گندزدايی سطوح:

احتياطات استاندارد شامل :

-با توجه به آلوده شدن محيط اطراف بيماران

. 1پوشيدن دستكش:

بوسيله ترشحات تنفسي  ،سطوح ميبايست با

. ٢استفاده از وسايل حفاظت فردي

استفاده از گندزداهاي سطح متوسط شامل:
هيپوكلريت سديم1درصد ( 11سي سي وايتكس با

يك ليتر آب مخلوط كه در طي يك روز مورد
استفاده قرار گيرد ).گندزدايي انجام گيرد.
نظافت و گندزدايي دستگيره هاي در ،نرده پلهها و سرويس هاي بهداشتي به صورت مستمر و
ساير سطوح مانند كف اتاق ها ،راهروها وبه

صورت  ...روزانه انجام گيرد.
جداسازي سطل ،دستمال ها ،وسائل نظافت وگندزدايي سرويس هاي بهداشتي از وسايل مكان
هاي ديگر
 -جمع آوري دستمال كاغذي هاي استفاده شده

واحد
آموزش سالمت

مركز آموزشی  ،پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)

شماره سند FO– 2130 :
تاريخ تدوين 1/89/89:

عنوان سند  :پمفلت آموزشی

شماره بازنگري - :
تاريخ بازنگري- :

. ٣تزريقات ايمن
. ٤رعايت بهداشت تنفسي  /آداب سرفه
. ٥مديريت دفع پسماندها (جمع آوري پسماند ها در

پمفلت آموزشی روش های پيشگيری
از ويروس كرونا

كيسه زرد رنگ و آغشته نمودن به وايتكس  %1قبل از
جمع آوري و خروج از اتاق و نصب برچسب پسماند
عفوني بر روي كيسه)
 .6روش اجرايي تميزي و گندزدايي پاشيدن ترشحات
بدن و خون بيماران مشكوك ،بر روي سطوح  ،ديوارها
و كف و...
. ٧آلودگي زدايي محيط و تجهيزات با محلول گندزدا %1
منبع :
مركز سالمت محيط كار وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

و همچنين وسايل يك بار مصرف نظافت در كيسه

ويژه  :كليه پرسنل

هاي پالستيكي زرد رنگ درآخر هر نوبت كاري
توسط پرسنل خدمات همان شيفت صورت گيرد.
آدرس :چهار راه ابن سينا — ميدان امام رضا (ع)

http://www.mums.ac.ir/emamreza
تلفن تماس ٣3٥3٣1٣1 :

تهيه كننده  :واحد بهداشت محيط

ويروس كرونا چيست؟

راه های انتقال كرونا:
-1دست دادن و روبوسي ممنوع

-1كرونا ويروس ها خانواده

 -٤از رها كردن دستمال كاغذي مصرف شده در
محيط خودداري كنيد.

بزرگي از ويروسها هستند
موجب بروز بيماريهايي

 -٥هنگام بيماري از حضور

مانند سرما خوردگي در انسان و حيوانات

در اماكن عمومي بپرهيزيد.

ميگردند .

 -6هنگام بيماري از دست زدن به چشم ها و بيني

-٢انتقال انسان به انسان معموالً زماني اتفاق
ميافتد كه شخصي با مايعات ترشحي شخص

 -٢هنگام عطسه و سرفه دهان و بينيي خيود را

آلوده (مثالً قطرات سرفه) در تماس باشد .بسته به

بپوشانيد.

خودداري كنيد.

بيماريزايي ويروس ،سرفه ،عطسه و دست دادن
ميتواند سبب انتقال شود .تماس با لوازم و
اشيايي كه توسط شخص آلوده لمس شدهاند نيز
ميتواند باعث انتقال بيماري شود.

-4عاليم ويروس كرونا شامل:

-٣در برخي از موارد روشهاي انتقال بيماري از

 -٣به طور مكرر دستهايتان را بيا آب وصيابيون

انسان به انسان شبيه بيماري آنفلوآنزا از طريق

بشوييد.

اختالالت تنفسي

سرفه خشك

سرفه و عطسه است.با اين حال احتمال انتقال
بيماري در فضاي باز بسيار محدود بوده و موارد

سرگيجه

انتقال انسان به انسان در مواردي رخ دادهاست

گلو درد

كه افراد به مدت طوالني در فضاي بسته در كنار

بدن درد

فرد بيمار بودهاند مانند افرادي كه در بيمارستانها

با بيماران در ارتباط هستند.
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