
کروناصنعت در عصر 
پروتکل های پایه و عمومی حفاظت



عمومی حفاظتهای پایه و پروتکل 
ن منظور از پروتکل های پایه، عمومی ترین و ابتدایی تری

است که پیشنهاد می شود به صورت عمومی کارهایی
سازمانها انجام دهند



حفاظت از کارکنان و محیط کار
ل آموزشی پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی در وسایل حمل و نقتراکتنصب •
تهویه  هوای محیط ناوگان حمل و نقل از  طریق باز و بسته نمودن پنجره ها•
رویس ضد عفونی دست قبل از ورود به سرویس و استفاده از ماسک توسط سرنشینان س•
ه ها دستگیره های در، نرد: نظافت و گندزدایی ایستگاهها و درون ناوگان حمل و نقل شامل•

نظافت سطوح دارای.) که در تماس با افراد می باشدسطوحی، میله ها ، فرمان و کلیه 
ایل میله های افقی و عمودی، دستگیره ها، پشتی صندلی ها و وس: تماس مشترک شامل 

واترنرکمایع الکلی بر پایه گندزدایبا کمک مواد شوینده و سپس توسط ماده ونقلحمل 
.( آمونیوم و با کمک دستمال تمیز دیگری گند زدایی انجام گردد

ینده و بین شواختالطیدو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه •
گندزدا انجام گیرد

ین از ازدحام جمعیت در داخل اتوبوسها  و ماشاالمکانبه نحوی برنامه ریزی شود که حتی •
.  ها کاسته شود

. گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد•
افراد مسئول نظافت در هنگام نظافت باید ازوسایل حفاظت فردی شامل  ماسک،/ فرد •

.  دستکش، و لباس کار مناسب و مقاوم در برابرخوردگی آب ژاول استفاده نمایند
زدائی الزم است در حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلره از جریان مناسب هوا در محل گند•

.  دداستفاده کرد تا انتشار ترکیبات کلر در فضای بسته باعث مسمومیت افراد نگر 
ا کارتریج در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی الزم است از ماسک های تنفسی تمام صورت و ب•

.  مناسب برای گاز و بخارهای اسیدی استفاده شود
یدی در حین کاربرد مواد شیمیائی الزم است از دستکش و لباس مقاوم در برابر خوردگی اس•

.  استفاده شود
.  می باشد( درصد 1بر پایه آب، الکل و یا هیپوکلریت سدیم )ماده مناسب برای گندزدائی•
واحد آب سرد و معمولی 4را به ( 5% ماده سفیدکننده تجارتی با غلظت ) یک واحد آب ژاول •

.  در ظرفی درب دار و ترجیحا پالستیکی اضافه نمائید
کلیه تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس•

وح خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره های خود را باز نموده و با این کار باعث کاهش سط
. آلودگی در خودروها شوند

ایاب و ذهاب  
کارکنان تا محل 

کار



حفاظت از کارکنان و محیط کار
ی فرم نمونه به پیوست م)تکمیل فرم خود اظهاری و امضای صحت سالمتی خود.•

(باشد
د تب در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی های فصلی در شاغلین مانن•

فس درجه سلسیوس، سرفه و گلو درد و سایر عالیم تنفسی و تنگی ن37.3باالی 
بالفاصله از ادامه کار خودداری نموده و به مراکز بهداشتی درمانی جهت طی دوره

. درمان و مراقبت های الزم ارجاع گردد
تی درمانی شروع بکار افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سالمت و تایید مرکز بهداش•

.  امکان پذیر خواهد بود
ثبت حضور و غیاب بر اساس چهره نگاری انجام گردد•

در زمان  بدو ورود   
کارکنان  به  محل کار

استفاده از پرهیز از بازدید یکدیگر و دست دادن به یکدیگر به دلیل مسایل بهداشتی  و•
ابوندستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن و شستن مرتب دست ها با آب  و ص

، افراد به جهت حفظ سالمت شاغلین و پیشگیری از ابتال این افراد به کرونا ویروس•
اده ماسک تنفسی یکبار مصرف مناسب استف2موظف هستند حداقل به ازاء هرشیفت 

.  نمایند 
ود الزم است سطل های درب دار پدالی پیش بینی شود و به کارگران آموزش داده ش•

.  که موظف به امحاء دستمال های کاغذی مصرف شده در این محل ها باشند
.در خطوط تولید فاصله افراد حداقل یک متر از یکدیگر باشد•
هنگام سرو غذا بصورت گروهی  به محل سالن غذاخوری مراجعه نکنند و در زمانهای•

.متفاوت و با رعایت فاصله  نشستن  غذا سرو شود
/https://salamat.gov.irالزام ثبت اطالعات  روزانه در سایت غربالگری سالمت•

بهداشت فردی در 
محیط کار

https://salamat.gov.ir/


حفاظت از کارکنان و محیط کار
ه و دستمال مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت دستمال ها حتماً شست2ای نظافت سطوح الزم است بر•

.  گندزدائی شوند تا برای نوبت بعدی استفاده آماده گردند
وینده جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد ش•

. نظافت می گردد
.گندزدائی توسط دستمالی جداگانه که با محلول گندزدا مرطوب و خیس شده، برای سطوح انجام می شود•
ن دراین قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوی محلول گندزدا است غوطه ور شده پس از فشردن و زدود•

.  محلول اضافی بر روی کلیه سطوحی که تماس مشترک برای آنها وجود دارد کشیده می شود
مواد به( میله ها، دستگیره ها، و سایر سطوح) در نظر داشته باشید که رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح •

.  گندزدا باید در معرض هوا خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگرخودداری نمایید
.  دقیقه ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا بر روی سطوح پیش بینی می شود10مدت زمان حدود •
. الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد•
ش یک جفت دستک: الزم است همواره در ایستگاهها جعبه کمک های اولیه مشتمل بر حداقل موارد ذیل باشد •

یر یکبار مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل جراحت، ماده شوینده نظ
ریل، یک رول صابون مایع یا صابون با پایه الکی بدون نیاز به شستشو با آب، چهار عدد گاز استصابون و ترجیحاً 

.باند، یک پماد سوختگی، یک عدد قیچی، پنبه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم
رویس های نصب دستورعمل شستن دست ها برای پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در س•

بهداشتی عمومی
شستشو، نظافت و گندزدایی مستمر سرویس های بهداشتی•
نظافت، شستشو و گندزدائی تمام سطوح سرویس ها ی بهداشتی بعد از هر شیفت به طور مرتب •
وجود تهویه مناسب در سالن ها •
مجزا بودن کلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل •
استفاده از مهر و سجاده شخصی در نمازخانه•
ی یکبار سرو نمک، فلفل، سماق و آب خوردن در بوفه، آبدارخانه یا آشپزخانه و سالن پذیرایی در بسته بندی ها•

مصرف و یا در غیر اینصورت گندزدایی مناسب ظروف حاوی آنها
ستیکی تخلیه سطل های زباله توسط افراد مسئول نظافت در بخش مربوطه بوده و  تخلیه آن  در کیسه های پال•

.محکم در آخر هر شیفت صورت گرفته و وسایل طبق مقررات نظافت و گندزدائی گردد
مواد ضدعفونی کننده در محل های نزدیک به آسانسورها یا ورود و خروج قرار داده شود •
گاه های به طور روتین و مرتب سطوحی که تماس زیادی دارند مثل دستگیره درها، ، کیبورد و موس، میزها و ایست•

.کاری و غیره را تمیز کنید

محیط 
کار



1399ویژه صنایع و ادارات هنگام بازگشایی پس از تعطیالت نوروزی 19پرسشنامه بیماریابی کوید 

تاریخ تکمیل فرمخدماتی/سازمان محصول تولیدی/ نام صنعت:
شماره همراه  :شغل:                نام و نام خانوادگی             کد ملی                             تاریخ تولد

:                شماره همراه شاغل:سازمان /بهداشت حرفه ای صنعت :کارشناس
: 1 خیر □بلی □آیا در یک ماه گذشته، شما با احتمال ابتال به بیماری کرونا تحت قرنطینه یا درمان بوده اید ؟
2 : خیر □بلی □اگر بلی آیا بیشتر از دو هفته از پایان درمان یا بستری شما گذشته است؟
3 :اگر در دو هفته اخیر هر یک از عالیم زیر را داشته اید عالمت بزنید: 
 درد یا احساس □/سرفه خشک / □گلودرد یا احساس شدید خشکی گلو/ □بدن درد/ □تنگی نفس / □سرفه/ □لرز/  □تب

□سنگینی قفسه سینه 

4 :خیر □بلی □آیا در یک ماه گذشته، افراد هم منزل شما با احتمال ابتالی  به بیماری کرونا ، تحت قرنطینه یا درمان بوده اند ؟
5 : بیشتر از دو تماس نزدیک یعنی برا ی)آیا در دو هفته گذ شته، با فردی که مبتال به کرونا بوده تماس نزدیک دا شته اید؟

متر، مسافرت در یک وسیله نقلیه عمومی و 2دقیقه تماس چهره به چهره در فاصله کمتر از 15ساعت در یک اتاق، بیشتر از 
خیر □بلی )□تماسهای مشابه

6 : خیر□بلی □آیا در همکاران تان عالیم یا شرایط فوق وجود داشته است؟
7 :ضعف و بی حالی□/ عطسه گه گاه □/ گرفتگی بینی□ :اگر در دو هفته اخیر هریک از عالیم زیر را داشته اید عالمت بزنید  /

التهاب و قرمزی چشم /سوزش گلو□/ تهوع و استفراغ □/ اسهال □
8 :اگر سابقه هریک از بیماریهای زیر را دارید عالمت بزنید
بتامتازون، پردنیزولون، هیدروکورتیزون)تحت درمان با کورتون خوراکی یا تزریقی □پیوند اعضاء □انواع سرطان بدخیمی ،

بیماریهای روماتیسمی یا خود ایمنی □ماه اخیر 6شیمی درمانی یا پرتو درمانی در □ایدز □ )....دگزامتازون
سکته ) بیماری قلبی عروقی □)فشار خون باال )پر فشاری خون □کولیت روده تحت درمان□تحت درمان 

بیماری تنفسی □نارسایی کبد یا کلیه □دیابت □)قلبی، آریتمی، تنگی عروق کرونر و بیماری ایسکمیک قلب
□آمفیزم / برونشیت مزمن/مانند آسم 

ه و در تعهد مینمایم که کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نمـود...............اینجانب 
خگو صـورتی کـه مطلبـی خـالف واقـع در ایـن اطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه خسارت های احتمالی به خود و دیگران را پاس

خواهم بود
امضاء شاغل



1399ویژه صنایع و ادارات هنگام بازگشایی پس از تعطیالت نوروزی 19پرسشنامه بیماریابی کوید پاسخ 

عدم مجوز حضور در محل کار 3و 1پاسخ مثبت به سوال •
اگر شاغل، مبتال )ارجاع به مرکز تخصصی طب کار 2مشروط به پاسخ مثبت به سوال 1پاسخ مثبت به سوال •

س برای به کرونا بوده یا احتمال آن مطرح بوده دو هفته پس از ترخیص یا پایان درمان باید در منزل بماند سپ
بررسی شرایط بازگشت به کار به مراکز تخصصی ارجاع گردد 

ارجاع به مراکز جامع سالمت منطقه 3پاسخ مثبت به سوال •
در مشاغل پرخطر عدم مجوز حضور در محل کار7یا دو پاسخ مثبت به سوال 5یا 4اسخ مثبت به سوال پ•
عدم مجوز حضور در 8همراه با پاسخ مثبت به سوال 7یا دو پاسخ مثبت به سوال 5یا 4پاسخ مثبت به سوال •

محل کار
عدم مجوز حضور در محل کار و ارجاع به متخصص 8همراه با پاسخ مثبت به سوال 7دو پاسخ مثبت به سوال •

عفونی یا داخلی
 HSEبررسی و اخذ جزییات توسط واحد6پاسخ مثبت به سوال •
یت در مشاغل کم خطر همراه با پاسخ منفی به سایر پرسشها حضور در محل کار با رعا7پاسخ مثبت به سوال •

تمام اصول حفاظتی و بهداشتی 
پرسنل بهداشتی و درمانی، پرستاری و مراقبت  :مشاغل پرخطر بر اساس ریسک انتقال آلودگی به سایرین•

ی و غذایی، سالمندان و کودکان، کارمندان بانک، راننده سرویس ایاب و ذهاب، پرسنل بسته بندی صنایع داروی
خوان و پلیس، کارگران تعمیرات سیار، پرسنل آشپزخانه، پرسنل خدماتی نظافت و آبدارچی، کارکنان دفاتر پیش

پرسنل حراست و افرادی که تب سنجی انجام میدهند



برای اصفهانی زیبا و سرزنده
برای اقتصادی زنده و زاینده 

اتاق نسل سوم: اتاق نهم


