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  Pro23-cov-0 : دنتسم                                : شستشوي دست و بهداشت فردي دستورالعمل 

  : مقدمه 

از ویروسهاي تنفسی می باشد که بصورت مستقیم از طریق ریز قطرات و یا بصورت غیر )  19 –کووید  (ویروس کروناي جدید 
مستقیم از طریق لمس اجسام آلوده به دیگران منتقل می گردد و عالئمی مشابه با سرماخوردگی را ایجاد می کند که این عالئم 

پیشگیري از  ز هیچ راه درمان قطعی و واکسنی وجود ندارد لذا متاسفانه هنو. می تواند شدید تر شده و ذات الریه را ایجاد نماید 
  . ابتال به این بیماري اهمیت بسزایی دارد 

  کلیه  پرسنل در تمامی سطوح  :دامنه کاربرد

   پیشگیري از انتقال عفونت و حفظ سالمت کارکنان  :هدف 

  : تعاریف 

  نابود کردن عوامل بیماریزا از بافتهاي زنده  :ضدعفونی   

 استفاده از شوینده هاي معمولی بمنظور نظافت :شستشو 

  

   .می باشدها و تمامی پرسنل واحد ین مسئول اجرایی این دستورالعمل  مسئول :مسئول اجرایی 

       محلول ضدعفونی کننده دست با پایه الکلی –دستمال کاغذي  –مواد شوینده   :مواد و لوازم مورد نیاز 

  :   شرح اجرا

  : فرديدست و رعایت بهداشت 

 . براي حفاظت از خود براي پیشگیري از این بیماري شستن دستها را جدي بگیرید  -

 . ثانیه با آب و صابون بشویید  20در روز به مدت  ررکم تروص هبدستان خود  -

 . ضدعفونی نمائید اگر آب و صابون در دسترس نیست، با ضدعفونی کننده هاي الکلی دستان خود را -

 . حتما قبل ازخوردن غذا دست هایتان را بشویید -

 . چشم ها، بینی و دهان خود را لمس نکنید شسته نشدهبا دستان هرگز  -

از نگه داشتن . و سپس دستمال را دور بیندازید بپوشانیدکاغذي موقع سرفه و عطسه، دهان و بینی خود را با دستمال  -
 . پرهیز کنید  دستمال مصرف شده در دست و یا قرار دادن در جیب

 . استفاده نمائید ازقسمت داخلی آرنج دستکاغذي در هنگام عطسه و سرفه، در صورت نبودن دستمال  -

و از انجام  استراحت نمودهدر خانه می باشید  ) تب، سرفه و تنگی نفس  (اگر داراي عالئم شبیه به سرماخوردگی  -
 . ده نمائیدان از ماسک معمولی استفو براي محافظت دیگرافعالیتهاي اجتماعی خودداري کنید  
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 . استفاده از ماسک براي افراد عادي الزامی نمی باشد -

دارند خودداري کنید ولی در صورت مواجهه )تب، سرفه و تنگی نفس   (از تماس با افرادي که عالئمی شبیه به آنفلوآنزا  -
 . فاصله بگیرید یکدیگرحداقل یک متر از  با این افراد،

 ...)کلید، موبایل، (. اشیائی که در طول روز لمس میکنید، ضدعفونی کنید -

 . به وسایل و سطوح عمومی دست نزنیدتا حد امکان در مکانهاي عمومی نظیر اتوبوس و مترو،  -

 . از تماس محافظت نشده با حیوانات بپرهیزید -

 . بپرهیزید دیگران از دست دادن و روبوسی با  -

 . ا بطور کامل بپزیدگوشت و تخم مرغ را حتم -

اندونزي، سنگاپور   به کشورهاي خاور دور از جمله چین، تایلند، مالزي، به ویژه سفراز رفتن به سفرهاي نوروزي  -
 . کنیدخودداري 

اگر به همراه تب و سرفه داراي عالئم تنگی نفس شده اید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه و اگر با فرد مشکوك و یا  -
 . بیمار مبتال به کرونا در تماس بوده اید پزشک خود را مطلع سازید

شرایط ویژه رعایت بر عهده روساي سازمان تابعه بوده و تا رفع بحران و رعایت بهداشت فردي کارکنان  صحت انجام  -
 . می باشد کلیه مراحل این دستورالعمل براي تمامی دستگاههاي اجرایی و خدماتی الزم االجرا 

  . در صورت نیاز و یا پرسش احتمالی در خصوص این دستورالعمل با بهداشت و درمان منطقه خود تماس حاصل فرمائید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . پوستر آموزشی روش صحیح شستشوي دست و روش صحیح ضد عفونی دست به پیوست می باشد
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