توصيه هاي بهداشتي مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مراقبت از كرونا ويروس

اقدامات كنترلي محيطي در واحد هاي اداري :
اقدامات كنترلي ساده مانند :شستشوي دست ،هندراب ،رعايت بهداشت فردي و رعايت ممنوعيت دست دادن به يكديگرو ...در
جلوگيري از ابتال به اين بيماري موثر خواهد بود.
 -١نصب راهنماي كنترل محيطي مقابله با بيماريهاي تنفسي در محل
 -2نصب تابلوهاي آموزشي پيشگيري از انتقال بيماريهاي تنفسي به تعداد كافي در محل
 -٣نصب دستورالعمل شستن دست ها براي پيشگيري از انتقال بيماريهاي تنفسي به تعداد كافي در محل سرويس هاي بهداشتي
 -٤وجود مواد شوينده ،گندزدا ،امكانات و تجهيزات نظافت به مقدار كافي و الزم در محل
 -٥استفاده از هواكش و سيستم تهويه مناسب در سرويس هاي بهداشتي
 -6استفاده از پرسنل مخصوص به عنوان مسئول نظافت و استفاده از ماسك ،دستكش ،چكمه و لباس كار در هنگام نظافت
-7جمع آوري دستمال كاغذي هاي استفاده شده و همچنين وسايل يك بار مصرف نظافت در كيسه هاي پالستيكي زرد رنگ دفع آنها
در آخر هر نوبت كاري توسط پرسنل خدمات همان شيفت
-8مجزا بودن كليه لوازم مورد استفاده بهداشتي براي هر فرد مقيم و پرسنل
-9استفاده از چادر نماز ،مهر و سجاده شخصي در نمازخانه
-١0وجود صابون مايع و با مايع دستشوئي در محل سرويس هاي بهداشتي و گندزدايي سطح خارجي جامايعي ها
 -١١جداسازي سطل ،دستمال ها ،وسائل نظافت و گندزدايي سرويس هاي بهداشتي از وسايل مكان هاي ديگر

گندزدايي سطوح:
 .١نظافت و گندزدايي كليه سطوح واحد از جمله:
ميز هاي كار  ،دسته هاي صندلي  ،دستگيره هاي در  ،نرده  ،پله ها و ...به صورت مستمر و ساير سطوح مانند :كف اتاق ها ،راهروها
و  ...به صورت روزانه با استفاده از وايتكس  %١صورت گيرد.
 .١شستشو  ،نظافت و گندزدايي مستمر سرويس هاي بهداشتي با مواد شوينده و سپس وايتكس  % ١مخصوصا در پايان شيفت كاري
 .2شستشو و گندردايي مستمر كليه قسمت هاي آبدارخانه و يا محل هاي جانبي بخش با مواد شوينده و سپس وايتكس  % ١مخصوصا
در پايان شيفت كاري
 .٣شستشو و گندردايي مستمر تي هاي نظافت با مواد شوينده و سپس وايتكس  % ١و آويزان نمودن تي ها جهت خشك شدن تي ها
مخصوصا در پايان شيفت كاري
 .٤طريقه ي ساخت وايتكس : % ١

اضافه كردن  ١0سي سي وايتكس به  ١ليتر آب سرد
منبع:

(مركز سالمت محيط كار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي)

