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  مقدمه 

  را اعالم كرد. به دليل سرعت و ميزان انتقال  ١٩كوويد  بيماريسازمان جهاني بهداشت شيوع  ١٣٩٨در بهمن ماه 

 اين بيماري به سرعت جهانگير شد.  باال،

  بيماري به  يا انتقال آن  ابتال  در معرض  به دليل تعامل با افراد مختلف    نيز   كاركنان مراكز خدمات مثبت زندگي

يا انتقال  گيرد، احتمال ابتال  نرو اگر اقدامات الزم براي رعايت نكات بهداشتي انجام  قرار دارند. از اين   ١٩كوويد 

آنان    هايو خانواده هاي هدف  اين مراكز، گروه   اين پروتكل به منظور آگاهي بخشي به كاركنان  .يابد مي   افزايش

 هاي پر خطر كاهش يابد. تهيه شده تا با رعايت آن درصد ابتال در اين گروه 

 

  مركز   تدابير الزم در خصوص فضاي فيزيكي اقدامات و )الف

آن    وعيش  از  يريشگ يپ  عوامل موثر بر  بحران و  ط يشرا ح يهدف تشر با  كاركنان   يبرا  ي هيجلسات توجبرگزاري  -١

 مسئول مركز  توسط 

 متر الزامي است.   ٢برگزاري جلسات غير حضوري ارجح بوده و در صورت ضرورت رعايت فاصله فيزيكي   *

 كننده    ضدعفوني مواد سطوح باروزانه  شستشوي و  نظافت -٢

 دست  شستشوي  براي كننده ضدعفوني مواد در دسترس بودن   -٣

  استفاده   يا  و  هااز طريق بازكردن پنجره (هايي كه تجمع بيشتر است  ويژه در اتاق ه  تهويه مناسب بفراهم نمودن   -۴

 ) پنكهاز 

راي  ب  ،باشد ي پروتكل م  ن يا  مهيضم  "١٩كوويد   بيماري    مقابله با  محيطي براي كنترل بهداشت    ي راهنما"**

 نحوه صحيح ضدعفوني كردن فضاي كار به اين راهنما مراجعه كنيد.

 رساني و آموزش در محل مركز اطالع نصب پوسترهاي  -۵

  

 خدمت حضوري   ارائه) اقدامات بهداشتي درب

 هااز طريق چيدمان مناسب صندليگذاري اجتماعي تاكيد بر رعايت فاصله  .١

 مركز   بهاز حضور بيش از يك نفر اعضاي خانواده در زمان مراجعه ممانعت  .٢



٣ 

خدمت خدمت  همه   براي   اسـتاندارد  احتياطات  كارگيري   به  و   رعايت .٣ و    (احتياطات   دهندگانگيرندگان 

رعايت    مانند ماسك و دستكش،  فردي  حفاظت  وسايل  از  اسـتفاده  دست، بهداشـت:  شامل  اسـتاندارد

 )درصد  70 الكل وسايل كمك توانبخشي وآموزشي موجود با  ضدعفوني بهداشت و

 توجه به وضعيت تهويه منزل   .۴

خدمت به آن خانواده موقتا تا  ،  در صورت عدم رعايت نكات بهداشتي  تارفتارهاي فرد و خانواده    توجه به  .۵

 . گرددها قطع  زمان رعايت پروتكل 

 از منزل مددكار هنگام بازديد  دراستفاده از ماسك توسط تمامي اعضاي خانواده   .۶

 راهنمايي و ارجاع خدمت گيرندگان به مراكز درماني  .٧

  

    ١٩كوويد  بيماري  شيوع زمان در خدمات ارائه ج)

  زرد   و   سفيد   مناطق   در 

اطمينان حاصل نمايد   (ضميمه)   فرم خوداظهاري   بايد به صورت روزانه با استفاده از سئواالتمسئول مركز   )١

مركز  كه   كوويد عالئم  كاركنان  ندار  ١٩بيماري  عدمد  نرا  صورت  در  شبه   و  عاليم  هرگونه    وجود 

 باشند. ميمجاز به ادامه فعاليت  ١٩... مرتبط با بيماري كوويد  تنفسي و  گوارشي،سرماخوردگي، 

  تلفني،   (مجازي،  ، موظف به ايجاد  بستر مناسب جهت ارائه خدمات به صورت غيرحضوريمسئول مركز )٢

 باشد. ...) مي  پيامكي و

 باشد. مي بازديد   ٣روزانه در مناطق سفيد يا زرد مددكار سقف بازديد منزل هر   )٣

در  ،  ارائه خدمتهماهنگي تلفني جهت تاريخ و ساعت  با    ، مددكارموظف است قبل از اعزام    مسئول مركز  )٤

اطرافيان اطمينان    و   خانواده   در   ١٩كوويد   بيماري  به   مبتال د  افراداشتن تب، سرفه، سابقه تماس با  خصوص  

تا  را  ، ارائه خدمات  در خانواده  ١٩كوويد   بيماري  عالئم به وجود    مشكوك بودنو در صورت    حاصل نمايد 

هفته بعد از شروع بيماري و سه روز از پايان هرگونه عالئم از جمله تب، لرز و يا   ٣حصول سالمتي (زمان 

   بياندازد. به تعويقتنفسي گذشته باشد) 

  اجتماعي،   فاصله   رعايت  قبيل  از  بهداشتي  هايپروتكل   رعايت  با   بايد مراكز    در  كاركنان  با  جلسات  كليه  )٥

 . گردد تشكيل  باز فضاي  در  امكان صورت در   و هوا  تهويه  امكان



٤ 

يا  موارد   ) ٦ و  به   د ييتامشكوك  ابتال  بهز  ١٩بيماري كوويد   شده  شهرستان، جهت ثبت در سامانه    ي ستيبه 

 . گردداعالم  ، ١٩كوويد   بيماريغربالگري 

محور در خارج از موسسه نظارت داشته باشد   بازديدها و اقدامات اجتماع  برنامهبر  بايست  مي مسئول مركز   )٧

هاي  نيز پروتكلركز  در خارج از مركز  حضور در م   مدت زمان عالوه بر  مددكاران  و اطمينان حاصل نمايد كه  

  .كنند گذاري اجتماعي، استفاده از ماسك و غيره رعايت مي بهداشتي را از قبيل حفظ فاصله 

  آب   با را  خود  هايدستفرد    با  فيزيكي  تماس   هرگونه  از  قبل  وفرد  منزل    به  ورود  از  پسكار  مدد  است  الزم )٨

 .شستشو دهد  ثانيه ٣٠ تا  ٢٠ مدت به  صابون  و

دستكش  و    هاي بهداشتي الزم از جمله استفاده از ماسكپروتكل   رعايتملزم به  مددكار  هر بازديد،    در )٩

 باشد. مراه داشتهه ه ب كننده   ضدعفونييا ژل  محلول  بايستمي  و باشد مي...   و  رعايت فاصله اجتماعي

تحويل  در )١٠ قبيل   وسيلههرگونه    صورت  كاال    از  سبد  يا  و  بهداشتي  منزلاقالم  درب  نكات    ،به  رعايت 

 باشد. ضروري مي  ا استفاده از الكل و يا مواد ضدعفوني كننده ديگرب ها،بويژه ضدعفوني بسته  بهداشتي

  ذيصـالح   مراجع  از   بيماري  به   مربوط   جديد   اطالعات  و  اخبار  بيماري،  متغير   و   ناشـناخته  ماهيت  به   توجه   با )١١

هاي ابالغي  دستورالعملمطابق با آخرين   شود و   پيگيري )  اقدام مناسب  جهت(  استاني  و  ملي   هايرسانه  و

 اقدام گردد. 

پيگير آموزش    يدانشگاه علوم پزشكهماهنگي بهزيستي شهرستان مربوطه، با  با    بايستمي مراكز  مديران   )١٢

 باشند.  ١٩كوويد  بيماري زمينه   درمددكاران  

 

  و هشدار   قرمز   مناطق   در 

تحت پوشش در خصوص ابتال    جامعه هدف   سالمت  رصد وضعيت  و  حضوري ر غي  موظف به پيگيري مركز   -١

هاي الزم در زمينه موارد  موظف به ارائه آموزش   مناطق قرمز ران در  مددكا  .باشدمي   ١٩كوويد   بيماري به  

  .باشند مي  هاي آن ثبت گزارش  ها وخانواده ، به گروه هدف  غيرحضوريبه صورت  بهـداشتي

و شبكه بهداشت   يدانشگاه علوم پزشكهماهنگي بهزيستي شهرستان مربوطه، با  با    بايستمي مراكز  مديران   -٢

 .باشند  ١٩كوويد  بيماري  زمينه  در ان مددكارآموزش يگير پ



٥ 

هاي فرهنگي، هنري، و ورزشي  مشابه از قبيل فعاليت   مراسم   و   هامناسبت   ها،نمايشگاه  ها،نشست   برگزاري  -٣

 .بود  خواهد  ممنوع  بهبود شرايط  تا  قرمز، مناطق  در  شودكه منجر به تجمع افراد مي 

 

  جامعه هدف  در   ١٩كوويد  به بيماري  مشكوك ردامو  اقدامات الزم در خصوص مواجهه با  د)

  .ادامه يابد به صورت غيرحضوري  ارائه خدماتو گيرنده بايد اجتناب نموده  خدمتبه منزل مددكار اعزام از  -١

 نمايد.   اعالمشبكه بهداشت و يا بهزيستي شهرستان به  وقت  اسرع در  راموارد ابتال بايد مركز   -٢

تماس  گيرندگان  خدمتساير  با    نبايد روز    ١٥تا  مددكار  ،  مشكوكبا فرد با عاليم  مددكار  در صورت تماس   -٣

 برخورد شود.   مددكارداشته باشد و مانند فرد مشكوك به ابتال به بيماري با  

از ارائه    )درمان  (از زمان شروع هفته   ٢به مدت جامعه هدف    در خانواده  ١٩كوويد   بيماري در صورت اثبات   -۴

ارائه تست  خدمت حضوري اجتناب شود. يا تاييد كارشناس بهداشت مبني بر ناقل    منفي  PCR  پس از 

 تواند به صورت حضوري با رعايت موارد بهداشتي از سر گرفته شود. ارائه خدمات مي نبودن فرد 

  

  كز امر در كاركنان  ١٩كوويد به بيماري مشكوك مورد   با  اقدامات الزم در خصوص مواجهه هـ)

  بايد مراتب سئول مركز  م  اجتناب گردد.  بايد جامعه هدف  به منزل  ١٩كوويد مشكوك به ابتال  مددكاران  از اعزام   -١

وزارت بهداشت و   سامانه سالمت  جهت ثبت در  شهرستان   و بهزيستي  بهداشت  شبكه  به  وقت  اسرع  در  را

تا آزمايش الزم براي فرد مشكوك سريعا  نمايد    اعالم  سازمان بهزيستي  ١٩كوويد   بيماريغربالگري  سامانه  

 . انجام گيرد

  PCRتست    و با ارائه درمان  از شروع    بعد هفته    ٢مدت    پس از   ،كاركناندر    ١٩كوويد   بيماري   در صورت اثبات -٢

 اقدام نمايند.حضوري صورت ه بارائه خدمت توانند نسبت به منفي مي 

  

  

  

  

  



٦ 

  مددكاران  توسط جامعه هدف آموزش جهت  ١٩كوويد بيماري بهداشتي  هايتوصيه

  د نآگاه باش و شيوع آن در منطقه خود  ١٩كوويد  بيماري ترين اطالعات مربوط به از تازه بايد مددكاران.    

 شديد   بقيه   براي   تواند   مي  بيماري  اين  اما   كنند   مي   پيدا  بهبود   و   شده   خفيفي  بيماري   دچار   مبتاليان   برخي  

  هستند.  ابتال به اين بيماري خطر در  بيشتر معلوليت داراي  افراد. باشد 

 ها باشدكه الزم است به خانواده مي   ١٩كوويد   بيماريهاي اوليه جهت پيشگيري از  مربوط به مراقبت   نكات زير

  آموزش داه شود: 

 .هاي خود را بشوييد مرتب دست -١

  الكل   حاوي  كننده   ضدعفوني  هايصابون بشوييد يا با محلول هاي خودتان را به صورت كامل با آب و  مرتب دست 

هاي بيماري    هاي ضدعفوني كننده حاوي الكل،ها با آب و صابون و استفاده از محلول شستشوي دست. كنيد   تميز

  .برند ها را از بين مي روي دست 

 .فاصله (ايمن) را در اجتماعات حفظ كنيد  -٢

و عطسه مي  بگيريكند، دست  از كسي كه سرفه  متر فاصله  و عطسه مي د.  كم يك  كند  زماني كه فردي سرفه 

باشند. اگر فاصله    بيماري  شود كه ممكن است حاوي  هاي ريزي از دهان و بيني او به اطراف پاشيده مي قطرك 

 .را استنشاق كنيد  ١٩كوويد  ويروس هاي حاوي شما با آن فرد خيلي نزديك باشد، ممكن است شما اين قطرك 

 . ها، بيني و دهان خود دست نزنيد به چشم  -٣

  بيماري  توانند  هاي آلوده مي آلوده شده باشند. دست  بيماري  ها در تماس با سطوح مختلف ممكن است به  دست

 .تواند وارد بدن شما شده و شما را بيمار كند مي   بيماريها  از اين راه   بيني و دهان شما منتقل كنند.  ها،را به چشم 

 .ايت كنيد بهداشت تنفسي را رع -۴

شما و اطرافيانتان حتما بهداشت تنفسي را رعايت كنيد. بهداشت تنفسي به معناي پوشاندن دهان و بيني با آرنج  

خم شده يا دستمال كاغذي در هنگام عطسه و سرفه است. بعد از سرفه و عطسه بالفاصله دستمال كاغذي خود  

 .را دور بياندازيد 

 . هاي پزشكي باشيد كشيد هرچه زودتر به دنبال مراقبت سختي نفس مي كنيد يا به  اگر تب داريد، سرفه مي  -۵

 كنيد در خانه بمانيد.  اگر احساس بيماري مي 

 



٧ 

  "ضميمه "

  ١٩كوويد بيماري محيطي  براي مقابله با بهداشت راهنماي كنترل 

  

 . در محيط كار بايد رعايت گردد ١٩كوويد  بيمارينكات زير جهت پيشگيري از انتشار 

  مالحظات عمومي: 

هاي  ها، سرويس ها، نرده ها، آسانسورها، راه پلهها، آبدارخانه ها، سالنمنظور از اماكن اداري (فضاي فيزيكي اتاق  -١

 باشد). بهداشتي، وسايل نقليه و نظاير آن مي 

شيوع آن    پيشگيري از   عوامل موثر بر   شرايط بحران و تشريح    هدف   باكاركنان  برگزاري جلسات توجيهي براي    -٢

 بايد انجام شود.  با رعايت پروتكل هاي بهداشتي؛  ؛با تشريح نقش عوامل خدمات در كاهش عوارض ناشي از بحران

روزه    تعويض، شستشو وضدعفوني هر  مورد رعايت اصول بهداشت فردي مانند: استحمام و هاي الزم در آموزش   -٣

 دستكش كار هنگام نظافت ارائه شود.  ها، استفاده از ماسك وشستشوي منظم دستلباس كار، 

  هاي اوليه در محل مناسب نصب و مشتمل بر حداقل موارد ذيل باشد:الزم است جعبه كمك  -٤

شوي، يك شيشه ماده ضدعفوني كننده پوست و محل جراحت، ماده  يك جفت دستكش يكبار مصرف، ماده چشم 

هار عدد گاز استريل، يك رول باند، پماد سوختگي،  چون مايع با پايه الكلي بدون نياز به شستشو،  شوينده نظير صاب

 عدد چسب زخم  ١٠يك عدد قيچي، پنبه و 

  بيماري در محيط، اماكن و نواحي بالقوه آلوده با اين  ١٩كوويد  بيماري  روز)  ٩به علت بقاي چند روزه (حداقل  - ٥

 فت شوند و شستشو با مواد شوينده خانگي و گندزداهاي رايج كافي است.بايد قبل از استفاده مجدد نظا

سپس از مواد ضدعفوني كننده استفاده  سته شده  اگر سطحي كثيف است با صابون يا مواد شوينده معمولي ش   -٦

 .شود

صورت  دو مرحله نظافت و گندزدايي جدا از يكديگر بوده و نبايد هيچگونه اختالطي بين شوينده و گندزدا    -٧

 گيرد. 

  گندزدا بايد با آب معمولي يا آب سرد تهيه شود.   -٨

توان در اماكن  از مواد ضدميكروبي نظير هيپوكلريت سديم (كه در وايتكس خانگي موجود است) و اتانول مي   -٩

  عمومي استفاده نمود. 



٨ 

واحد آب    ٥وايتكس و  واحد  ١(  ٥به    ١درصد وايتكس با همان نسبت    ٥تهيه محلول    هاي گندزدايي:روش   -١٠

  هم مخلوط شوند)  سرد با

(محلول تهيه شده گندزا    باشد. دقيقه مي   ١٠حداقل زمان الزم جهت ضدعفوني نمودن سطوح با مواد فوق    - ١١

  در سطح با قي بماند).  دقيقه ١٠بايد حداقل تا 

 .يردتهيه و مورد استفاده قرار گ ماده ضدعفوني تهيه شده از وايتكس بايد همان روز   -١٢

  هر شيفت   ازاء   (به   شيفت  طول  در   مصرف   يكبار   ماسك   از  استفاده   و   دستها  مرتب   شستشوي  براي   الزم   امكانات  - ١٣

 . شود فراهم بايد  نظافت مسئول  پرسنل براي كار لباس  روزانه  گندزدايي و  شستشو و  ماسك)  ٢ حداقل

 . شودتعويض  صدمه صورت  در  و  يند بب آسيب ماسك  و  دستكش لباس،نبايد  نظافت  مدت  طول در   -١٣

 د.برس  پايان  به مقابل نقطه  يا طرف  در   و آغاز  نقطه يك از  نظافت -١٤

 . شود شسته داغ   آب در  بايستمي   نظافت، دستمال  ها وپارچه  از استفاده  از پس  -١٥

 

  اقدامات الزم االجرا: 

  بهداشت فردي: 

با آب و صابون   ثانيه  ٣٠الي   ٢٠حداقل هاي خود را به روش صحيح و هربار به مدت  در موارد ذيل دست  .١

  :شستشو دهند 

  قبل از تهيه غذا، قبل از گذاشتن غذا در ماكروفر، قبل از گذاشتن غذا در يخچال  

  قبل از لمس دستگيره كتري و يا فالسك  

  قبل و بعد از غذا خوردن  

 قبل و بعد از استفاده از سرويس بهداشتي  

انداختن دستمال در سطل زباله (در    كاغذي در هنگام عطسه و سرفه وپوشاندن دهان و بيني با دستمال   .٢

  صورتي كه از تماس دست با صورت (چشم، بيني و مخاط دهان) 

  دست دادن، روبوسي و بغل كردن   متر و  ٥/١تاكيد بر پرهيز از هرگونه تماس نزديك كمتراز  .٣

  هاهاي يك بار مصرف براي خشك كردن دستاستفاده از دستمال  .۴

 . شود خوانده فرادا  نماز . شود استفاده نمازخانه در شخصي سجاده  و  نماز چادر  تسبيح،  ،مهر از .۵



٩ 

   ديگران  همراه  تلفن گوشي از  استفاده عدم  بر تاكيد  .۶

  كيف   انگشتر،   هندزفري،  عينك،   مچي،   ساعت  همراه،  تلفن   قبيل   از   شخصي   وسايل  روزانه   منظم   ضدعفوني .٧

 ...   و  زيورآالت خودكار  اداري،

  به   مراجعه   بر   تاكيد   ضمن  درد   گلو  و   خشك   سرفه  تب،   داشتن   صورت   در محل كار    در  حضور   از  اجتناب .٨

 خود  سالمتي  وضعيت  از اطمينان براي  درماني   مراكز

  اي نيروهاي خدمات: بهداشت حرفه 

  و   شيرآالت،  ظرفشويي،  سينك  آبدارخانه،  سطوح  يخچال،  ،حسطو  ها،اتاق  در  هايدستگيره   ضدعفوني .١

  بالفاصله  شد  آلوده كه   زمان هر. (نوبت ٣ حداقل  روزانه)  وايتكس( پنج به يك محلول با هاكابينت  سطوح

 ) شود  ضدعفوني

ها از طريق قرار دادن در محلول ضدعفوني كننده  و ضدعفوني روزانه آن   هاي نظافتشستشوي دستمال  .٢

  دقيقه  ١٠به مدت حداقل 

نرده  .٣ شيرآالت،  سطوح،  ساير  دستگاه  ضدعفوني  دكمهها،  (شامل  آسانسور  پول،  چهارچوب پرداخت  ها، 

  نوبت ابتداي صبح، هنگام ظهر و آخر ساعت اداري) و هر   ٣(حداقل  ه  آسانسور، و تمام فضاي داخلي) روزان

  با محلول رقيق شده وايتكس  بار كه آلودگي دارند 

مواظبت از تماس تاكيد بر    آوري زباله بااستفاده نيروهاي خدمات از دستكش مخصوص در زمان جمع .۴

 دستكش با ساير سطوح از جمله دستگيره درها

هاي زباله بارعايت كامل اصول ايمني  تعويض منظم كيسه   هاي زباله وتخليه، شستشو و ضدعفوني سطل .۵

 و بهداشتي توسط نيروهاي خدمات به صورت روزانه 

 .باشند  پدالي  نوع از  حتما اصلي هايسطل .۶

ها به طوري كه جريان هوا رو به  ها، راهروها، آبدارخانه و دستشويي تهويه اتاق روشن بودن مداوم    تاكيد بر .٧

 دقيقه باز بماند) ١٠الي  ٥ها هر دو ساعت (پنجره اتاق بيرون از ساختمان باشد.

 راهروهاو  هااستفاده از انواع تي و زمين شور شسته شده آغشته به مواد ضدعفوني براي نظافت اتاق  .٨



١٠ 

  در   هايبخش   نظير  هستند   مكرر   تماس   معرض   در   كه  سطوحي   كليه   بايد   فوني ضدع  و   شستشو   براي .٩

ه  ب   روزانه   صورت  به  حمام   سطوح   توالت،   كاسه   يخچال،  و  هاپنجره   ها،اتاق  دستگيره  ديوارها،   مانند   دسترس 

 .شوند  ضدعفوني سپس و  نظافت  خوبي

  جنس   خاطر  به  اگر  و شوند   شسته  رختشويي  ماده  و   گرادسانتي   درجه  ٩٠  داغ   آب  با  بايد   هاپرده  .١٠

 . شود استفاده  ضدعفوني  هايورده آ فر و  وايتكس  از  بايد  نبود داغ آب  از  استفاده امكان پارچه

 ها سرويس   نظافت   و  شستشو  براي  كه  وسايلي   از  بايد   شودمي   استفاده  نظافت   براي  كه  وسايلي .١١

 .نشود استفاده مشتركا شرايطي هيچ در  و  بوده  جدا رودمي  بكار

 : ها آبدارخانه   بهداشت 

 . گيرد انجام  مصرف  يكبار هايبنديبسته  در  ترجيحا آشاميدني  آب  و غذايي  مواد .١

 . شود استفاده شده بنديبسته  غذايي مواد  از .٢

  در صورت تمايل به استفاده از ليوان شخصي توسط كارمندان، شستشو توسط خود آنها انجام شود.  .٣

   انتقال بيماري از طريق آن احتماليجهت كاهش  هاسردكن  آب نمودن  خاموش  .۴

 ها دراتاق   مشترك هايقندان  از افراد  استفاد  ممنوعيت .۵

 شخصي  يا  و  مصرف باريك هايليوان  و  اتاق اختصاصي فالسك از استفاده  با  همكاران چاي سرو .۶

 كاركنان  توسط  روز هر  پايان در  اتاق اختصاصي  فالسك ضدعفوني و شستشو .٧

   پذيرايي) هنگام داردرب  ظروف  در   خوراكي مواد   (قراردادن ميزها روي   از پذيرايي  وسايل آوري جمع .٨

 افراد توسط  آبدارخانه ظرفشويي در متفرقه  وسايل  و  دست شستشوي  ممنوعيت  بر تاكيد  .٩

ضدعفوني و گندزدايي منظم روزانه و مكرر ميز و وسايل شخصي و اداري كاركنان از جمله رايانه،   .١٠

 افراد با استفاده از مواد مخصوص كيبورد، توسط خود 

 در آن مكان آشاميدن  خوردن و حضور طوالني مدت افراد متفرقه در آبدارخانه و ممانعت از .١١

 غذا استفاده شود.  خوردن  براي مصرف بار يك  ظروف  از ترجيحا .١٢

  بهداشت وسايل نقليه: 

نظافت خودروها حداقل در شروع، اواسط و پايان هر شيفت كاري (و در صورت حضور فرد مشكوك   .١

ها،  به اين بيماري در همان زمان) با استفاده از محلول ضدعفوني كننده انجام شود. (فرمان، دستگيره 



١١ 

شوينده  ها و ديگر تجهيزات داخلي خودرو) ابتدا توسط مواد  ها، داشبورد، بخش داخلي شيشهصندلي

  و سپس با محلول ضدعفوني كننده 

برون شهري تهويه ماشين در هنگام رانندگي با پايين    هاي درون و در زمان اعزام همكاران به ماموريت .٢

ها و در صورت نياز به استفاده از بخاري خودرو با باز بودن دريچه هواي ورودي بيرون و  بودن شيشه 

 گردد.   ها انجامپايين بودن مقدار كمي از شيشه

 خودرو  در نگهدارنده پايه  با دستها ضدعفوني كننده  مواد حاوي ظروف نصب .٣

  و  پذيرد  صورت مصرف يكبار  نايلون  در بهداشتي شيوه به بايد  دستمال كاغذ،  جمله از پسماندها دفع  .۴

  ماموريت   هر   آخر  در   نشت  و   درز   بدون   محكم  پالستيكي   هايكيسه   در  فوق   پسماندهاي  آوري جمع

 . شود انجام  كاري

  متصديان   توسط   فقط   بايد   سوخت،   هايجايگاه   و  هابنزين   پمپ  در   خودرو   گيري سوخت  عمليات .۵

 .پذيرد صورت هاجايگاه

 شود.  خودداري دخانيات  استعمال از خودرو  در .۶

   :شوند  گندزدايي سپس و  تميز  ابتدا بايد  نظر مورد محل   در  ذيل  سطوح .٧

 كمربندهاي   قفل   فلزي   يا  پالستيكي  قسمت  صندلي،  پشتي  صندلي،  هايدسته   صندلي،  نشيمن  

  هاپنجره و  ديواره ها،ايمني، چراغ 

   :شوند  گندزدايي سپس و  تميز  ابتدا بايد  نظر مورد محل   در  ذيل  سطوح .٨

 كمربندهاي   قفل   فلزي   يا  پالستيكي  قسمت  صندلي،  پشتي  صندلي،  هايدسته   صندلي،  نشيمن  

  هاپنجره و  ديواره ها،ايمني، چراغ 

  جهت  و شوند  گذاشته باز هاپنجره  و درها  و  بوده افراد  از خالي  بايد  خودرو نظافت  و  گندزدايي هنگام .٩

  .باشد  روشن  نيز  هواكش  تهويه بهتر 

  الكل   پايه  بر  ضدعفوني كننده  ماده با    ياسته  ش   صابون   و   آب  با   را  هادست  بالفاصله   كار   اتمام   از  بعد  .١٠

 . شود تميز



١٢ 

  ضميمه 

  كاركنان فرم خوداظهاري 

  

  نمايم: .......................... داراي عنوان شغلي ...................... اظهار مي  ركزدر م اينجانب .................................. شاغل

  

 ام:در سه روز اخير عالئم زير را نداشته -١

درد  □ احساس خستگي و ضعف      □بدن درد      □گلودرد     □ تنگي نفس       □سرفه     □لرز     □ تب       □

  يا احساس سنگيني در قفسه سينه   

در دو هفته    ١٩كوويد  بيماريبا فرد مبتال به  به اشكال زير  متر)    ٢(فاصله كمتر از    سابقه تماس نزديك   -٢

  ام:را نداشته اخير 

  ١٩كوويد  بيماري  مبتال به  بيمارفرد  از  مراقبت مستقيم  -

  ١٥تماس بيش از  (   ر فضاي بسته مشترك د   ١٩كوويد   بيماري به    مبتال با فرد    تماس شغلي گونه  هر   -

  )متر ٢دقيقه در فاصله كمتر از 

  وسيله نقليه مشترك  در  ١٩كوويد  بيماري به  مبتالهمسفر بودن با فرد  -

  

  

 امضا                                     تاريخ   خانوادگي                               نام و نام 

  

  

  

 


