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  ؟چگونه استانتقال ويروس 

 
ي از خانواده ويروس بيماريعامل . شدووهان چين گزارش شهر در  2019بار در سال  نخستين ،اين بيماري ويروسي

ترشحات كه انتقال اين بيماري از انسان بهانسان از طريق  اعالم مي داردآخرين اطالعات .مي باشدكوروناويروس 
راه ديگر انتقالتماس . )تماس ترشحات بيمار مبتال با افراد سالم( .مي باشد مخاط چشم سرفه، عطسه،ايجاد شده از 

  . يروس استدست ها، با محيط آلوده به و

  

  :به شرح زير مي باشد داردرا بدنبال كرونا ويروس آلودگيانتشاركه امكان  راه هائي بيشترين 

 بيني، دهان، لب ها، چشم ها و دست ها ميباشند: منابع آلودگي در انسان شامل -1

  :  به شرح ذيل مي باشد مدارسعمده ترين شرايط انتقال در  -2
، ، نرده هاها ظروف مورد استفاده در سلف سرويس صندلي وميز ونيمكت، وايت برد، (سطوح مشترك  

 )و امثال آن ، شير آبدستگيره ها
 ، دانش آموزانبين مانند لوازم التحرير، لوازم شخصي وسايل تبادل فيزيكي  

 )سرماخوردگي،آنفلوانزا(كاركنان داراي عالئم بيماري تنفسيسالمت  وضعيت 
 مورد استفاده مانند كامپيوتر ، تبلت، گچ، ماژيكمشترك وسايل  

 نمازخانه هاستراحت كاركنان، خوابگاه هاي مدارس شبانه روزي، محل ا 

 پايگاه تغذيه سالم، سلف سرويس ها، آبخوري ها 

 سرويس هاي بهداشتي 

د همانند نكه به نحوي با دست انسان درتماس مي باش استوسايلي  دربيشترين امكان آلودگي محيطي 
وسايل عمومي كه مورداستفاده مشترك مي باشد بنابراين و  ستگيرهدرها، ميز و صندلي، شيرآالت، نرده  پله هاد

 .شودباآب و صابون شستشو  دستها به صورت صحيح ومكررحائز اهميت است 

  

به كاركنان دانش آموزان وكليه ،در مدارس كرونا  شود براي جلوگيري از انتقال بيماري توصيه مي
 :اين نكات توجه فرماييد

 در مدارس رعايت موازين بهداشت فردي 

  مدارس  كاركنانتوسط دانش آموزان وكليه  ها شستن دست 



  كشور مراكز آموزشيدركرونا ويروس براي مقابله با راهنماي كنترل محيطي 

 Page ٢ 
 

 از چين آرنج به منظوردر صورت نبودن دستمال ( استفاده از دستمال موقع عطسه يا سرفه 
  پوشاندن دهان وبيني

  و چشم هااجتناب از دست زدن به صورت  
  سطوح در معرض تماس با افراد آلوده گندزدايي 
 .مي باشند )سرماخوردگي، آنفلوانزا( كه داراي عالئم تنفسيدور بودن از افراد بيمار  

 

 : ويروسكرونا جهت پيشگيري از انتقال شستن دستها  دستورالعمل
  :شسته شوندبه طريقه زير ثانيه  20تا  15دستهابايد با آب و صابون به مدت 

  دستها را مرطوب كنيد-1
  مايع استفاده كنيدترجيحا از صابون  -2
  ف دستها را خوب به هم بماليدك -3
  انگشتان را بشوئيد-4
  مچ ها را بشوئيد-5
  شست را بشوئيد-6
  بين انگشتان را بشوئيد -7
  آبكشي كنيد -8
  با دستمال كاغذي خشك كنيد -9
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  :ر كرونا ويروسدر برابر كاهش بار انتشا در مدارسنكات ضروري جهت مراقبت محيطي 

از دستمال استفاده و يا  در آغوش گرفتندست دادن با يكديگر  شامل پرهيز از: مسايل بهداشت فرديرعايت -1
 .ها با آب و صابون و شستن مرتب دستهنگامعطسه يا سرفه كردن كاغذي 

  .و الزام به استفاده از آنها در مدارس)  Hands Rub(آب با پايه الكل بدون نياز به ضدعفوني كننده هااستفاده از  -2

، نمازخانه ها و سالن كالس هامحل استفاده از هواكش و باز گذاشتن درها و در صورت امكان پنجره هاي -3
 ، راهروها در مدارساجتماعات 

راهنماي كنترل محيطي  "موظف به رعايت دستورالعمل ننده مواد غذائي عرضه كپايگاه تغذيه سالم توليد وكليه  -4
 .مي باشند " مراكز تهيه، توزيع و عرضه مواد غذايي دركرونا ويروس  براي مقابله با 

در زمان قبل از ورود بچه ها به مدرسه ونوبت  3حداقل فضاهاي موجود در مدارس گندزدايي نظافت و زمان  - 5
نظافت وگندزدايي  بهداشتي، نمازخانه، سلف سرويس در زمان تشكيل كالس هاسرويس (. صورت گيردزنگ تفريح 

 .)گردد

  :عمل گندزداييدستور

  .هواي مناسب و تهويه برقرار باشد حتي االمكان در محل مورد نظر جريانهنگام گند زدايي و نظافت، )1

  .   و نبايد هيچگونه اختالطي بين شوينده و گندزدا انجام گيرد بوده دو مرحله نظافت و گندزدايي جدا از يكديگر) 2

  ) ابدي ساعت كاهش مي 24كارايي محلول پس از گذشت (محلول گندزدا بايد روزانه تهيه و استفاده شود) 3

  .گندزدا بايد با آب سرد يا معمولي تهيه گردد) 4

از جريان مناسب هوا در محل گندزدائي استفاده كرد تا  الزم است در حين كار با تركيبات گندزداي پايه كلره بايد) 5
 .انتشار تركيبات كلر در فضاي بسته باعث مسموميت افراد نگردد

در حين كار با تركيبات كلر و اسيدي الزم است از ماسك هاي تنفسي تمام صورت و با كارتريج مناسب براي گاز )  6
 .و بخارهاي اسيدي استفاده شود

 .رد با مواد شيميائي الزم است از دستكش و لباس مقاوم در برابر خوردگي اسيدي استفاده شوددر حين كارب)  7

براي تهيه اين غلظت از مواد . در نظر گرفته مي شود% 1هيپوكلريت سديم ،ماده گندزدائيدرصورت استفاده از)  8
در ظرفي درب سرد و معمولي احد آب و 5را به )  % 5يدكننده تجارتي با غلظت ماده سف(دزدا الزم است يك واحد گن

يادآور مي شود محلولي كه به اين ترتيب محيا مي شود الزم است در ظرف  .دار و ترجيحا پالستيكي اضافه نمود
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ساعت در نظر  24مليات گندزدائي عدربسته اي نگهداري شده و حداكثر زمان ماندگاري و قابل استفاده بودن براي 
 .، تازه مصرف كردن آن در اولويت مي باشدش كارآمدي ماده گندزداي درست شدهافزايبه جهت . گرفته شده است

در نيمه شيفت وانتهاي (بيني شود و پس از هر بار نظافت مجزا پيش نوع وسايل  2براي نظافت سطوح الزم است )9
  .استفاده آماده گردندحتماً شسته و گندزدائي شوند تا براي نوبت بعدي ، تي ها و وسايل كف شوي دستمال ها) آن

ميز ي نظير نرده ها، ، ابتدا سطوحبارآلودگي سطوح از عامل بيماريزاجهت زدودن و كاهش بهتر آن است ) 10
 . با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوينده نظافت مي گرددصندلي ها  نيمكت،و

توسط دستمالي كه توسط محلول  صندلي هانيمكت و، ميز و، راه پله هابراي سطوحي نظير نرده ها ندزدائيگ)  11
  . ، براي سطوح انجام مي شودتهيه شده مرطوب و خيس شدهپايه الكل گندزدا 

صورت ه به مواد گندزدا ب...) ، صندلي و ميله ها، دستگيره ها(ناشي از آغشته شدن سطوح الزم است رطوبت ) 12
 )مهم .( عمل آيد ه ستمال ديگري ممانعت بخود بخودي خشك شده و از خشك كردن سطوح با وسايل و يا د

 .گندزدا بر روي سطوح پيش بيني مي شودبراي اثربخشي مواد ماندگاري  دقيقه اي 10مدت حدود )13

 .سدنظافت را از يك نقطه اغاز و در طرف يا نقطهمقابل به پايان بر الزم است)14

دستمال ها و وسايلي كه براي نظافت استفاده مي شود بايد از وسايلي كه براي شستشو و نظافت سرويس هاي )15
 . استفاده نگردد جدا بوده و در هيچ شرايطي مشتركبهداشتي بكار مي رود 

مدير پيش بيني شده و محلي مناسبدر ، لباس و وسايل حفاظتي مربوطه حل نگهداري مواد شوينده و گندزدام) 16
 .مي باشند مدارسموظف به تامين نيازهاي مرتبط با اين فعاليت ها در  مدرسه

  :نكات ذيل در نظر گرفته شود مدارسشاغل در  دانش آموزان وپرسنلبراي حفظ و مراقبت از سالمت )17

  كنترل ورود دانش آموزان و ممانعت از ورود افراد مشكوك به بيماري  -

ود حالي، درخ حمله ناگهاني تب، بي: در صورت بروز هرگونه عالئم شبيه سرماخوردگي هاي فصلي در پرسنل مانند -
در مواردي نيزتهوع، استفراغ و  وعطسه، ناراحتي تنفسي، سرخ شدن يا التهاب و آبريزش از بيني فرو رفتن، سرفه،

پزشك معتمد دستگاه مربوطه /فرد بايد بالفاصله از ادامه كار خودداري نموده و به مراكز بهداشتي درماني اسهال
 .جهت طي دوره درمان و مراقبت هاي الزم مراجعه نمايد

پزشك معتمد دستگاه مربوطه / فوق الذكر فقط با ارائه گواهي سالمت و تائيد مركز بهداشتي درماني  ورود افراد-
در طول مدت غيبت از كار مدير مدرسه هماهنگي هاي الزم با شاغل براي كاركنانالزم است  .ذير خواهد بودامكان پ

  .انتهاي دوره درمان پيش بيني شود فراهم شده و  جايگزيني براي وي تا
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 كرونا ويروس كارگيري تمهيدات الزم  در جهت مقابله با شيوع ه نصب تابلوهاي توصيه اي و آموزشي براي ب )22
 .ضروري است معرض ديد دانش آموزان وكاركنان در 

مطالب آموزشي و علمي مناسب با موضوع آشنا شده و  با مدارستوصيه مي شود بروشورهاي آموزشي در-
 .غير درنظر گرفته شودآموزش 

آموزان و كاركنان در دانش پيش بيني شود و كليه كيسه زباله داراي سطل هاي درب دار مدارسالزم است در كليه -
 .موظف به امحاء دستمال هاي كاغذي مصرف شده در اين محل ها مي باشند مدارس

، تخليه مخازن زباله در كيسه هاي پالستيكي محكم در آخر هر كاركنان خدماتتوسط  سطل هاي زبالهتخليه اين -
 .رددشيفت صورت گرفته و وسايل طبق مقررات پيش گفت نظافت و گندزدائي انجام گ

ادارات آموزش وپرورش هر منطقه به تكميل ومدرسه مديرتوسط  روزانهفرم پايش و مراقبت مي بايست بصورت -
روستائي تحت پوشش ارائه / به حوزه ستاد بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني شهري  تحويل و ادارات مربوطه 

 . گردد

و به جهت  به عهده ادارات آموزش وپرورش هر منطقهصحت انجام مراحل و فعاليت هاي كنترل و مراقبت محيطي -
عمل تا رفع بحران و استقرار ه مراحل ارائه شده در اين دستوركلي كرونا ويروس شرايط ويژه و خطر شيوع بيماري 

 .تگاه هاي اجرائي و خدماتي الزم اجرا مي باشدشرايط عادي براي كليه دس

مطابق جدول ذيل مي  مدارسدر كرونا ويروس  اطالعات فرم پايش كنترل عوامل محيطي كاهش بار آلودگي انتشار -
  .باشد
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  ويروسكرونا در انتشار  مدارسفرم پايش كنترل محيطي 
  

  : شهرداري منطقه محدوده :                     روستا /شهر/ شهرستان:                       نام مدرسهكدوروز      ماه        سال              : تاريخ 
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  :م خانوادگي مدير مدرسهنانام و                     :نام ونام خانوادگي تكميل كننده چك ليست


