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 دامنه کاربرد:

 و نظایر آن کیوسک های عرضه مطبوعات و مواد غذایی

 در هوا، سطوح و اشیاء  عفونتعامل کاهش غلظت  :اقدامات کنترلی بهداشت محیطیهدف از 

 بهداشت فردی: .1

 ؛شودپرهیز با یکدیگر  کردن رو بوسیو  دست دادن از 

  اری رعایت گردد؛مهت پیشگیری از بروز بیمتر ج 2تا  1فاصله 

 بر پایه الکل؛ کنندهضدعفونی مواد( و یا استفاده از 5مطابق بند ها با آب و صابون )شستن مرتب دست 

  الزامی است؛ کیوسکاستفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در 

 اران مواد غذایی الزامی است؛داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر ک 

 ؛به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیدصورت مشاهده عالیم سرماخوردگی در 

  ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت 

  لی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخ)در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده
 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 

 

 بهداشت مواد غذایی: .2

  مسئول چیدمان )مجله، کتاب، روزنامه، مواد غذایی و نظایر آن( موظف است از دستکش یکبار مصرف استفاده

 نماید؛

  الت قرار گرفته شود تا از روی مج پوشش روزنامه و مجالت و نظایر آن یک الیه آلودگیبرای جلوگیری از

 ؛به آن خودداری گردد دست زدن افراد

  گردد؛ انجامتحویل اجناس مورد تقاضا توسط متصدی و با دستکش دریافت وجه و 

  مجاز است؛ بندیبستهتنها به شکل سرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی 

 داشته و در ظروف مناسب نگهداری گردند.  بهداشتی ششمواد غذایی فاقد بسته بندی حتما باید پو 

 باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می 

 

 :بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 در صورت وجود(؛ عرضه مواد غذاییز ظروف یک بار مصرف برای استفاده ا( 

 های عرضه مواد غذایی؛ شستشو و گندزدایی مستمر ظروف و تجهیزات مورد استفاده در کیوسک 

 ؛پس از هر بار استفاده  و تعویض آناز پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری  استفاده 
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 استفاده  ترجیحاو یخچال و نظایر آن  قفسه، ویترین،سطوح ستمال مشترک برای تمیز کردن عدم استفاده از د

 از دستمال نظافت یکبار مصرف؛

 ندزدایی شود؛س از هربار استفاده گوسایل نظافت پ 

 

 بهداشت ساختمان: .4

 تهویه مناسب محل؛ 

  های تنفسی در محل؛از انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی آموزش راهنماینصب 

 ؛سرو مواد غذاییدر محل  هادستشوی شست نصب راهنمای 

 به تعداد مناسب در کیوسک های عرضه مواد غذایی؛ها کننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوی مواد ضد 

  (6)مطابق بند. دارای تماس مشترک با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گرددسطوح 

 آوری و دفع خصوص جمعدرصورت پذیرد و های دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

 (و نشت بدون درز های پالستیکی محکمدر کیسهآوری پسماند جمع) پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی

 .گیرددر دستور کار قرار  ر هر شیفتدر آخ
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 ها دست شویشست نحوه .5
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 : ) در صورت وجود(سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند .6

 

  در صورت وجود(در سلف سرویس ها غذا خوريوصندلی ميز(                                                                                                                                      

 و نظایر آن هاپنجره در و  سقف، ،ها، کفدیوار 

 های کابینت، گوشی تلفن، دستگاهقفسه، ویترین، یخچال، کمد، ، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب
 )در صورت وجود(نظایر آنو  وسایل عمومی، کلید و پریزها، هاپردازها، کف پوشخوان و خودکارت

 

 یی سطوح:گندزدا .7

  کننده مجاز استفاده شود  گندزداییتميز )ازمواد جامد و مایع آلوده( و سپس از ماده شده را محل آلوده

در کيسه  و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشك و تميزو حوله را

 زباله بياندازید.

 استفاده کنيد.  کلره یا بر پایه الکلیمناسب با پایه  گندزدایییك ماده  از 

  کننده مطمئن شوید گندزداییاز تماس کافی سطوح با ماده 

  دقيقه رعایت گردد؛ 60تا  10زمان مورد نياز براي اثر گذاري گندزدا ها                                                

  و در کيسه زباله بياندازیددر صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایيد            

 کيسه زباله را پلمپ کنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شوید 

  بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویيد یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تميز

 با صورت خودداري نمایيد گندزداییز شستشو و کنيد ازتماس دست قبل ا

  ننمایيدبراي تميز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده 

  

 :. مواد گندزدا8

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز . 1

کش با طیف گسترده است درصد یک میکروب 70ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس

عنوان مثال درپوش کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )بهورطو به

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و الستیکی ویال

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

شود و در فضاهایی با گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای به

 گردد.تهویه مطلوب استفاده می

خوردگی شدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به

 های خاص شود.الستیک و پالستیک
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 واترنر آمونیوم . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد ک2

 دستورالعمل شرکت سازندهمطابق 

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 دستورالعمل شرکت سازندهمطابق 

 کننده.سفید4

گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از 

 شود.جمله ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

طور گسترده در کم و به ، با هزینهدقیقه زمان تماس( 60تا  10با های خانگی )فیدکنندهگندزداها و س

 شود.دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر گرما و ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده

ها باید با دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میبهشوند و نور تجزیه می

 احتیاط مصرف گردند.

تر( تر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیبمی

 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه ده از ماسک، پیشاستفا -

 شود.می

 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -

 گردد و آن را ناکارآمدسفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می -

 نماید(می

 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  -

 

 : نکات مهم

  راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛ 190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس 

  درجاه  38بااالی   تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز ،

عالئام گوارشای از قبیال اساهال، نارساایی اعضاای بادن        ، نارسایی تنفسی و تنگای نفاس  ، سرفه و گلودرد

 منع و به مراکز درمانی/ خادمات جاامع ساالمت   ها و شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار خصوص کلیههب

 حل کار خود بازگردند.افراد به م ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/
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 جهت تهویه  ها باز گذاشته شوند وبوده و درها و پنجره افرادها باید خالی از سالنزدایی و نظافت، نگام گنده

 نیز روشن باشد.هواکش بهتر 

 نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

 یا معمولی تهیه گردد باید با آب سرد هاگندزدا.  

 ابد(.ی هش میساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

 باید فراهم شود.اس کار برای نیروهای خدماتی ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لب 2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

 های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال زباله، سطل

 .دمجزا باش ،شودهای دیگر استفاده می

  د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نش لباس، دستکش و در طول مدت نظافت مراقب باشید

 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب الزم  است سطوح گندزدایی شده 

  مارپیچ حرکت دهید()تِی را به صورت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی. 

  آب ژاول  شسته و سپس در محلول میبایست در آب داغ ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از

 و برای استفاده آماده باشد. شدهخشکر دمای اتاق ور بماند. بعد از آن ددقیقه غوطه 30مدت هب

 زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده. 

 دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود

 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

 داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به

ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی

 گردد و این ، تولید میشودوالت استفاده میکردن تاسیدی مانند موادی که برای تمیز کننده با مواد شوینده

 نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می

 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

 ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدسمی آزاد میگیرد گاز وقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید

 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

 



 
 کیوسک هاراهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس در                                        معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                

8 

 

 

 

 هایی که اخیرا  کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک

 ز حد خودداری گردد.شده خریداری نموده و از ذخیره بیش اتولید

 ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق

و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزد بنابر این ابتدا سطوح آغگردها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید
 .گردد نگهداری
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 های خود را تا امیدن دستقبل از خوردن و آش

با آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 

  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1 )فاصله بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما

 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست

 کنید

 

 

 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

تمال را در سطل دستمال کاغذی بپوشانید و دس

 ؛زباله بیندازید

                                                       
 

 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  با آن گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر

 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان


