در دستمال را  -10
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 : نکات مهم در پیشریری از کرونا ویروس2پیوست 

های  قبل از خوردن و آشعععامیدن دسعععت ✓

ثانیه    20با ی مچ به مدت حداقل  خود را تا  

با آب و صعابون مایع بشعویید و درصعورت  

ترسعععععی بعه آب سعععععالم از مواد معدم دسععععع 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلضدمفونی

 
 

تمعاس با افرادی که مریض هسعععععتند  از  ✓

دادن با از روبوسعی و دسعت   خودداری کنید

متر از   2افراد دیرر بپرهیزیعد )فعاصعععععلعه  

     شود(؛ اافراد بیمار حف

 
 

 حتما از ماسک استفاده نمایند؛ ✓

 
 

دهان  وزدن به وشععععم  بینی  از دسععععت ✓

 ؛کنیدخودداری

 

 

 

هنرام مطسعععه و سعععرفه  دهان و بینی   ✓

خود را با دسعععععتمعال کا ذی بپوشعععععانیعد و 

 دستمال را در سطل زباله بیندازید؛

                                                        
 

اگر مالئم سعععععرمععاخوردگی داریععد در  ✓

 منزل استراحت کنید؛

 

سعععععطوحی کعه در تمعاس مکرر بعا آن  ✓

 را گندزدایی نمایید؛ هستید

 
 

با مصعرب میوه و خود را سعیسعتم ایمنی   ✓

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 

 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان ✓
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