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 مقدمه

شده  و بر اساس  يزيبرنامه ر يعموم ونيناسيهوشمند بر اساس روند رو به رشد واكس تيريطرح مد      

و انجام  يبهداشت يپروتكل ها تيدر صورت رعا كرونا يپاندم طيدر شرا يشغل يها تيطرح فعال نيا

شدت و سرعت انتقال  گر،يد يهانوع دلتا و انواع سوش وعي. با توجه به شابديتواند ادامه  يم ونيناسيواكس

فاصله مناسب، استفاده مستمر  تيجامعه، رعا ونيناسيشده لذا عالوه بر پوشش مناسب واكس شتريب روسيو

و سطوح  طيمح ييدست و گندزدا يبسته، ضدعفون يدر فضاها ژهيو به و ياز ماسك در اماكن عموم

راهنما بر اساس  نيرو  ا نياباشد.  از  يم تيبسته در اولو يها طيمناسب در مح هيمشترك، كنترل تهو

است در صورت  يهيو بد دهيگرد نيتدواستخرهاي شنا (سرپوشيده و روباز)  يهوشمند كرونا برا تيريمد

  . ديواحد متوقف خواهد گرد تيدستورالعمل فعال نيا تيعدم رعا

  

   كاربرد دامنه

مديران، مربيان، ورزشكاران و براي  (كرونا ويروس) ١٩-كوويداين راهنما جهت پيشگيري و كنترل       

بط با بهداشت محيط هاي مرتدستورالعملها، مقررات، نامهيينبوده و ساير قوانين، آاستخرهاي شنا مراجعين 

  است.اي به قوت خود باقيو بهداشت حرفه

  

  الزامات  فعاليت  در پاندمي كرونا

 ) واكسيناسيون ١ماد(

همه كاركنان مراكز مشمول اين دستورالعمل اعم از دائم، موقت، پاره وقت و فصلي يا افرادي كه تازه  ١-١

  قبل از شروع به كار بايد  نسبت به تزريق واكسن كرونا اقدام نمايند. استخدام شده اند

در اين مراكز در صورتي مشتريان مشمول واكسيناسيون مي توانند از خدمات مراكز مذكور استفاده  ١-٢

آن نيز گذشته باشد، اقدام نموده و تاريخ آخرين دز تزريق واكسن كرونا كه دو هفته از نمايند كه نسبت به 

 كارت واكسن و يا ثبت اطالعات در سامانه واكسيناسيون باشد.  داراي

مديران، متصديان، مسئوالن اين مراكز موظفند در قسمت ورودي مراكز مذكور نسبت به كنترل وضعيت  ١-٣

 .اقدام نمايندواكسيناسيون  مشتريان از طريق سامانه ها و اپليكيشن هاي  اعالمي وزارت بهداشت 

 كرونا در زمان ارايه خدمات عدم ابتال به )٢ماده (
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يا همراه   طي شدن دوره  قرنطينه بيماريفقط پس از  بيماري كرونا شوندكاركنان چنانچه مبتال به   ٢-١

 توانند مشغول به كار شوند. داشتن  گواهي پزشك مي

در زمان فعاليت، توسط ناظران از طريق سامانه  صحت سنجي كارت واكسن و يا  عدم ابتال به كرونا ٢-٢

 هاي موجود و در اختيار انجام مي گردد.

در اين مراكز كه در صورتي مشتريان مي توانند از خدمات مراكز مذكور در محل  استفاده نمايند كه   ٢-٣

 مبتال به بيماري كرونا يا در دوره قرنطينه بيماري كرونا نباشد.

ن اين مراكز موظفند در قسمت ورودي مراكز مذكور نسبت به كنترل وضعيت مديران، متصديان، مسئوال ٢-٤

 .اقدام نمايندعدم ابتال به بيماري مشتريان از طريق سامانه هاي اعالمي وزارت بهداشت 

ي توانند از خدمات ممشتريان مبتال به كرونا  پس از سپري شدن دوران نقاهت و قرنطينه بيماري   تبصره:

 ده نماينداين مراكز استفا

  رعايت بهداشت فردي  )٣( ماده

  ماسك   ٣-١

كليه كار كنان مراكز موظفنددرمحل كار از ماسك استفاده  نمايند و فقط در زمان خوردن و آشاميدن   ٣-١-١

 به شرط رعايت فاصله فيزيكي عدم استفاده از ماسك  بالمانع است. 

 بايد از برداشتن ماسك اجتناب گردد. آشاميدن ممنوع وخوردن و  ،در صورت عدم امكان رعايت فاصله تبصره:

 .ممانعت بعمل آورند ن مراكز موظفند از ورود مشتريان بدون ماسكمديران، متصديان و مسئوال ٣-١-٢

  بهداشت دست   ٣-٢

  خودداري گردد .در حين كار از تماس دست با چشم، بيني، گوش، دهان و ماسكي روي صورت،  ٣-٢-١

 پرهيز شود.با يكديگر  و رو بوسي كردن دست دادن از ٣- ٢-٢

كاركنان بايد به صورت مكرر و در موارد زير دست ها را مطابق راهنماي شستشوي دست با آب و  ٣-٢-٣

  .صابون مايع بشويند

 هنگام رويت آلودگي بر روي دست   -

 )، تلفن(نظير دستگيره درپس از تماس دست با سطوح مشترك  -

خوردن و آشاميدن، استفاده  ،جمله  كار با موارد خام يا پخته كار و وقفه يا تغيير فعاليت(ازقبل از شروع به  -

 از توالت، حمل پسماند) در محل كار 

 بعد از عطسه و سرفه و استفاده از دستمال يكبار مصرف.  -
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 دست زدن به بيني، گوش، دهان، موها و يا ساير قسمت هاي بدن.   -

 نگام تعويض دستكش هاقبل از پوشيدن دستكش و ه  -

 يدست از محلول ها يتوان جهت ضدعفون يدست  وجود ندارد م يبر رو تيقابل رو يكه آلودگ يزمان ٤-٢-٣

 .استفاده گردد يالكل هيبرپا يضدعفون

براي كاركنان و مشتريان قرار  بايست در نقاط قابل دسترسوني دست با پايه الكلي ميمحلول ضدعف ٥-٢-٣

    گيرد.

  :رفتار بهداشتي ٣-٣

خوردن و آشاميدن در محل آماده سازي مواد غذايي يا سطوحي كه مواد غذايي به طور مستقيم با آن  ١-٣-٣

 در ارتباط است ممنوع مي باشد.

دستمال وجود نداشت از  كهيدر صورتكاركنان بايد هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده نمايند.  ٢-٣-٣

)ديرفه و عطسه استفاده كنآرنج موقع س يقسمت داخل  

كرده و اخالط بيني و سينه را  كاركنان بايد از ريختن آب دهان و بيني در محيط كار خودداري ٣-٣-٣

 دستمال كاغذي گرفته در سطل آشغال سرپوش دار بريزند.

 مصرف سيگار، قليان و نيز آماده سازي آن در كليه مراكز ممنوع مي باشد.   ٣-٣-٤

 از سيستم تشخيص چهره/ كارتخوان كاركنان استفاده كنيد. "غياب، ترجيحابراي ثبت حضور و  ٣-٣-٥

هاي آسانسور (درصورت وجود)، از دستمال كاغذي و نظاير آن استفاده شود. براي تماس با دكمه ٣-٣-٦

هاي آسانسور به صورت سنسوري  و غير لمسي بوده تا از لمس مستقيم دست به دكمه هاي دكمه  "ترجيحا

 اري شود.آسانسور خود د

عدم استفاده از دستمال مشترك براي تميز كردن ميز و صندلي و ساير وسايل (ترجيحا هر يك از  ٣-٣-٧

 كاركنان از دستمال نظافت شخصي استفاده نمايند و يا استفاده از دستمال نظافت يكبار مصرف)؛

استفاده   متصدي/مدير/مالك موظف است يك جعبه دستمال كاغذي يا مواد ضدعفوني كننده به منظور ٣-٣-٨

 شاغلين و مشتريان در كنار دستگاه كارت خوان قرار دهد.

 كوتاه بودن ناخن از ضروريات رعايت بهداشت فردي مي باشد. ٣-٣-٩

 و كاركنان ميهر فرد مق يبرا يلوازم مورد استفاده بهداشت هيمجزا بودن كل ٣-٣-١٠

 ضرورت كامل دارد. يها استفاده از مهر و سجاده شخص خانه در نماز  ٣-٣-١١

بدن و مستعد نمودن افراد در  يمنيا ستميس فيآن بر تضع ريتاث ليدل به اتياستعمال دخانعدم  ٣-٣-١٢

 .روسيابتال به و
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 است. يضرور يشخص يبهداشت لياز وسا استفاده ٣-٣-١٣

 از بازي هاي پر برخورد در استخر  توسط شناگران جلوگيري نمايند.  مديران استخرها موظفند ٣-٣-١٤

    يگذارفاصله )٤ماده (      

 متر بين افراد در تمام مكان ها رعايت گردد.  ٢فاصله   ٤-١

، مشتريانگردد (رعايت فاصله ايمن بين  تيرعا يمارياز بروز ب يريشگيمتر جهت پ ٢فاصله در مراكز  ٤-٢

 متر)؛ دوكاركنان، به ميزان حداقل 

 رختكن، آبدارخانه، انبار و يا اطراف محيط كار اجتناب گردد.هاي مشترك از جمله از تجمع در محيط  ٤-٣

استفاده از موانع فيزيكي شيشه اي يا پالستيكي براي كاهش مواجهات مي باشد. لذا از محافظ يا  ٤-٤

اي) براي ميز صندوق دار، اطالعات نگهباني و ساير پرسنلي كه مواجهه يلدهاي محافظتي (پالستيكي/ شيشهش

 ارند استفاده شود.زيادي با افراد د

 صورت فعال بودن اتاق استراحت كاركنان و شاغلين، رعايت فاصله دو متري رعايت گردد.در ٤-٥

رعايت فاصله ايمن حداقل دو متر از طرفين در قسمت هاي عمومي از جمله نمازخانه، سلف سرويس  ٤-٦

 و مسير ورود خروج الزامي است.

 ئه خدمات به صورتي انجام شود كه صف ايجاد نشود.پرسنل از ازدحام و تجمعات جلوگيري نموده و ارا ٤-٧

 ) تيدرصد ظرف ٥٠كنند. (حداكثر  يكه همزمان از آسانسور استفاده م يبر تعداد افراد قينظارت دق ٤-٨

عدم  نيتعداد حداكثر افراد و همچن تيآسانسورها به منظور رعا هيهشدار دهنده در كل يتابلوها نصب ٤-٩

 و تلفن همراه گريكديصحبت با 

 بوسينيكاركنان، از جمله اتوبوس و م يو ذهاب مشترك برا ابيا يها سيكه از سرو يصورتدر ٤-١٠

درصد  ٨٠گردد (از  تيرعا نان،يسرنش يصندل نيمتر ب كياست حفظ فاصله حداقل  يضرور شود،ياستفاده م

از  نيشود با احتساب راننده تعداد سرنش ياستفاده م يسوار يخودرو استفاده شود) و اگر از خودرو تيظرف

 را دريافت كرده و داراي كارت واكسن باشد. دوز واكسن خود . راننده بايد دو باشد شتريب ديسه نفر نبا

 دئويو و ياجتماع يهااز تلفن، شبكه  يمواجهه چهره به چهره كاركنان و استفاده حداكثر كاهش ٤-١١

 كنند. يساختمان كار م كيكه در داخل  يكاركنان يبرا يجلسات حت يبرگزار يكنفرانس برا

 نييهر نفر تع يمتر مربع به ازا ٤و با در نظر گرفتن  استخر تياساس ظرفبر انيمشتر رشيتعداد پذ ٤-١٢

 گردد.يم

 زانينسبت به كنترل م ،ينفر تمام وقت در محل درب ورود كيمكلف است با گماردن  محل تيريمد ٤-١٣

 .ديمحل اقدام نما ييكرونا طيمذكور متناسب با شرا رشيپذ تيظرف
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 (به حداقل رساندن تماس افراد) يو اتاق بخار تا اطالع ثانو يماساژ و جكوز يهاسالن يسازرفعاليغ ٤-١٤

 انجام شود.  ينترنتيو ا كيبه صورت الكترون طيفروش بل ٤-١٥

افراد  يو در دسترس انجام و برا اريبا اتصال به سامانه در اخت يكنترل كارت مل طيهنگام فروش بل در ٤-١٦

 صادر نشود. طيبليا بدون انجام واكسيناسيون  و مبتال

 باشد. يمجاز م فتيساعت در هر ش ٢و حداكثر  يفتيشنا به صورت ش ياستخر ها تيفعال ٤-١٧

  ، مراقبت و بازتوانييگرغربال )٥ماده (

   ١٩-گيري كوويدگري شاغلين در همهغربال ٥-١

  هاي زير انجام پذيرد:گذاري اجتماعي، پيش از ورود به محل كار، فعاليت فاصله الزم است براساس طرح 

 را انجام دهند. ١٩ -كاركنان درصورت بروز هرگونه عاليم مشكوك، تست سريع تشخيص كوويد .١

منفي به منظور  PCRروز از شروع عالئم، در صورت بهبودي بيمار، نياز به ارائه تست  ١٤بعد از گذشت  .٢

  شروع به كار نيست.

  پذير هاي آسيبمراقبت از گروه  ٢-٥

 ١٩-ديكوو يماريب ديعنوان افراد  در معرض خطر  ابتال به عوارض شدپزشك معتمد، به  يبا گواه ريدو گروه ز

 قرار دارند، در نظر گرفته شده است:

 :يانهيزم يماريبا ب مارانيب -الف  گروه

 يعروق –يقلب يماريب

 فشارخون 

 ابتيد

 يانهيزم يتنفس يهايماريب

BMI> 40  

 :يمنيبا نقص ا مارانيب -ب گروه

 از دو هفته شيدر روز  ب زولونيپردن mg5/12از   شيب ديكواستروئيدرمان با كورت تحت

 يدرمان يميش

 هايميبدخ

 اعضاء  ونديپ
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 ريافراد به گونه فراهم گردد كه حداقل تماس با سا نيا يكار برا طيمح طيشرا ،يكار در صورت عدم امكان دور

مناسب  هيتهو طيبا شرا يطيمحل كار به مح رييتغ ايو  يكار طيشغل موقت در مح رييافراد را داشته باشد. تغ

  تواند كمك كننده باشد. يتر م تيتر و كم جمع

 ١٩-بازتواني در شاغلين با سابقه كوويد  ٣-٥

دوران درمان و نقاهت، جهت بازگشت  يالزم است پس از ط ١٩-ديكوو يماريبعد از  ابتال به ب نيشاغل يتمام

از وزارت  يابالغ "١٩-ديبا احتمال ابتال به كوو نيبازگشت به كار شاغل يراهنما"نسخه  نيبه كار براساس آخر

  .رنديقرار گ يابيبهداشت توسط پزشك مورد ارز

صورت فعال بودن مراكز و واحدهاي تهيه و عرضه (در غذايي) بهداشت مواد٦(ماده 

  موادغذايي)

در صورت فعال بودن مراكز تهيه و عرضه و فروش موادغذايي نظير  انواع رستوران ،كافي شاپ، سفره خانه  و  

 پروتكل مرتبط با مراكز تهيه، عرضه و فروش مواد غذايي مي باشند.  آن، ملزم به رعايتامثال 

 گردد. هيمنابع معتبر و مجاز تهاز  ييهمه مواد غذا ٦-١

در مواد غذايي بالقوه خطرناك متناسب با نوع ماده غذايي بايد زنجيره سرد يا گرم  در مراحل نگهداري  ٦-٢

 و عرضه  مواد غذايي رعايت گردد. 

 رهيذخ ايو قبل از استفاده  يداريو خر افتيپس از در يدنيو آشام يمواد خوردن يسطح بسته بند ٦-٣

 گردد. زيكامالً تم يساز

 باشد. يآلوده  مجاز نم اي وبيمع يبا بسته بند يدنيو آشام ياستفاده از مواد خوردن ٦-٤

 گردند.  يداشته و در ظروف مناسب نگهدار يپوشش بهداشت ديبا "حتما يفاقد بسته بند ييمواد غذا ٦-٥

 مصرف مناسب استفاده شود. كبارياز ظروف  "مصرف، لزوما كباريصورت استفاده از ظروف  در ٦-٦

پروانه بهره  يدارا نفره كيو  يبه صورت بسته بند  ديازجمله نمك ، قند و شكر با هيمواد اول همه ٦-٧

 و استاندارد باشد. يبردار

 صورت بسته بندي شده يك نفره  و داراي ني پوشش دار باشد.ه مواد آشاميدني بايد ب ٦-٨

عدم رعايت فاصله فيزيكي در مراكزي كه عرضه غذا به صورت سلف سرويس مي باشد از ايجاد تجمع و  ٦-٩

 مديريت و جلوگيري شود .

 به صورت سلف سرويس مي باشد بايد سرو غذا توسط كاركنان انجام گردد. در مراكزي كه عرضه غذا ٦-١٠
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از بسته بندي داراي مجوز استفاده شود. البته  "در صورت استفاده از ساالد و سبزي خوردن ترجيحا ٦-١١

 زي خوردن غير بسته بندي الزامي مي باشد.سازي براي سرو ساالد و سب رعايت سالم

مواد غذايي كه به صورت غير بسته بندي عرضه مي گردد و آماده مصرف مي باشد (نظير انواع مغز  ٦-١٢

آجيل، ميوه هاي خشك مانند برگ هلو، انجير، قند، شكر، نبات، سبزيجات خشك و امثال آن) بايد در ظروف 

 گهداري گردد.مناسب  و در دار يا داراي پوشش مناسب ن

  بهداشت ابزار و تجهيزات) ٧( ماده

متر باشد لذا به منظور رعايت فاصله، حذف صندلي  ٢ها داراي مشتري، بايستي حداقل فاصله صندلي   ٧-١

 هاي مورد استفاده با رعايت فاصله الزامي مي باشد. هاي اضافه يا مشخص نمودن صندلي

سايل  ٧-٢ سبيح، كتب ادعيه و و سجاده و نظاير آن از نمازخانههمه مهرها، ت شترك از جمله چادر،   ها به م

 آوري گردد.صورت موقت در صورت فعال بودن نماز خانه جمع 

 همه وسايل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدايي شود. ٧-٣

 صورت وجود رختكن و حمام، الزم است از وسايل بهداشتي شخصي استفاده شود.در  ٧-٤

ل و همراه با كيســه زباله محكم (بدون درز و نشــت) به تعداد كافي در فواصــ زباله دردار پدالي ســطل ٧-٥

 هاي مناسب موجود باشد.مكان 

هاي دردار پدالي صورت پذيرد و كليه نيروهاي خدماتي  ها بايد به شيوه بهداشتي در سطلدفع پسماند  ٧-٦

صوص جمعدر  سماند رعايت تمامي مالحظات بهخ شتي (جمعآوري و دفع پ سه آوردا سماند در كي هاي ي پ

 پالستيكي محكم بدون درز و نشت) در آخر هر شيفت در دستور كار قرار دهند.

  ) نظافت و گندزايي٨ماده (

  باشد.خت يا ورود، تاريخ توليد و انقضاء محصوالت گندزداي مورد استفاده بايد داراي پروانه سا ١-٨

دار باشد م و نگهداري مي گردد بايد ظرف درديگري انجادر صورتي كه رقيق سازي ماده گندزدا در ظرف   ٢-٨

  درج گردد. تهيه و نام ماده گندزداو بر روي ظرف برچسب مشخصات گندزدا از جمله تاريخ 

  مواد گندزدا بايد براساس دستورعمل شركت سازنده استفاده و نگهداري گردد.  -٣-٨

  .گي ها پاك گرددقبل از گندزدايي بايد كليه سطوح از اجرام و آلود  ٤-٨

  از مواد گندزدا از تجهيزات حفاظت فردي مانند دستكش و ماسك استفاده گردد. هنگام استفاده ٥-٨

  غلظت محلول گندزداي مورد استفاده بايد مطابق با دستورعمل كارخانه سازنده باشد.  ٨-٦

  از مخلوط كردن دو ماده گندزدا با هم خودداري گردد.  ٧-٨
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مواد شيميايي و سموم بايد در محفظه يا كابينت مناسب و در دار مجهز به قفل و دور از  مواد گندزدا،  ٨-٨

  مواد غذايي نگهداري گردد (روي كابينت برچسب مواد شوينده وگندزدا درج گردد).

كليه قفسه ها و ميز كار و ميز سرويس بطور مستمر بعد از پايان هر شيفت كاري كه در دسترس  ٨-٩

 قرار مي گيرند شستشو و گند زدايي گردند.مشتري و شاغلين 

 وسايل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدايي شود.  ٨-١٠

  مرحله نيب ياختالط چگونهيه دينبا ويي كامال جدا از يكديگر انجام شده گندزدا و نظافت فرايند  ٨-١١

 . رديگ انجام ييگندزدا و ندهيشو

 و دستكش، ماسك، شامل  يحفاظت فرد ليوسا از ديبا نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد د/فر ٨-١٢

 .ندينما استفاده ژاول آب يخوردگ برابر در مقاوم و مناسب كار لباس

ساعت فاصله در نظر گرفته  ميسانس ها ن نيشنا الزم است ب ياستخرها ييانجام نظافت و گندزدا يبرا ٨-١٣

 شود. 

مربوطه را شستشو و  ليسطوح تماس و وسا تيفعال فتيبوفه ها موظفند پس از هر ش نيمسئول ٨-١٤

 .ندينما ييگندزدا

 . استفاده نماييدامكان آلودگي وجود دارد  هايي كه مكان مخصوص فقط براي گندزداييي تِ از ٨-١٥

هاي بهداشتي بايد از وسايلي كه سرويس  گندزداييوسائل نظافت و  ، تِي،ها دستمال زباله، سطل ٨-١٦

 .مجزا باشد شود،هاي ديگر استفاده ميبراي مكان 

د و وپاره نش  ماسك مخصوص د لباس، دستكش ونمراقب باششاغلين نظافت در طول مدت نظافت   ٨-١٧

 . را تعويض نماييد آسيب نبيند و در صورت صدمه آن

 (تِي را به صورت مارپيچ حركت دهيد) مقابل به پايان برسانيد نقطهغاز و در آظافت را از يك نقطه ن  ٨-١٨

 "سَر"شود بايد داراي چند ها و غيره استفاده ميها و سالن كه براي نظافت كف اتاق  "هاييتِي" ٨-١٩

 اضافي باشند.

ها، دستمال نظافت و تِي، مي بايست در آب داغ شسته و سپس در محلول پس از استفاده از پارچه   ٨-٢٠

ور بماند. بعد از طه غو مشخص شده طبق برچسب مربوطهمدت مواد گندزداي مورد تأييد وزارت بهداشت به 

 شده و براي استفاده آماده باشد. آن در دماي اتاق خشك

 در هنگام گندزدايي احتياط هاي الزم در ارتباط با برق گرفتگي بعمل آيد.  ٨-٢١

تجهيزات و ماشين آالت گندزدايي بعد از پايان كار شسته و به روش مناسب بسته به ظرفيت تجهيزات   ٨-٢٢

 و ماشين آالت خشك گردند.
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دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روي سطوح و كليدها، تجهيزات برق  هاياز پاشيدن و ريختن محلول  ٨-٢٣

  احتمال انفجار و آتش سوزي اجتناب شود.

  ) بهداشت ساختمان٩ماده (

 گردد.زدايي و مستمر گند  مجزاصورت  (حمام و توالت) را به هاي بهداشتي سرويس ٩-١

دستگيره درها، ميز و صندلي، شيرآالت، نرده  ها،  سطوح داراي تماس مشترك شامل: ديوار و كف، در ٩-٢

ها، كليد و خوان و خود پرداز ها، كف پوش  هاي كارت ، تخت، كمد، كابينت، گوشي تلفن، دستگاهها پله

 گردد.  و نظاير آن با دستمال تميز و خشك شده و سپس گندزدايي وسايل عموميپريزها، 

 هاي بهداشتي تعبيه گردد. ها و سرويس كشي صابون مايع و دستمال كاغذي در توالتسيستم لوله ٩-٣

 .باشد يچشم اي ياز نوع پدال حايترج ،يبهداشت يها سيسرو ،ييآب روشو ريگردد ش يم هيتوص ٩-٤

نظارت  نيو همچن ماندهيمسئول استخر موظف است نسبت به كنترل مستمر كدورت آب و كلر باق ٩-٥

 .دياقدام نما هيتصف ستميبر كاركرد س

 .باشد يچشم ايو  ييپا ياز نوع پدال حايترج ،يبهداشت يهاسيسرو ييآب روشو ريش گردديم هيتوص ٩-٦

  تهويه )١٠ماده (

فراهم نمودن امكان استفاده حداكثري از تهويه طبيعي در مراكز مذكور از طريق نصب پنجره هاي باز  ١٠-١

درصد مساحت كف  به گونه اي كه به ازاي هر يك  ٢٠الي  ١٠درجه و با مساحت  ٤٥شونده به ميزان حداقل 

 ليتر در ثانيه هوا تامين گردد.   ١٠از كاركنان و بازديدكنندگان  حداقل 

طرفه ( باز نمودن پنجره هاي متقابل همزمان) در  ٢فراهم نمودن امكان استفاده حداكثري از تهويه  ١٠-٢

 ليتر در ثانيه هوا تامين گردد.  ١٠اي كه به ازاي هر يك از كاركنان و بازديدكنندگان  حداقل مراكز فوق به گونه

بار در ساعت  ٦حداقل  به اندازه  فراهم نمودن امكان تعويض هواي محيط با هواي آزاد در مراكز فوق  ١٠-٣

 ليتر در ثانيه هوا تامين گردد.     ١٠و يا به ازاي هر يك از كاركنان و بازديدكنندگان حداقل 

هاي مكشي با دبي مناسب به سمت در صورتي كه تعداد پنجره هاي كافي نباشد با نصب اگزهاست فن ١٠-٤

ليتر در  ١٠ر يك از كاركنان و بازديدكنندگان  حداقل خارج از ساختمان مراكز فوق به گونه اي كه به ازاي ه

 بار در ساعت، تعويض و جابه جا گردد.  ٦ثانيه هوا تامين و يا 

از قرار دادن فن (پنكه) به طريقي كه به طور بالقوه باعث جريان مستقيم هوا از يك شخص به شخص  ١٠-٥

اي و هدايت هواي داخل به بيرون جرههاي پنديگري شود خودداري گردد. استراتژي مناسب استفاده از فن

 ساختمان مي باشد.



  
  معاونت بهداشت              

  در استخرهاي شنا سالمت محيط و كارو الزامات گذاري كرونا ويروس) فاصله( ١٩-مبارزه با كوويدپروتكل بهداشتي 

  

١١ 
 

هپا با توان  "استفاده از فن هاي مكشي و يا دستگاه تصفيه هواي مجهز به فيلتر مناسب و ترجيحا ١٠-٦

 مناسب در كليه آسانسور هاي ساختمان مراكز فوق و روشن نمودن آن در تمام ساعات كار فعاليت 

توصيه مي گردد جابجايي هواي آزاد را به ميزان كافي  انجام داد. در فضاهايي كه نمي توان تهويه و  ١٠-٧

ميزان دي اكسيد كربن موجود در هوا پايش شود و از دستگاه هاي تصفيه هواي مجهز به فيلتر  مناسب و 

 هپا متناسب با اندازه ساختمان مراكز فوق و به تعداد كافي استفاده گردد.  "ترجيحا

ها فراهم نمي باشد ينكه در فصل پاييز و زمستان امكان باز نمودن پنجرهشود با توجه به اتوصيه مي ١٠-٨

هاي فاقد هپاي استاندارد براي نصب در اتاق   "هاي تصفيه هواي مجهز به فيلتر مناسب و ترجيحادستگاه 

 پنجره ساختمان مراكز فوق به تعداد كافي خريداري و نصب شود.  

اگزاهاست فن به تعداد كافي و با ظرفيت مناسب بوده و در زمان هاي بهداشتي مجهز به كليه سرويس  ١٠-٩

 فعاليت مراكز فوق روشن باشد. 

 
  آموزش بهداشت )١١ماده (

  هاي آموزشي مناسبروش ١١-١

 محل در كافي تعداد به تنفسي بيماري هاي انتقال از پيشگيري براي ها دست شستن دستور عمل 

 سرويس هاي بهداشتي نصب گردد. 

 ها) سايتهاي مجازي، وبموزش به صورت مجازي (ازجمله شبكهآ 

  در صورتي كه آموزش از مسيرهاي مجازي امكان پذير نبود از طريق چهره به چهره با رعايت فاصله

 حداقل دو متر و استفاده از ماسك توسط دو طرف بالمانع است.

(موضوعات مورد آموزش در بند ذيل  هاي مورد نياز براي آموزش موضوعات مختلف:رسانه ١١-٢

  درج شده است)

 نصب استند و بنر هاي اطالع رساني  

 نصب پوسترهاي آموزشي  

 در صورت امكان، ارسال پيامك هاي آموزشي به گوشي هاي همراه 
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 در صورت امكان، ارسال پيام هاي آموزشي در گروه هاي مجازي مربوطه 

 موشن گرافي در فضاي مجازي در صورت امكان، انتشار تيزر ، اينفوگرافي يا 

 ) در صورت امكان، استفاده از صفحات نمايشيLEDجهت پخش پيام ها و تصاوير آموزشي ( 

 هاي هدفموضوعات مورد آموزش براي گروه ١١-٣

     آشنايي با بيماري كرونا ويروس 

 آشنايي با عاليم ابتال به اين ويروس 

 شناسايي افراد مستعد ابتال 

  انتقال بيماريآشنايي با نحوه 

 آشنايي با زمان و نحوه استفاده از وسايل حفاظت فردي 

 آموزش مدت زمان ماندگاري ويروس بر روي سطوح 

  حفاظت فردي ليو درآوردن وسا دنينحوه پوشآموزش آشنايي با 

 ليكردن وساگندزدايي  اي دفع حينحوه صح آشنايي با 

  آموزش نكات بهداشت فردي 

 توصيه ماندن در خانه 

  هاي بهداشتي مراقبت از بيماران در منزلروش 

 آموزش فاصله گذاري اجتماعي 

  ١٩٠معرفي سامانه  

  هاي آموزشينمونه فعاليت  ١١-٤

  ويروس كرونا شيوع با مقابله جهت در الزم تمهيدات بكارگيري براي آموزشي استند يا بنرهاي نصب 

  در محل كار 

 نصب پوستر هاي هشدار دهنده در خصوص چگونگي انتقال بيماري كرونا  

  نصب پوستر يا بنر راهنماي نحوه صحيح شستشوي دست ها در محل كار خصوصا سرويس هاي

 بهداشتي و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفوني كننده دست به شاغلين  

 ر خانه در صورت وجود عالئمنصب پوستر مرتبط با بيماري و توصيه ماندن د 

   هاي تنفسي به تعداد كافي در محل؛  از انتقال بيماري پيشگيرينحوه نصب تابلوهاي آموزشي 

  آموزش توصيه هاي مرتبط با نحوه صحيح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال كاغذي يا آرنج 



  
  معاونت بهداشت              

  در استخرهاي شنا سالمت محيط و كارو الزامات گذاري كرونا ويروس) فاصله( ١٩-مبارزه با كوويدپروتكل بهداشتي 

  

١٣ 
 

  آموزش اقدامات الزم جهت پيشگيري از ابتال به بيماري به كاركنان و مراجعه كنندگان 

 تنفسي بيماري هاي انتقال از پيشگيري نحوه آموزشي بنرهاي نصب  

  نصب پوستر آموزشي نحوه صحيح استفاده از تجهيزات حفاظت فردي 

 نصب پوستر نحوه صحيح پوشيدن، درآوردن و دفع وسايل حفاظت فردي 

 ارگذاري پيام هاي بهداشتي بر روي سايت و شبكه هاي مجازيب 

   ١٩٠نصب پوستر سامانه پاسخگويي شكايات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به شماره تلفن  

 جهت اعالم موارد غير بهداشتي به سامانه مذكور 

  مميزي بهداشتي مراكز )١٢ماده (

حد خود اواظهاري بهداشتي (مميزي بهداشتي) خودكنترلي و خودبه انجام  كليه مراكز موظفند نسبت ١-١٢ 

  .گرددبرنامه توسط بخش خصوصي انجام مي انجام اين بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت اقدام نمايند و

  با استفاده از يكي از گزينه هاي:  موظفند بر اساس دستورالعمل ابالغي وزرات ، اصناف   ١٢-٢

  راي پروانه معتبردفاتر خدمات سالمت دا -

  مشاوران آزاد يا تحت استخدام داراي صالحيت -

 مدير، مالك يا متصدي واحد صنفي داراي صالحيت -

  پروتكل مسئوليت اجراي  )١٣ماده ( 

صورت عدم رعايت باشد و دره مدير، متصدي يا مسئول  مركز مياين راهنما بر عهدمسئوليت اجراي  ١٣-١

 از مواد  راهنما مشمول اقدام قانوني مطابق با ضوابط  و در نهايت توقف فعاليت خواهد گرديد. هركدام

 مسئوليت حسن اجراي پروتكل حاضر بر عهده مديريت اماكن موضوع اين پروتكل مي باشد. ١٣-٢

را ندارند اجازه فعاليت امكان تأمين شرايط آن  مراكزي كه مفاد اين راهنما را رعايت نمي كنند يا ١٣-٣

  باشد.نداشته و مسئوليت نظارت و كنترل آنها با اتحاديه يا سازمان مسئولِ (صادركننده مجوز) مي

متصــدي واحد، بازرســان ( مشــاغل اين گروه مورد بازرســي ســطح بندي شــده قرار خواهند گرفت ١٣-٤

ـــناف ـــاير ادارت مرتبط با وزارت ورزش و جوانان  اتحاديه و اتاق اص ، مميزان و و تربيت بدني و س

 ازرسان وزارت بهداشت). ب

درصورت عدم توجه به واكسيناسيون، با واحد مربوطه مطابق مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري  ١٣-٥

هاي بهداشتي برخورد خواهد شد (از جمله اقدامات قانوني كرونا به عنوان عدم رعايت پروتكل 

 مانند: عدم تمديد كارت بهداشت
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١٤ 
 

  هادست شويشست روش درست: ١ وستيپ
  

  :شسته شوندزير  روشبه  ثانيه ٢٠مدت بايد با آب گرم و صابون به  ها دست

    .ها را مرطوب كنيددست -١

    .از صابون مايع استفاده كنيد -٢

    .ها را خوب به هم بماليدكف دست-٣

    .انگشتان را بشوئيد -٤

    .ها را بشوئيدمچ -٥

    .بين انگشتان را بشوئيد -٦

    .آبكشي كنيد -٧

    بار مصرف نيز مورد تاييد است)ذي خشك كنيد (استفاده از حوله يكدستمال كاغبا  -٨

  .شير آب را با همان دستمال ببنديد -٩

  .سطل زباله در دار بيندازيددر دستمال را  -١٠
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١٥ 
 

  
  



  : نكات مهم در پيشگيري از كرونا ويروس٢پيوست 

 هاي خود قبل از خوردن و آشاميدن دست

مدترا  مايع  ٢٠ به  با آب و صـــابون  يه  ثان

ترسي به آب سالم بشوييد و درصورت عدم دس

اســتفاده  كننده بر پايه الكلمواد ضــدعفونياز 

  نماييد؛

  
 

  ند از ـــت كه مريض هس با افرادي  ماس  ت

ــت. خودداري كنيد ــي و دس دادن با  از روبوس

متر از افراد  ٢تا  ١افراد ديگر بپرهيزيد (فاصله 

     شود)؛ ظبيمار حف

  
 

 حتما از ماسك استفاده نمايند؛ 

  
  

 ـــت ـــم، بيني  از دس دهان  وزدن به چش

 ؛كنيد خودداري

  
 
 

  سرفه، دهان و بيني خود سه و  هنگام عط

ستمال را  شانيد و د ستمال كاغذي بپو را با د

  در سطل زباله بيندازيد؛

                                                       
 

  ـــرماخوردگي داريد در منزل اگر عالئم س

 استراحت كنيد؛

 
 كه در تماس مكرر با آن هستيد سطوحي 

 را گندزدايي نماييد؛

  
  

  با مصــرف ميوه و خود را ســيســتم ايمني

 ؛تقويت نماييد سبزيجات تازه

  
  

 خود آموزش دهيد؛ به اطرافيان 

  


