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    مقدمه

 نياساس اشده و بريزيربرنامه يعموم ونيناسياساس روند رو به رشد واكسهوشمند بر تيريطرح مد    

ـــغل يهاتيطرح فعال ـــرا يش ـــورت رعاكرونا در يپاندم طيدر ش ـــت يهاپروتكل تيص و انجام  يبهداش

س سيواك شابديتواند ادامه يم ونينا سوش وعي. با توجه به  سرعت انتقال  ،ويروس كرونا يهاانواع  شدت و 

س شتريب روسيو سب واك شش منا سيشده لذا عالوه بر پو ستفاده  تيجامعه، رعا ونينا سب، ا صله منا فا

سك در اماكن عموم ستمر از ما ضاها ژهيو به و يم ضدعفون يدر ف سته،  ست و گندزدا يب و  طيمح ييد

راهنما  نيا رو نياباشــد. از يم تيبســته در اولو يها طيمناســب در مح هيســطوح مشــترك، كنترل تهو

 نيتدو شــهربازي، باغ وحش و مراكز تفريحي آبيمراكز  تيفعال يهوشــمند كرونا برا تيرياســاس مدبر

ست در يهيو بد دهيگرد ستورالعمل فعال نيا تيصورت عدم رعاا يكي از . ديواحد متوقف خواهد گرد تيد

موارد ويژه اين است كه مشتريان اصلي اين مراكز كودكان و نوجوانان مي باشند كه با توجه به شرايط سني، 

صي برخوردار بوده و الزم  سيت خا سا سطوحاز ح شتري در گندزدايي  ست دقت بي سته و ا ضاي ب ، تهويه ف

  وتكل حاضر صورت گيرد. رعايت ساير مفاد پر

  
    كاربرد دامنه

ـــگيري و كنترل    ـــهرباز (كرونا ويروس) ١٩-كوويداين راهنما جهت پيش باغ مراكز تفريحي آبي، ها، يدر ش

ــاير قوانين، آاير آن و مواردي نظوحش  ــتورالعملنامهيينبوده و س به بط با بهداشــت هاي مرتها، مقررات، دس

  قوت خود باقي است.

  

  الزامات  فعاليت  در پاندمي كرونا

 ) واكسيناسيون ١(ه ماد

ل اين دستورالعمل اعم از دائم، موقت، پاره وقت و فصلي يا افرادي كه تازه وهمه كاركنان مراكز مشم ١-١

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

د از خدمات مراكز مذكور استفاده نمايند نمي توان مشمول واكسيناسيون در صورتي مشتريان اين مراكزدر  ١-٢

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

 باشد. كارت واكسن و يا ثبت اطالعات در سامانه واكسيناسيون 
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مراكز موظفند در قسمت ورودي مراكز مذكور نسبت به كنترل وضعيت اين مديران، متصديان، مسئوالن  ١-٣

از طريق سامانه ها و اپليكيشن هاي  اعالمي وزارت بهداشت  مشمول واكسيناسيون واكسيناسيون  مشتريان

 .اقدام نمايند

 عدم ابتال به كرونا در زمان ارايه خدمات )٢ماده (

يا همراه   قرنطينه بيماري ه طي شدن دورفقط پس از  شوندبيماري كرونا كاركنان چنانچه مبتال به   ٢-١

 توانند مشغول به كار شوند. گواهي پزشك ميداشتن  

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

 گردد.موجود و در اختيار انجام مي 

د از خدمات مراكز مذكور در محل  استفاده نمايند كه  نكه در صورتي مشتريان مي توان اين مراكزدر  ٢-٣

 بيماري كرونا نباشد.قرنطينه  بتال به بيماري كرونا يا در دورهم

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

 .اقدام نمايندبه بيماري مشتريان از طريق سامانه هاي اعالمي وزارت بهداشت عدم ابتال 

اين ي توانند از خدمات مان نقاهت و قرنطينه بيماري رپس از سپري شدن دو مشتريان مبتال به كرونا تبصره:
  .مراكز استفاده نمايند

  رعايت بهداشت فردي  )٣( ماده

  ماسك   ٣-١

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

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

در صورت عدم امكان رعايت فاصله فيزيكي خوردن و آشاميدن ممنوع و  بايد از برداشتن ماسك  :١تبصره 

 اجتناب گردد.

و فقط در زمان خوردن و آشاميدن به شرط  وظفند در مراكز از ماسك استفاده نمايندكليه مشتريان م ٣-١-٢

 رعايت فاصله فيزيكي عدم استفاده از ماسك  بالمانع است.

مديران، متصديان و مسئوالن مراكز موظفند از ورود مشترياني كه از ماسك استفاده نمي نمايند ممانعت  ٣-١-٣

 .بعمل آورند

ه بيني و دهان كامال ومتصديان موظفند به شيوه صحيح از ماسك استفاده نموده به گونه اي ككاركنان  ٣-١-٤

 .پوشانده شود
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 تعويض ماسك در تواتر زماني كوتا يا هنگام آلودگي ماسك الزامي است.   ٣-١-٥

 روي ميز كار يا سطوح مشترك خودداري گردد.قرار دادن ماسك  استفاده شده  از ٣-١-٦

 .الزام نمي باشداز ماسك استفاده ي نوزادان و كودكان زير دو سال برا :٢تبصره

  بهداشت دست   ٣-٢

بروي صورت قراردارد در حين كار از تماس  دست با چشم و بيني و گوش دهان  يا ماسكي كه  ٣-٢-١

  .خودداري گردد

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

صورت مكرر و در موارد زير دست ها را مطابق راهنماي شستشوي دست با آب و  كاركنان بايد به 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(از قبل از شروع به كار و وقفه يا تغيير فعاليت -

 از توالت، حمل پسماند) در محل كار 

 و استفاده از دستمال يكبار مصرف بعد از عطسه و سرفه  -

 ن، موها و يا ساير قسمت هاي بدندست زدن به بيني، گوش، دها  -

 قبل از پوشيدن دستكش و هنگام تعويض دستكش ها  -

 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  مي بايست در نقاط قابل دسترسوني دست با پايه الكلي محلول ضدعف ٥-٢-٣

  گيرد.  

  رفتار بهداشتي ٣-٣

دستمال وجود نداشت از  كهيصورت دركاركنان هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده نمايند.   ٣-٣-١

)ديآرنج موقع سرفه و عطسه استفاده كن يقسمت داخل  

كاركنان بايد از ريختن آب دهان و بيني در محيط كار خودداري كرده و اخالط بيني و سينه را با  ٣-٣-٢

 گرفته در سطل آشغال سرپوش دار بريزند. دستمال كاغذي

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

 كارت بهداشت معتبر باشند.  يدارا يستيبامشمول  كاركنان  ٣-٣-٤
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 .معتبر آموزش سالمت اصناف باشند نامهيگواه يدارا يستيبامشمول كاركنان  ٣-٣-٥

 از سيستم تشخيص چهره/ كارتخوان كاركنان استفاده كنيد. "غياب، ترجيحابراي ثبت حضور و  ٣-٣-٦

هاي آسانسور (درصورت وجود)، از دستمال كاغذي و نظاير آن استفاده شود. براي تماس با دكمه ٣-٣-٧

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

 ي شود.آسانسور خود دار

عدم استفاده از دستمال مشترك براي تميز كردن ميز و صندلي و ساير وسايل (ترجيحا هر يك از  ٣-٣-٨

 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  ٣-٣-٩

 شاغلين و مشتريان در كنار دستگاه كارت خوان قرار دهد.

 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

    يگذارفاصله )٤ماده ( 

 .گردد تيرعا يمارياز بروز ب يريشگيمتر جهت پ ٢فاصله در مراكز  ٤-١

 هاي مشترك از جمله رختكن، آبدارخانه، انبار و يا اطراف محيط كار اجتناب گردد. از تجمع در محيط ٤-٢

 مواجهات مي باشد. لذا از محافظ يا شيلداستفاده از موانع فيزيكي شيشه اي يا پالستيكي براي كاهش  ٤-٣

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

 زيادي با افراد دارند استفاده شود.

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

دو متر از طرفين در قسمت هاي عمومي از جمله نمازخانه، سلف سرويس و مسير ورود  رعايت فاصله ٤-٥

 خروج الزامي است.

 پرسنل از ازدحام و تجمعات جلوگيري نموده و ارائه خدمات به صورتي انجام شود كه صف ايجاد نشود. ٤-٦

 ) تيدرصد ظرف ٥٠كنند. (حداكثر  يكه همزمان از آسانسور استفاده م يبر تعداد افراد قينظارت دق ٤-٧

عدم  نيتعداد حداكثر افراد و همچن تيآسانسورها به منظور رعا هيهشدار دهنده در كل يتابلوها نصب ٤-٨

 .و تلفن همراه گريكديصحبت با 

استفاده  بوسينيكاركنان، از جمله اتوبوس و م يو ذهاب مشترك برا ابيا يها سيكه از سرو يدر صورت ٤-٩

 تيدرصد ظرف ٨٠گردد (از  تيرعا نان،يسرنش يصندل نيمتر ب كياست حفظ فاصله حداقل  يضرور شود،يم
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از سه نفر  نيشود با احتساب راننده تعداد سرنش ياستفاده م يسوار يخودرو استفاده شود) و اگر از خودرو

 راننده بايد دو دوز واكسن خود را دريافت كرده و داراي كارت واكسن باشد. باشد. شتريب دينبا

 دئويو و ياجتماع يهااز تلفن، شبكه  يمواجهه چهره به چهره كاركنان و استفاده حداكثر كاهش ٤-١٠

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

هر نفر  يمتر مربع به ازا ٤بر اساس  ديها) با از قسمت كيها و هر  يباز مكان (در رشيپذ تيظرف ٤-١١

 گردد. نييتع

محل استقرار  نييتع ينترنتيانجام شود در صورت عدم امكان فروش ا ينترنتيبه صورت ا طيبل ارائه ٤-١٢

 باشد. يم يالزام انيتوسط متصد يبا خط كش طيباجه بل يفاصله در جلو تيبا رعا انيمشتر

 بررسي واكسيناسيون و در دوره قرنطينه بيماري نبودن افراد در هنگام رزرو بليط الزامي مي باشد. ٤-١٣

 انيتوسط متصد يها، با خط كشاز قسمت  كيفاصله در هر  تيبا رعا انيمحل استقرار مشتر نييتع ٤-١٤

 باشد. يم يالزام

شود  هيجداگانه تعب يستيبا ،يباز يها مستقر و محل يها ورود و خروج به هر قسمت از دستگاه محل ٤-١٥

 گردد. يريجلوگتا از تجمع افراد 

مستمر  ييها، به منظور كنترل فاصله و گندزداهر قسمت از محل استقرار دستگاه  ينفر برا كي نييتع ٤-١٦

 باشد. يم يدستگاه ها الزام

 يكودك، آمف شينما يهاوجود دارد (مانند سالن  تيكه احتمال ازدحام جمع ييهاها و محل سالن  در ٤-١٧

 است. يهر نفر الزام يمتر مربع برا ٤ تيآن) رعا رينظ يوحشت و موارد تونل ،يچند بعد نمايتئاتر، س

فاصله در  تي) به منظور رعايپوشش واري(د واناتيح ينرده مجزا با فاصله دو متر از محل نگهدار هيتعب ٤-١٨

 باشد.  يم يمجموعه الزام رانيباغ وحش ها توسط مد

آن)   رينظ يبوده و فاصله اندك است (مانند استخر توپ و موارد اديكه امكان مواجهه ز ييها يباز در ٤-١٩

 ممنوع است.  يماريب وعياز ش طيدر هر شرا

 شوند. ييبه طور مستمر گندزدا ديو مشترك قرار دارند با اديكه در مواجهه تماس ز يباز ليوسا ٤-٢٠

 يود افراد باالباشد. از ور يم يمحل ضرور يدر ورود انيهمه مشتر يجهت تب سنج نفر كي استقرار ٤-٢١

 شود. يريگراد جلوگ يدرجه سانت ٨/٣٧تب 

مترمربع  ٤به شرط رعايت  تيدرصد ظرف ٥٠با ، )ي(پارك آب يآب يحيدر مراكز تفر يو جكوز سونا ٤-٢٢

 دارند.  تيحق فعالبراي هر نفر 



  
  معاونت بهداشت              

  ها و مراكز تفريحي آبيشهربازي در  و الزامات سالمت محيط و كار گذاري (كرونا ويروس) فاصله ١٩-پروتكل بهداشتي مبارزه با كوويد

  

٧ 
 

  ، 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 براساس طرح فاصله الزم است 

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

ر منفي به منظو 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

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

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

  كننده باشد.تواند كمك يتر متيجمعو كم
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 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 (درغذايي ) بهداشت مواد٦ماده (

  موادغذايي)

در صورت فعال بودن مراكز تهيه و عرضه و فروش موادغذايي نظير  انواع رستوران، كافي شاپ، سفره خانه   ٦-١

 و  امثال آن بر  اساس  پروتكل مرتبط با مراكز تهيه، عرضه و فروش مواد غذايي ملزم به رعايت مي باشند. 

 گردد. هياز منابع معتبر و مجاز ته ييغذاهمه مواد  ٦-٢

در مواد غذايي بالقوه خطرناك متناسب با نوع ماده غذايي بايد زنجيره سرد يا گرم  در مراحل نگهداري و  ٦-٣

 عرضه  مواد غذايي رعايت گردد. 

 يساز رهيذخ ايو قبل از استفاده  يداريو خر افتيپس از در يدنيو آشام يمواد خوردن يسطح بسته بند ٦-٤

 گردد. زيكامالً تم

 باشد. يآلوده  مجاز نم اي وبيمع يبا بسته بند يدنيو آشام ياستفاده از مواد خوردن ٦-٥

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

 مصرف مناسب استفاده شود. كبارياز ظروف  "مصرف، لزوما كباريصورت استفاده از ظروف  در ٦-٧

 يپروانه بهره بردار يدارا نفره كيو  يبه صورت بسته بند  ديازجمله نمك ، قند و شكر با هيمواد اول همه ٦-٨

 و استاندارد باشد.

 نفره  و داراي ني پوشش دار باشد. صورت بسته بندي شده يكه ب بايدمواد آشاميدني   ٦-٩

ايجاد تجمع و عدم رعايت فاصله فيزيكي از مي باشد  به صورت سلف سرويس در مراكزي كه عرضه غذا ٦-١٠

 .مديريت و جلوگيري شود 

 به صورت سلف سرويس مي باشد بايد سرو غذا توسط كاركنان انجام گردد. در مراكزي كه عرضه غذا ٦-١١

از بسته بندي داراي مجوز استفاده شود. البته  "در صورت استفاده از ساالد و سبزي خوردن ترجيحا ٦-١٢

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

 الزامي است. ه و توزيع مواد غذايمربوطه به مراكز تهيوزارت بهداشت هاي عملررعايت دستو ٦-١٣
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مواد غذايي كه به صورت غير بسته بندي عرضه مي گردد و آماده مصرف مي باشد (نظير انواع مغز  ٦-١٤

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

 مناسب  و در دار يا داراي پوشش مناسب نگهداري گردد.

  بهداشت ابزار و تجهيزات )٧(ماده 

ستفاده   ٧-١ ستمر بعد از هر بار ا شترك قرار دارند بايد به طور م سايل بازي كه در مواجهه تماس زياد و م و

 گندزدايي شوند.

صندلي  ٧-٢ صله  صله، حذف صندلي  ٢ها داراي مشتري، بايستي حداقل فا شد لذا به منظور رعايت فا متر با

صندلي شخص نمودن  ضافه يا م ستگاه  هاي ا صله براي د ستفاده با رعايت فا هاي بازي الزامي مي هاي مورد ا

 باشد.

شترك از جمله  ٧-٣ سايل م سبيح، كتب ادعيه و و سجاده و نظاير آن از نمازخانههمه مهرها، ت  ها به چادر، 

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

 همه وسايل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدايي شود. ٧-٤

 صورت وجود رختكن و حمام، الزم است از وسايل بهداشتي شخصي استفاده شود.در  ٧-٥

هاي ســالن غذاخوري (در صــورت و جود و اســتفاده از ســلف  متر بين ميز و صــندلي ٢رعايت فاصــله  ٧-٦

 سرويس مشترك كاركنان) ضروري مي باشد.

ــطل ٧-٧ ــت) س ــه زباله محكم (بدون درز و نش ــل و  زباله دردار پدالي همراه با كيس به تعداد كافي در فواص

 هاي مناسب موجود باشد. مكان

ــا مونيكوپتر، بالن، م يچرخ و فلك، آفتاب مهتاب، هل ٧-٨ ــهربازيدر و نظاير آن  ييفض ــت با ش ها بهتر اس

ستفاده مشتريان در اين دستگاه ها  گذاري به صورت يك درشماره صله گندزدايي و ا ميان به منظور ايجاد فا

  اتفاق بيافتد.

به اندازه دو مسير كنار هم  آبشار وسط از ، استفاده از خط هاي مجاور ديوار حذف يا عدم استفادهآبشار ٧-٩

سر خوردن در  شتريان در هنگام  شده جهت حفظ و تعادل پاهاي م ستفاده  سه هاي ا شود. كي صله گرفته  فا

ين صورت غير ا در و براي مصرف مجدد شسته شوند شود مصرف تعويضمسير آبشار بايستي بعد از هر بار 

شود. شار متوقف  صو فعاليت آب سبد به  سطل يا  ضمن دو  ستي در كنار اپراتور بوده كه در در  رت جداگانه باي

 شده نگهداري شود. ن استفادهكيسه هاي  ديگرييكي كيسه هاي استفاده شده و در 
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ــماند  ٧-١٠ ــطلدفع پس ــتي در س ــيوه بهداش ــورت پذيرد و كليه نيروهاي  ها بايد به ش هاي دردار پدالي ص

ــوص جمعخدماتي در  ــماند رعايت تمامي مالخص ــتي (جمعحظات بهآوري و دفع پس ــماند در داش آوري پس

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

  ) نظافت و گندزايي٨ماده (

  محصوالت گندزداي مورد استفاده بايد داراي پروانه ساخت يا ورود، تاريخ توليد و انقضا باشد. ١-٨

گردد بايد ظرف دردار باشد در صورتي كه رقيق سازي ماده گندزدا در ظرف ديگري انجام و نگهداري مي  ٢-٨

  مشخص درج گردد. تهيه و نام ماده گندزدا به صورت روي ظرف برچسب مشخصات گندزدا از جمله تاريخو 

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

  قبل از گندزدايي بايد كليه سطوح از اجرام و آلودگي ها پاك گردد و سپس از ماده گندزدا استفاده گردد.  ٤-٨

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

  رخانه سازنده باشد. غلظت محلول گندزداي مورد استفاده بايد مطابق با دستورعمل كا ٨-٦
  از مخلوط كردن دو ماده گندزدا با هم خودداري گردد.  ٧-٨
مواد گندزدا، مواد شيميايي و سموم بايد در محفظه يا كابينت مناسب و در دار مجهز به قفل و دور از   ٨-٨

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

 چال ها يي كه در در دسترس مشتريان قرار دارد بايد به صورت مستمر گندزدايي گردد. دستگيره يخ ٨-٩

كليه تجهيزات مورد استفاده در طبخ  و فرآوري به طور مستمر گندزدايي (حداقل يكبار قبل از شروع  ٨-١٠

 كار و يكبار بعد از هر شيفت كار و يكبار بعد از پايان كار روزانه ) شود.

سازي  دهي كليه ظروف طبخ و آماده هاي سرو غذا موظفند پس از هر سرويس محلها و  در آشپزخانه ٨-١١

 غذايي را شستشو و گندزدايي نمايند.مواد 

كليه قفسه ها و ميز كار و ميز سرويس بطور مستمر بعد از پايان هر شيفت كاري كه در دسترس مشتري  ٨-١٢

 و شاغلين قرار مي گيرند شستشو و گند زدايي گردند.

  مرحله نيب ياختالط چگونهيه دينبا ويي كامال جدا از يكديگر انجام شده گندزدا و نظافت فرايند  ٨-١٣

 . رديگ انجام ييگندزدا و ندهيشو

 لباس و دستكش، ماسك، شامل  يحفاظت فرد ليوسا از ديبا نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد د/فر ٨-١٤

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

ها باز گذاشته شوند و جهت  ها بايد خالي از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدايي و نظافت، سالن  ٨-١٥

 تهويه بهتر هواكش نيز روشن باشد.
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 . اده نماييداستفامكان آلودگي وجود دارد  هايي كه مكان مخصوص فقط براي گندزداييي تِ از ٨-١٦

هاي بهداشتي بايد از وسايلي كه براي سرويس  گندزداييوسائل نظافت و  ، تِي،ها دستمال زباله، سطل ٨-١٧

 .مجزا باشد شود،هاي ديگر استفاده ميمكان 

د و وپاره نش  ماسك مخصوص د لباس، دستكش ونمراقب باششاغلين نظافت در طول مدت نظافت   ٨-١٨

 . را تعويض نماييد آنآسيب نبيند و در صورت صدمه 

 (تِي را به صورت مارپيچ حركت دهيد) مقابل به پايان برسانيد نقطه غاز و درآظافت را از يك نقطه ن  ٨-١٩

 اضافي باشند. "َسر"شود بايد داراي چند استفاده مي هاها و سالنكه براي نظافت كف اتاق "هايييتِ" ٨-٢٠

ي، مي بايست در آب داغ شسته و سپس در محلول ها، دستمال نظافت و تِپس از استفاده از پارچه   ٨-٢١

ور بماند. بعد از غوطه  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.  ٨-٢٢

تجهيزات و ماشين آالت گندزدايي بعد از پايان كار شسته و به روش مناسب بسته به ظرفيت تجهيزات   ٨-٢٣

 و ماشين آالت خشك گردند.

دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روي سطوح و كليدها، تجهيزات برق  هاياز پاشيدن و ريختن محلول  ٨-٢٤

  احتمال انفجار و آتش سوزي اجتناب شود.

  بهداشت ساختمان) ٩ماده (

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

 ، درب)دسترسي افراد با احتمال تماس مشتركمحل ( سطوح داراي تماس مشترك شامل: ديوار و كف ٩-٢

 هاي كارتن، دستگاه، تخت، كمد، كابينت، گوشي تلفها دستگيره درها، ميز و صندلي، شيرآالت، نرده  پلهها، 

و نظاير آن با دستمال تميز و خشك شده و  وسايل عموميها، كليد و پريزها، پوشها، كف پردازخوان و خود

 سپس گندزدايي گردد. 

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

 شود.به صورت روزانه شستشو وگندزدايي رختشويخانه در صورت وجود اتاق يا سالن  ٩-٤

 )جمله نمازخانه گندزدايي گردد.  (درصورت وجودهاي تجمع از  محل ٩-٥

 ميلي گرم در ليتر باشد. ٣تا  ٥/٢ميزان كلر باقيمانده در استخرهاي مراكز تفريحي آبي بين  ٩-٦

 .باشد يچشم ايو  ييپا ياز نوع پدال حايترج ،يبهداشت سيسرو ييآب روشو ريش گردديم هيتوص ٩-٧
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   تهويه )١٠ماده (

 فضاي بسته موارد زير براي تامين تهويه ضروري است: در
فراهم نمودن امكان استفاده حداكثري از تهويه طبيعي در مراكز مذكور از طريق نصب پنجره هاي باز  ١٠-١

هر يك  درصد مساحت كف  به گونه اي كه به ازاي 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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ساختمان مي باشد.

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

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

توصيه مي شود انجام داد.  جايي هواي آزاد را به ميزان كافيدر فضاهايي كه نمي توان تهويه و جاب ١٠-٧

مناسب و  اه هاي تصفيه هواي مجهز به فيلترميزان دي اكسيد كربن موجود در هوا پايش شود و از دستگ

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

ها فراهم نمي باشد شود با توجه به اينكه در فصل پاييز و زمستان امكان باز نمودن پنجرهتوصيه مي ١٠-٨

هاي فاقد هپاي استاندارد براي نصب در اتاق  "ي مجهز به فيلتر مناسب و ترجيحاهاي تصفيه هوادستگاه 

 وق به تعداد كافي خريداري و نصب شود.  پنجره ساختمان مراكز ف

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

 فعاليت مراكز فوق روشن باشد. 
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  )آموزش بهداشت١١ماده (

  هاي آموزشي مناسب روش ١١-١

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

 مواد غذايي و سرويس هاي بهداشتي نصب گردد. 

  (ازجمله شبكه هاي مجازي، وب سايت ها) آموزش به صورت مجازي 

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

 ه از ماسك توسط دو طرف بالمانع است.دو متر و استفاد

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

  ،ارسال پيام هاي آموزشي در گروه هاي مجازي مربوطهدر صورت امكان 

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

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

 هاي هدفموضوعات مورد آموزش براي گروه ١١-٣

  ا ويروسآشنايي با بيماري كرون 

 آشنايي با عاليم ابتال به اين ويروس 

 شناسايي افراد مستعد ابتال 

 آشنايي با نحوه انتقال بيماري 

 آشنايي با زمان و نحوه استفاده از وسايل حفاظت فردي 

 آموزش مدت زمان ماندگاري ويروس بر روي سطوح 



  
  معاونت بهداشت              

  ها و مراكز تفريحي آبيشهربازي در  و الزامات سالمت محيط و كار گذاري (كرونا ويروس) فاصله ١٩-پروتكل بهداشتي مبارزه با كوويد

  

١٤ 
 

  حفاظت فردي ليو درآوردن وسا دنينحوه پوشآموزش آشنايي با 

 ليكردن وساگندزدايي  اي دفع حينحوه صح آشنايي با 

  فاصله گذاريو آموزش نكات بهداشت فردي 

 توصيه ماندن در خانه 

 روش هاي بهداشتي مراقبت از بيماران در منزل 

  ١٩٠معرفي سامانه  

  هاي آموزشينمونه فعاليت  ١١-٤

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

  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  

 رتبط با بيماري و توصيه ماندن در خانه در صورت وجود عالئمنصب پوستر م 

   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 

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

 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 

 پيام هاي بهداشتي بر روي سايت و شبكه هاي مجازي بارگذاري 

   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 خوداو داظهاري بهداشتي (مميزي بهداشتي)و خو به انجام خودكنترليكليه مراكز موظفند نسبت  ١-١٢ 

  .اين برنامه توسط بخش خصوصي انجام مي گرددزارت بهداشت اقدام نمايند. اساس دستورالعمل ابالغي وبر
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  با استفاده از يكي از گزينه هاي:  موظفند ، اصناف بر اساس دستورالعمل ابالغي وزرات  ١٢-٢

  معتبردفاتر خدمات سالمت داراي پروانه  -

  مشاوران آزاد يا تحت استخدام داراي صالحيت -

 مدير، مالك يا متصدي واحد صنفي داراي صالحيت -

   پروتكل مسئوليت اجراي )١٣ ( ماده

از مواد   اين راهنما بر عهده مدير، متصدي يا مسئول  مركز مي باشد و در صورت عدم رعايت هركدام ١٣-١

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

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

زه مراكزي كه مفاد اين راهنما را رعايت نمي كنند يا امكان تأمين شرايط راهنماي حاضر را ندارند اجا ١٣-٣

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

متصدي واحد، بازرسان اتحاديه ( مشاغل اين گروه مورد بازرسي سطح بندي شده قرار خواهند گرفت ١٣-٤

 و اتاق اصناف، مميزان و بازرسان وزارت بهداشت). 

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 مانند: عدم كرونا به عنوان عدم رعايت پروتكل 

 )تمديد كارت بهداشت
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  هادست شويشست روش درست: ١ وستيپ
  

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

    .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

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

  .شير آب را با همان دستمال ببنديد -٩

  .دار بيندازيددر سطل زباله دردستمال را  -١٠



  
  معاونت بهداشت              

  ها و مراكز تفريحي آبيشهربازي در  و الزامات سالمت محيط و كار گذاري (كرونا ويروس) فاصله ١٩-پروتكل بهداشتي مبارزه با كوويد

  

١٧ 
 



 
 

  : نكات مهم در پيشگيري از كرونا ويروس٢پيوست 
 هاي  قبل از خوردن و آشـــاميدن دســـت

ثانيه با  ٢٠داقل خود را تا باالي مچ به مدت ح

ترسي بشوييد و درصورت عدم دس صابونآب و 

ــالم از مواد ضــدعفوني كننده بر پايه  به آب س

  استفاده نماييد؛ الكل

  
 

  ند از ـــت كه مريض هس با افرادي  ماس  ت

ــت. خودداري كنيد ــي و دس دادن با  از روبوس

له  ـــ فاص يد ( متر از افراد  ٢افراد ديگر بپرهيز

     شود)؛ ظحف

  
 

  نمايند؛حتما از ماسك استفاده 

  
  

 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؛

 
  ــترك ــطوحي كه در تماس مكرر و مش س

 را گندزدايي نماييد؛ هستيد

  
  

  با مصــرف ميوه و خود را ســيســتم ايمني

 ؛تقويت نماييد سبزيجات تازه

  
  

 خود آموزش دهيد؛ به اطرافيان 

  


