
  گندزدايی محيط

و الزم است در كليه مراحـل از جملـه    مي باشدكرونا ويروس گندزدايي محيط يكي از راه هاي مهم جلوگيري از انتشار   
حمل بيمار  ، اتاق بيمار ، حمل جسد و دفن و تمام وسايل و تجهيزات مرتبط با بيمار و يـا مـوارد مشـكوك بايـد  بطـور      

 :مناسب گندزدايي و ضد عفوني انجام گردد 

 . گردد تمام وسايل و تجهيزات مرتبط با بيمار يا موارد مشكوك بايد به طور مناسب گندزدايي -

 1000 راي گندزدايي سطوح از محلـول حـاوي  يكي از مواد گندزدا هيپوكلريت سديم است و توصيه مي گردد ب -
اسـتفاده  ) درصد 5/0(پي پي ام كلر 5000و در صورت وجود ترشحات محلول حاوي ) درصد 1/0(پي پي ام كلر

كننده بر پايه الكلي يا اسيد كننده  يا مواد ضد عفوني) پي پي ام معادل يك درصد مي باشد 10000هر (. گردد
  ها مانند آب اكسيژنه

بايد كليه سطوحي كه با بيمار در ارتباط بـوده بـا محلـول حـاوي     ) مرخص شدن (بعد از ترك اتاق توسط بيمار  -
  گندزدايي گردد)درصد 1/0(پي پي ام كلر  1000

آلوده به ترشحات بدن بيمار است بايد ابتـدا تجهيـزات حفاظـت فـردي ماننـد دسـتكش        ،در صورتي كه سطوح -
،عينك، ماسك و روپوش هنگام تميز كردن در نظر گرفته شود و سپس با يك حوله كاغذي براي جذب آلودگي 

 سطح به روي )درصد 5/0(پي پي ام كلر 5000وي روي آن قرار داده شود و سپس محلول هيپوكلريت سديم حا
 )1و  3( .و مجددا سطح گندزدايي گردد شدهسطح تميز دقيقه 30ريخته شود و پس از 

مواد ضد عفوني كننده بر پايه الكلي يا اسـيد كننـده   از والنس مورد استفاده در انتقال بيمار، براي گندزدايي آمب -
ترشـحات محلـول    و در صـورت وجـود  ) درصد 1/0(پي پي ام كلر 1000محلول حاوي  ها مانند آب اكسيژنه يا 

 ).پي پي ام معادل يك درصد مي باشد 10000هر . (استفاده گردد) درصد 5/0(پي پي ام كلر 5000حاوي 

  تجھيزات پزشکی قابل استفاده مجدد و لوازم حفاظت فردی 

) به عنوان مثال چكمه، عينك ايمني، پيش بند، و غيره(قابل استفاده مجدد  لوازم حفاظت فردياقالم پزشكي و  -
و آنهـا را در  شـود  درصد خـيس   5/0آنها در كلر  قبل از شستن و سپس شود اسپري در صد 5/0با محلول كلر  

مـواد ضـد عفـوني    يـا بـا    )2. (كرد آويزانشدن خشك  گرفته اند، جهت حالي كه زير نور مستقيم خورشيد قرار
  .يا اسيد كننده ها مانند آب اكسيژنه ضد عفوني كرد كننده بر پايه الكلي

  پاکسازی محيط و مديريت البسه

  PPEوسايل حفاظت فردی 



  هنگـام در ) بـه عنـوان مثـال چكمـه    (الستيكي مقاوم، گان نفوذناپذير، كفش هاي بسته پوشيدن دستكش هاي 
 .است ضروري محيط و حمل و نقل پسماندهاي عفوني پاكسازي

  كـه فعاليـت   و روكش كفش هنگامي ) ماسك و عينك و شيلد صورت(موارد باال، وسايل حفاظت فردي عالوه بر
گرفتن با خـون و مايعـات بـدن همـراه اسـت،      قرار تماس معرض تميز كردن با افزايش خطر پاشيده شدن يا در 

با استفراغ و يا خون و يا تميز  آغشتهبه عنوان مثال، براي تميز كردن سطوح به شدت ( .بايستي پيش بيني شود
 )1) (متر از يك بيمار با عالئم مانند اسهال، خونريزي يا استفراغ، و غيره 1كردن مناطق نزديك تر از 

  در مورد سطوحي كه نمي توان از تركيبات كلر براي گندزدايي استفاده نمود مي توان از ساير تركيبات گندزداي
 .تورالعمل شركت سازنده استفاده نموديا متوسط با رعايت دس سطح پايين

  پروسه پاکسازی

 تميـز و   ممكن فرصتبايستي در اولين  ترشحات يا و و ديگر مايعات بدن سطوح محيطي يا اشياء آلوده به خون
به عنوان مثال محلول كلـر  ( شوند گندزداييكننده استاندارد بيمارستاني  گندزدامواد /با استفاده از مواد شوينده

بـا   گندزدااز غير فعالسازي مواد  اطمينانبراي ). دسترس قابلكلر آزاد  ppm  1000يا محلول حاوي نيم درصد 
 .الزم است ابتدا گندزدايي اوليه انجام، سپس سطوح تميز شوند و مجددا گندزدايي انجام گيرد ماده آلي

 محلول گندزدايي بصورت روزانه و در هر بار استفاده تهيه شود. 
  تميز كاري با يك پارچـه  . حداقل يك بار در روز با آب تميز و مواد شوينده تميز كنيدرا كف و سطوح افقي كار

 اجازه دهيـد  .مرطوب انجام شود تا از آلودگي هوا و ديگر سطوح با ذرات بيماريهاي منتقله از هوا جلوگيري شود
 .دسطوح قبل از استفاده دوباره از آنها به صورت طبيعي خشك شو

 سطوح نبايستي با دسـتمال خشـك تميـز شـوند و گـرد و غبـار       . جاروب كردن خشك هيچگاه نبايد انجام شود
 .نبايستي پخش شوند

 ز منطقه تميز به منطقه كثيف انجام شودتميز كردن هميشه بايد امنظور جلوگيري از انتقال آلودگي ه ب. 

  و ملحفه مديريت البسه

  از البسه يكبار مصرف استفاده شود ضروري است براي اينگونه بيماران 

به عنـوان مثـال   (مي تواند به شدت با مايعات بدن  لباسهايي كه براي بيماران استفاده مي شود: حمل و نقل البسه آلوده 
هنگامي كه لباسهاي بيمـاران  . در زمان حمل شود آلودگيآلوده باشد و ممكن است منجر به پخش شدن ) خون، استفراغ

 )عينك و شيلد صورتماسك و(صورت  و حفاظ) براي مثال پوتين(حمل مي شوند، از دستكش، گان، و كفش هاي بسته 
  .استفاده شود



قرار داده شوند و سطوح ) غير قابل نشت(لباسهاي كثيف بايد در محل استفاده در كيسه ها و يا سطل هاي غير قابل نفوذ 
اگر البسه به خـارج  و  )موثر گندزداياستفاده از مواد (گردد  ،گندزداييمحوطه ايزوله /از اتاق انتقالقبل از  ظروف بايستي

نبايد هرگز در مجاورت بـدن حمـل    وبايستي در ظروف جداگانه اي قرار داده شوند  ،محوطه ايزوله حمل مي شود/از اتاق
  .گردند

ب و مـواد  آبـا   فـوراٌ بايد به به طور مستقيم در داخل ظروف به رختشويخانه حمل شـود و  بايد شسته شود كه  اي  البسه
  .شوينده شسته شود

قرار داده شوند و سطوح ) غير قابل نشت(لباسهاي كثيف بايد در محل استفاده در كيسه ها و يا سطل هاي غير قابل نفوذ 
 ترشحاتاگر هر گونه  )موثر گندزداياستفاده از مواد (گردد  ايي،گندزدمحوطه ايزوله /از اتاق انتقالقبل از ظروف بايستي 

ظروف قـرار گيرنـد،   ، با دقت با استفاده از شئ تخت سفت قبل از آنكه البسه در وجود داردجامد مانند مدفوع يا استفراغ 
بايسـتي در   ،مـي شـود  محوطه ايزوله حمـل  /اگر البسه به خارج از اتاقجدا شده و در توالت يا دريچه تخليه دفع گردد و 

  .گردندنبايد هرگز در مجاورت بدن حمل  وظروف جداگانه اي قرار داده شوند 

كلر آزاد (كلر  درصد0 /05 محلولبا آب و مواد شوينده، آبكشي و سپس درالبسه شستشوي براي شستشو با دماي پايين، 
با توجه به استانداردها و روشهاي معمول  سپس البسه بايد. دقيقه خيسانده شود 15 حداقل  ) ppm 500موجود حداقل 

  .يا از آزمايش هاي شستشوي اتوماتيك استريل كننده استفاده شود خشك شود

همراه با ساير پسـماندهاي بشـدت عفـوني مـديريت     شستشو وگندزدايي البسه ممكن نباشد و يا قابل اطمينان نباشد، اگر
 )1(.لباسها بطور ايمن دفع گردند  شوند از هر گونه دستكاري غير ضروري اجتناب گردد و

  



  

  

  


