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 معاونت دانشجویی

 مرکز بهداشت و سالمت

 

  کرونا دستورالعمل پیشگیری از ابتال به

 )موج سوم بیماری(

 مقدمه:

طریق  ازمتری  1-2می تواند در فاصله  عمده طور بهاین ویروس کرونا،  انتقال راه های مرتبط با  اطالعات آخرین به توجه با

  می استفاده مشترک و عمومی به طور که ویروس به آلوده سطوح و محیط با ها دست تماسهمچنین با و  عطسه یا سرفه

لذا رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی دست ها با آب و صابون به  .گردد منتقل ،شود

 عنوان سه اصل اساسی پیشگیری از ابتال به بیماری مطرح می باشند.

در راستای  و پیشگیرانه فوق الذکراصول  مرتبط با و تشریح جزییات تاکید ،منظور یادآوریبه صورت خاص به  راهنما این

و  مقررات  ها، نامه آیین قوانین، سایر و تنظیم و ارسال می گردد  تهران دانشگاهدر  (ویروس کرونا) 11 کووید کنترل

 .است باقی خود قوت به مربوطه های دستورالعمل

 اجتماعی فاصله گذاری

 و افراد تماس کاهش ایمن، فاصله رعایت به منجر که شود می اطالق اقداماتی و تدابیر مجموعه به اجتماعی گذاری فاصله

 .شود رعایت زیر موارد است الزم راستا دراین. گردد می بیماری  لانتقا

  نمایند. رعایت بیماری را  بروز از پیشگیری جهت( متر یک حداقل) متر  1-2الزم است کلیه افراد فاصله  -

 باشد. می ممنوع دانشگاه در ثانوی اطالع تا برگزاری تجمعات و ورزشی های فعالیت کلیه انجام -

  سکنفران ویدئو و اجتماعی های شبکه تلفن، از گردد سعی و یابد کاهش افراد چهره به چهره مواجهه االمکان حتی -

 .  شود استفاده هستند، ساختمان یک داخل در که کارکنانی برای حتی جلسات برگزاری برای

 زمان حداقل و( متر یک حداقل) متر دو تا یک فاصله بایستی باشد، ناگزیر چهره به چهره مواجهه که درصورتی -

 .  گردد رعایت ممکن

 . شود اجتناب دادن دستهرگونه  مانند یکدیگر با افراد تماس از -

 . شود اجتناب المقدور حتی ضروری غیر های مسافرت و شهر خارج یها ماموریت از -

   .گردد اجتناب رایانه اتاق کپی، اتاق آبدارخانه، ،البی محوطه، در افراد تجمع از -

 بهداشتی ی ها پروتکل کامل رعایت با و افراد یحداقل حضور با یا و آنالین نیز نامه پایان ز ا دفاع نظیر یجلسات -

 .گردند برگزار

 بصورت بیرون بر باشد.  غذا سرو است  ضروری ،سسروی سلف در تجمع از جلوگیری منظور به  -

 . یابد کاهش خوابگاهی بار تا شود منتقل دانشجو زندگی محل به کارورزی و کارآموزی دوره های امکان درصورت  -
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 افراد نیز و سرماخوردگی و نفس و تنگی سرفه تب، عالئم دارای افراد یا و 11 کووید به مبتال کارکنان ورود از -

 .  شود ممانعت کار محل به( مبتال فرد با یک نزد تماس در) مشکوک

  ها آزمایشگاه و ها کارگاه با مرتبط موارد

 .  باشد( متر یک حداقل) متر 1-2 یکدیگر از افراد فاصله آزمایشگاه و کارگاه در عملی کار انجام هنگام الزم است -

 . است ضروری آزمایشگاه  و کارگاه محل در تهویه سیستم وجود -

 . است ممنوع اداریامور غیر  انجام جهت آزمایشگاه و کارگاه محل از افراد استفاده -

 .گردد استفاده ماسک و مصرف یکبار دستکش مانند فردی حفاظت وسایل از حتما آزمایشگاه در کار هنگام -

 بازتوانی و مراقبت غربالگری،

 غربالگری شاغلین  -1

 وجود یا 11  کووید با مرتبط عالئم تنفسی وجود عدم بر مبنی خوداظهاریفرم  یلتحص/ کار محل به  برای تمامی مراجعین

 تکمیل شود. بیمار با نزدیک تماس

 کار محل به ورود از فرد داشت، وجود خانگی  قرنطینهبه   نیاز  salamat.gov.ir سامانه ارزیابی براساس چنانچه -

 جلوگیری تحصیل/ کار محل به بیمار ورود از مدیر اینصورت غیر در. نماید مطلع را مدیر و خودداری تحصیل یا

 .نماید

 حتی المقدور نسبت به کنترل عالیم و تب سنجی مراجعین در ورودی ها اقدام گردد. -

ضروری است کلیه مراجعین به اماکن دانشگاه از لحاظ اقدامات حفاظتی بهداشتی بویژه ماسک مورد ارزیابی قرار  -

 فاقد ماسک جلوگیری شود.گرفته و از ورود افراد 

 ایمنی( نقص با بیماران -ای  زمینه بیماری با آسیب پذیر )بیماران های گروه از مراقبت

    :زمینه ای شامل بیماری با بیماران

 BMI> 40   زمینه ای، تنفسی بیماری های ، دیابت ،باال فشارخون ، عروقی –قلبی بیماری

 .اعضا پیوند   بدخیمی ها،  درمانی، هفته، شیمی دو بیش از کورتیکواستروئید با درمان تحت :  ایمنی نقص با بیماران

 . پذیرد صورت دورکاری صورت به همه گیری، پایان تا افراد این شغلی های فعالیت امکان، درصورت -

 سایر با حداقل تماس که گردد فراهم به گونه ای افراد این برای کار محیط شرایط دورکاری، امکان عدم درصورت -

 و تر مناسب تهویه شرایط با محیطی به کار محل تغییر یا و کاری محیط در موقت شغل تغییر. باشد داشته را افراد

 .  باشد کننده کمک تواند می تر جمعیت کم

 به بازگشت نقاهت جهت و درمان دوران طی از  پس است الزم 11کووید  بیماری به ابتال احتمال با شاغلین تمامی -

 بهداشت وزارت از ابالغی "11راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کوید"نسخه  آخرین اساس بر کار

  . قرارگیرد  پزشکی ارزیابی مورد کار به بازگشت برای شاغل وضعیت و گیرند قرار ارزیابی مورد
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 کار  و محیط سالمت کنترلی اقدامات

 فردی حفاظت و بهداشت

 .است ضروری الکل پایه ضدعفونی کننده با مواد از استفاده یا و صابون و آب با ها دست مرتب شستن -

ضروری  بهداشتی های سرویس محل در دستشویی مایع با همراه ظرف حداقل یا و مایع صابون کشی لوله سیستم وجود -

 است.

 هنگام آب وصل و قطع برای دست تماس به نیاز تا باشد اتوماتیک نوع از بهداشتی های سرویس شیرهای ترجیحا -

 . نباشد دست ها شستشوی

 نصب شود. محل در کافی تعداد به تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری آموزش و پوسترهای تابلوها -

 نصب شود. محل در کافی تعداد به تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری برای ها دست شستن دستورالعمل -

 موجود باشد. محل در الزم و کافی مقدار به نظافت تجهیزات و امکانات گندزدا، شوینده، مواد -

 بهداشتی سرویس در بستن از پس تا گردد نصب دست ضدعفونی محلول بهداشتی های سرویس خروجی درب از بعد -

 .باشد داشته وجود دست عفونی ضد امکان

 است.  الزامی پرسنل و دانشجویان توسط ماسک از استفاده -

 .است الزامی و آبدارخانه ها غذایی مواد کاران اندر دست کلیه برای بهداشت کارت داشتن -

 .نمایند استفاده دستکش و ماسک حفاظتی، لباس از باید نظافت هنگام در خدماتی نیروهای -

 .شود استفاده(  کاغذی دستمال دندان، خالل کن، پاک گوش) مصرف یکبار وسایل از آسانسور، های دکمه با تماس برای -

 قسمت  از نداشت وجود دستمال که صورتی در)استفاده به عمل آید.  کردن سرفه یا عطسه هنگام کاغذی  دستمال از  -

 (شود استفاده عطسه و سرفه موقع آرنج داخلی

 .شود خودداری جدا دهان و بینی چشم، با ها دست تماس از -

 مورد شخصی بصورت باید لوازم این. گردد اجتناب آن نظایر و چادر تسبیح، سجاده، مهر، مشترک استفاده از نمازخانه در -

 .گیرند قرار استفاده

 .است ممنوع اکیدا دانشگاه در دخانیات استعمال  -

بهداشت  وزارت اظهاری خود سامانه در پرسنل و دانشجویان اساتید، شامل افراد کلیه توصیه می شود -

(salamat.gov.irثبت ) نمایند. نام. 

 

 :غذایی مواد بهداشت

 به موادغذایی از  و نموده اجتناب حتی االمکان آماده غذاهای خوردن  همچنین و عمومی های محیط در غذا خوردن از  -

 .  شود استفاده پخته کامال صورت

 . گیرد انجام مصرف یکبار های بندی بسته در(  مصرف صورت در) آشامیدنی آب و شکر قند، نمک، سرو -
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 حذف آبخوری ها و آب سردکن های عمومی ضروری است. -

 . باشد مصرف "یکبار ظروف "ترجیحا و بهداشتی پوشش دارای باید سرو از قبل  سسروی سلف غذایی مواد -

 . است ممنوع مناسب بهداشتی پوشش بدون یا و بندی بسته فاقد  غذایی مواد ویژه به غذایی مواد عرضه  -

 و ماسک جمله از فردی حفاظت وسایل دارای توزیع متصدیان و گرفته صورت بهداشتی ضوابط با برابر غذایی مواد توزیع -

 .باشند دستکش

 .به عمل آید استفاده ساخت پروانه دارای بندی بسته سبزیجات یا و ساالد ازتوصیه می شود  -

 :تجهیزات و ابزار بهداشت

 . شود گندزدایی مستمر طور به استفاده مورد های فریزر و خچالی  -

 راهروها، طبقه، هر در مناسب تعداد به نگهدارنده پایه با ها دست کننده عفونی  ضد مواد حاوی ظروف است الزم -

 .گردد تعبیه آن نظیر مواردی و بهداشتی های سسروی آسانسورها،

 . شود گندزدایی استفاده بار هر از  پس نظافت وسایل -

  شود گندزدایی روزانه صورت به ( وجود صورت در.)آزاد فضای صندلی -

 . پذیرد صورت استفاده از بعد موس و ، رایانهکیبورد جمله از شخصی/  اداری تجهیزات گندزدایی -

 .شوند گندزدایی روزانه حداقل باید وسایل بقیه و ها صندلی و میز ،ها پنجره و در -

 ساختمان: بهداشت

 . شود انجام حداقل یکبار در روز افراد مرور و عبور های محل و راهروها بهداشتی، های  سسروی گندزدایی -

 صندلی پشتی ها، دستگیره ،در راهروها و راه پله ها عمودی و افقی های میله: شامل مشترک تماس دارای سطوح نظافت -

ترکیبات چهارگانه  پایه بریا  الکلی گندزدای ماده توسط سپس و شوینده مواد کمک با عمومی نقل و حمل وسایل و ها

 .پذیرد انجام دیگری تمیز دستمال کمک با و آمونیوم

 جهت هواکش و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده کارمندان از خالی باید اداره مکان نظافت، و گندزدایی هنگام -

 . باشد روشن نیز هوا بهتر تهویه

 . گیرد انجام گندزدا و شوینده بین یطاختال هیچگونه نباید و بوده یکدیگر از جدا گندزدایی و نظافت مرحله در -

 . شود استفاده و تهیه روزانه باید گندزدا محلول -

 . گردد تهیه معمولی یا سرد آب با باید گندزدا -

 انتشار تا کرد استفاده گندزدایی محل در هوا مناسب جریان از کلره پایه گندزدای ترکیبات با کار حین در است الزم -

 . گرددن افراد مسمومیت ثباع بسته فضای در کلر ترکیبات

 اسیدی بخارهای و گاز برای مناسب کارتریج با و صورت ماسک از است الزم اسیدی و کلر ترکیبات با کار حین در -

 . شود استفاده

 . شود استفاده اسیدی خوردگی برابر در مقاوم های دستکش از است الزم موادشیمیایی کاربرد حین در -

 درصد( می باشد. 0.1 سدیم هیپوکلریت یا و الکل پایه بر) گندزدائی برای مناسب ماده -

 زمان و شده نگهداری ای بسته درب ظرف در است الزم شود می تهیهگندزدایی که  محلولی شود می یادآور  

 جهت و است شده گرفته نظر در ساعت 42 حداکثر گندزدایی عملیات برای بودن استفاده قابل و ماندگاری

 .  باشد می اولویت در آن کردن درست تازه شده، درست گندزدای ماده کارآمدی افزایش
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 شوینده مواد به آغشته و مرطوب دستمال با سطوح ابتدا بیماریزا، عامل از سطوح آلودگی بار کاهش و زدودن جهت -

 . گردد نظافت

 به عمل آید. استفاده مناسب تهویه سیستم و هواکش از -

 کار لباس دستکش و ماسک، این افراد از و فعالیت داشته باشند ینظافتامور  انجام عنوان بهصرفا خدمات تنظیف  پرسنل -

 استفاده کنند. نظافت هنگام در

 های سطح و محکم پالستیکی های کیسه در نظافت مصرف یکبار وسایل همچنین و شده استفاده های کاغذی دستمال -

 دفع شود. شیفت همان نظافت مسئول توسط کاری نوبت هر آخر در و شده آوری جمع پدالی دار درب

 باشد. مجزا  پرسنل و مقیم فرد هر برای بهداشتی استفاده مورد لوازم کلیه   -

 . شود انجام سطوح برای شده خیس و مرطوب گندزدا محلول با که جداگانه دستمالی توسط گندزدایی -

 باید گندزدا مواد به ( سطوح سایر و ها دستگیره ها، میله) سطوح شدن آغشته از ناشی رطوبت که باشید داشته نظر در -

 . گردد خودداری دیگر دستمال یا و وسایل با سطوح کردن خشک از و شده خشک هوا معرض در

 در نظر گرفته شود. سطوح روی بر گندزدا مواد اثربخشی برای دقیقه 11 حدود زمان مدت -

  . برسد پایان به مقابل نقطه یا طرف در و آغاز نقطه یک از نظافت است الزم -

 . شود بینی پیش مربوطه حفاظتی وسایل و لباس گندزدا، و شوینده مواد نگهداری محل باید -

 .آید به عمل حریق و برق گرفتگی خطر از پیشگیری جهت الزم احتیاطات گندزداها از استفاده درهنگام -

 مصرف، یکبار دستکش جعبه یک: باشد ذیل موارد حداقل بر مشتمل( اولیه های کمک جعبه ادارات در همواره است الزم -

 صابون ترجیحاًصابون  نظیر شوینده یک ماده جراحت، محل و پوست کننده ضدعفونی ماده شیشه یک شوی، چشم ماده

 عدد یک سوختگی، پماد استریل، گاز عدد 11 باند، رول 11   آب، با شستشو به نیاز بدون الکلی پایه با صابون یا مایع

 وجود داشته باشد. )زخم چسب عدد ده و کافی مقدار به پنبه قیچی،

 .گردد تعبیه سسروی سلف خوابگاه، آزمایشگاه، و کارگاه دانشگاه، طبقات تمام در دارب در زباله سطل -

 . دنباش کاغذی دستمال و مایع صابون به مجهز بهداشتی هایس سروی کلیه است الزم  -

 . باشند داشته مناسب تهویه آسانسورها و بهداشتی های سسروی اقامت، های محل است الزم -

  به نسبت خدماتی  نیروهای کلیه و پذیرد صورت پدالی دار ب در یها  سطل در بهداشتی شیوه به باید پسماندها دفع -

 محکم پالستیکی های کیسه در  پسماند آوری جمع) بهداشتی مالحظات تمامی رعایت با  پسماند دفع و آوری جمع

 . نمایند اقدام شیفت هر آخر در( نشت و درز بدون
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 :شاغلین و دانشگاه مسئولین برای اختصاصی توصیه های

 و کرده شناسایی را ویروس کرونا با  دانشجویان و کارکنان مواجهه احتمالی های زمان و مکان ها باید  دانشگاه مسئولین -

 .کنند ارزیابی را خطر این میزان

 اقدامات. نمایند اجرا و انتخاب را کنترلی های روش تیبایس ،بیشتر ریسک با های محل ارزیابی و شناسایی از  سپ -

 . باشد فردی حفاظت وسایل و ایمن کار های روش مدیریتی، فنی، های کنترل از تلفیقی شامل است ممکن کنترلی

 سیستم تقویت هدف  با تازه سبزیجات و میوه شامل غذایی های گروه همه از استفاده) لماس تغذیه گردد می پیشنهاد  -

 . گیرد قرار دانشجویان غذایی برنامه در( ویروس کرونا خصوص به میکروبی عوامل مقابل در بدن ایمنی

  :تاسیسات و فنی خدمات واحدهای

 . شود نظارت آن اجرای حسن بر و شود داده آموزش افراد این به فردی بهداشت رعایت -

  .است الزامیتاسیسات  کارکنان توسط کار انجام حین در دستکش و ماسک نظیر فردی حفاظت وسایل  از استفاده -

 دستگیره ها، در  دستگیره نظیر مشترک سطوح ویژه به کارکنان توسط استفاده مورد لوازم و واحد این استقرار محل  -

 . شود گندزدایی مرتب طور به... و تلفن پریزها، ابزار، نگهداری قفسه های و ها کابینت

 هر طول در است الزم کنند می کار ها آن با مختلف کاری های شیفت در مختلف افراد که هایی دستگاه و تجهیزات  -

 .  گردد گندزدایی مرتب طور به کار شیفت

  .باشد داشته وجود واحد داخل در داربدر پدالی زباله سطل -

 . شود بازگذاشته روز از اوقاتی در ها پنجره و در و باشد برخوردار طبیعی تهویه از واحد این استقرار محل -

 و انفجار احتمال  با و ناسازگار مواد و دار برق تجهیزات کلیدها، و سطوح روی گندزدا های محلول ریختن و پاشیدن از -

 .   شود اجتناب سوزی آتش

 


