نكات مهم در مورد مواد مصرفي
(شستشو ،ضدعفوني و گندزدايي)

نكات مهم در مورد مواد مصرفي (شستشو ،ضدعفوني و گندزدايي) در اجراي موازين كنترل عفونت
به شرح ذيل است:
 -1پيشنهاد ميشود شستشوي دست ها با آب و ﺻابون و يا استفاده از ﻓرآورده هﺎي ضد عفوني
كننده دست بر پايه ي الكل (فرموﻻسيون هاي پيشنهاد شده توسط  WHOو يا محصوﻻت به ثبت
رسيده ي داراي كد  IRCمندرج در وب سايت سازمان غذا و دارو ،لينک مواد و تجهيزات حوزه ي
كنترل عفونت) بر اساس اﺻول يازده گانه (پروتكل ابال غ شده توسط سازمان غذا و دارو ) براي
استفاده توسط بيماران و كليه ي افراد و پرسنل دخيل در امر درمان ﺻورت پذيرد.
 ضدعفوني دست بر پايه اتانول  80درﺻد ،گليسرول ( 1/45يک و چهل و پنج ﺻدم) درﺻد بعنوانمرطوب كننده و پر اكسيد هيدروژن  125هزارم درﺻد جهت حذف اسپور باكتري ها ميباشد .فرمول
ساخت بدين ﺻورت است كه در يک فالسک مدرج  1ليتري  833 /3ميلي ليتر اتانول  96درﺻد،
 41/7ميلي ليتر پر اكسيد هيدروژن  3درﺻد و  14/5ميلي ليتر گليسرول  98درﺻد را با آب مقطر
يا آب جوشيده سرد شده به حجم  1ليتر رسانده و محتويات فالسک به آرامي مخلوط مي گردد.
 ضدعفوني دست بر پايه ايزوپروپيل الكل  75درﺻد ،گليسرول ( 1/45يک و چهل و پنج ﺻدم)درﺻد بعنوان مرطوب كننده و پر اكسيد هيدروژن  125هزارم درﺻد جهت حذف اسپور باكتري ها

ميباشد .فرمول ساخت بدين ﺻورت است كه در يک فالسک مدرج  1ليتري  751/5ميلي ليتر
ايزوپروپيل الكل با خلوص 99/8درﺻد( 41/7 ،چهل و يک و هفت دهم) ميلي ليتر پر اكسيد
هيدروژن  3درﺻد و  14/5ميلي ليتر گليسرول  98درﺻد را با آب مقطر يا آب جوشيده سرد شده
به حجم  1ليتر رسانده و محتويات فالسک به آرامي مخلوط مي گردد.
 -2با توجه به آلوده شدن محيط اطراف بيماران بوسيله ترشحات تنفسي و سطوح داراي تماس
مداوم و مكرر با دست هاي بيمار در مراكز درماني و بهداشتي ،اورژانس ها ،آمبوﻻنس ها و ساير
مكان هايي كه بيماران در آنجا نگهداري مي شوند ،استفاده از ضدعفوني كننده هﺎي سطح
متوسط (  ) Intermediate levelبر پايه ي آب ،الكل و يا هيپوكلريت سديم  1درﺻد (حدود
 )ppm 500بر مبناي محصوﻻت به ثبت رسيده در سازمان غذا و دارو توﺻيه مي گردد.
 99حجم آب  +يک حجم هيپوكلريت سديم  5/25درﺻد ( بليچ  5درﺻد)
 -3استفاده از ضدعفوني كننده هاي سطح باﻻ (  )high levelتوصیه نمي گردد ( به استثنﺎي
موارد درگيري همزمان با اسپور باكتري ها ( از جمله كلستريديوم ديفسيل) و همچنين در موارد
مشاهده شده با آلودگي هاي بيوتروريسم.

دستورالعمل گندزدايي سطوح

نظافت سطوح داراي تماس مشترك شامل ميله هاي افقي و عمودي ،دستگيره ها ،پشتي ﺻندليها
و فرمان وسايل حمل و نقل عمومي با كمک مواد شوينده و سپس توسط آب ژاول  %1و با كمک
دستمال تميز ديگري گند زدايي انجام مي گيرد.
- 1هنگام گند زدايي و نظافت ،خودرو بايد خالي از سرنشين بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته
شوند و هواكش جهت تهويه بهتر هوا نيز روشن باشد.
- 2دو مرحله نظافت و گندزدايي جدا از يكديگر بوده و نبايد هيچگونه اختالطي بين شوينده و
گندزدا انجام گيرد.
- 3محلول گندزدا بايد روزانه تهيه و استفاده شود (كارايي محلول پس از گذشت  24ساعت
كاهش ميابد).
- 4گندزدا بايد با آب سرد يا معمولي تهيه گردد.
- 5فرد /افراد مسئول نظافت خودرودر هنگام نظافت بايد از ماسک  ،دستكش  ،و لباس كار مناسب
و مقاوم در برابر خوردگي آب ژاول استفاده نمايند.
ﻻزم است در حين كار با تركيبات گندزداي پايه كلره از جريان مناسب هوا در محل گندزدائي
استفاده كرد تا انتشار تركيبات كلر در فضاي بسته باعث مسموميت افراد نگردد.
در حين كار با تركيبات كلر و اسيدي ﻻزم است از ماسک هاي تنفسي تمام ﺻورت و با كارتريج
مناسب براي گاز و بخارهاي اسيدي استفاده شود.
در حين كاربرد مواد شيميائي ﻻزم است از دستكش و لباس مقاوم در برابر خوردگي اسيدي
استفاده شود .ماده مناسب براي گندزدائي ] بر پايه آب ،الكل و يا[ هيپوكلريت سديم  1درﺻد در

نظر گرفته مي شود .براي تهيه اين غلظت از مواد گندزدا ﻻزم است يک واحد آب ژاول ) ماده
سفيدكننده تجارتي با غلظت  )5 %را به  5واحد آب سرد و معمولي در ظرفي درب دار و ترجيحا
پالستيكي اضافه نمود .يادآور مي شود محلولي كه به اين ترتيب محيا مي شود ﻻزم است در
ظرف درب بسته اي نگهداري شده و حداكثر زمان ماندگاري و قابل استفاده بودن براي عمليات
گندزدائي  24ساعت در نظر گرفته شده است .به جهت افزايش كارآمدي ماده گندزداي درست
شده ،تازه مصرف كردن آن در اولويت مي باشد.
- 6براي نظافت سطوح در خودروها ﻻزم است  2دستمال مجزا پيش بيني شود و پس از هر بار
نظافت ( در نيمه شيفت و انتهاي آن ) دستمال ها حتماً شسته و گندزدائي شوند تا براي نوبت
بعدي استفاده آماده گردند.
 جهت زدودن و كاهش بارآلودگي سطوح از عامل بيماري زا ،ابتدا سطوح با دستمال مرطوب وآغشته به مواد شوينده نظافت مي گردد.
گندزدائي توسط دستمالي كه توسط محلول گندزدا تهيه شده مرطوب و خيس شده ،براي سطوح
انجام مي شود  .دراين قسمت دستمال در سطل يا ظرفي كه محتوي محلول گندزدا است غوطه
ور شده پس ازفشردن و زدودن محلول اضافي بر روي كليه سطوحي كه تماس مشترك براي آنها
وجود دارد كشيده مي شود.
 ﻻزم است رطوبت ناشي از آغشته شدن سطوح ( ميله ها ،دستگيره ها ،پشتي ﺻندلي و فرمانو ) ...به مواد گندزدا بصورت خود بخودي خشک شده و از خشک كردن سطوح با وسايل و يا
دستمال ديگر ممانعت بعمل آيد (مهم) .
_ مدت حدود  10دقيقه اي ماندگاري براي اثربخشي مواد گندزدا بر روي سطوح پيش بيني مي
شود .
_ ﻻزم است نظافت را از يک نقطه آغاز و در طرف يا نقطه مقابل به پايان برسد.
_ دستمال ها و وسايلي كه براي نظافت خودروها استفاده مي شود بايد از وسايلي كه براي شستشو
و نظافت سرويس هاي بهداشتي بكار مي رود جدا بوده و در هيچ شرايطي مشتركاً استفاده نگردد.

- 7محل نگهداري مواد شوينده و گندزدا ،لباس و وسايل حفاظتي مربوطه در مقصد و مبدا خودرو
پيش بيني شده و روساي مربوطه موظف به تامين نيازهاي مرتبط با اين فعاليت ها در خطوط مي
باشند.
- 8ﻻزم است در محل ابتدا و انتهاي محل نگهداري مواد شيميائي ،جعبه كمک هاي اوليه مشتمل
بر حداقل موارد ذيل باشد :يک جفت دستكش يكبار مصرف ،ماده چشم شوي ،يک شيشه ماده
ضد عفوني كننده پوست و محل جراحت ،ماده شوينده نظير ﺻابون و ترجيحاً ﺻابون مايع يا
ﺻابون با پايه الكي بدون نياز به شستشو با آب ،چهار عدد گاز استريل،يک رول باند ،يک پماد
سوختگي ،يک عدد قيچي ،پنبه مقدار كافي و ده عدد چسب زخم

نكات مهم درحفظ و مراقبت از سالمت
پرسنل شاغل در سامانه ها

براي حفظ و مراقبت از سالمت پرسنل شﺎغل در سﺎمﺎنه هﺎ ،نکﺎت ذیل در نظر گرﻓته شود:
_ در ﺻورت بروز هرگونه عالئم شبيه سرماخوردگي هاي فصلي در پرسنل سامانه هاي حمل و نقل
مانند تب  38درجه سلسيوس ،سرفه وگلو درد و ساير عاليم تنفسي و تنگي نفس بالفاﺻله از ادامه
كار خودداري نموده و به مراكز بهداشتي درماني  /پزشک معتمد دستگاه مربوطه جهت طي دوره
درمان و مراقبت هاي ﻻزم مراجعه نمايند.
_ شروع بكار افراد فوق الذكر فقط با ارائه گواهي سالمت و تائيد مركز بهداشتي درماني/پزشک
معتمد دستگاه مربوطه امكان پذير خواهد بود .ﻻزم است هماهنگي هاي ﻻزم با كارفرما در طول
مدت غيبت از كار ضمن فراهم شده و جايگزيني براي وي تا انتهاي دوره درمان پيش بيني شود .در
اين شرايط مي بايست حقوق و مزاياي كامل فرد بيمار طبق مقررات سازماني پرداخت و امنيت
شغلي فرد در زمان ترك خدمت حفظ گردد.
_ به جهت حفظ سالمت شاغلين و پيشگيري از ابتال اين افراد به كورونا ويروس ،كارفرما موظف
است حداقل به ازاء هرشيفت دو ماسک از نوع  N95قرار دهد.
_ ﻻزم است رانندگان خودروها كه در تماس مستمر با بيمار هستند در هر رفت و برگشت سير
خود در محل مبداء و مقصد اقدام به شستشوي دست مطابق با دستورالعمل پيش گفت نمايند.

_ تا برطرف شدن شرايط ويژه و مراقبت از عوامل محيطي و كاهش بار آلودگي كورونا ويروس كليه
خودروها پوشش شيشه و پرده پنجره هاي خود را باز نموده و با اين كار باعث كاهش سطوح آلودگي
در خودروها شوند.
_نصب تابلوهاي توﺻيه اي و آموزشي براي بكارگيري تمهيدات ﻻزم در جهت مقابله با شيوع كورونا
ويروس در محل سامانه هاي حمل و نقل ضروري است.
_در كليه سامانه هاي حمل و نقل سطل هاي درب دار پدالي پيش بيني شود و كليه مسافرين و
گيرندگان خدمات در اين مكان ها موظف به امحاء دستمال هاي كاغذي مصرف شده در اين محل
ها مي باشند.
_تخليه اين مخازن زباله توسط افراد موظف نظافت در بخش مربوطه بوده ،تخليه مخازن زباله در
كيسه هاي پالستيكي محكم در آخر هر شيفت ﺻورت گرفته و وسايل طبق مقررات پيش گفت
نظافت و گندزدائي انجام گردد .
_ ﺻحت انجام مراحل و فعاليت هاي كنترل و مراقبت محيطي سامانه هاي حمل و نقل بر عهده
روساي سازمان تابعه بوده و به جهت شرايط ويژه و خطر شيوع بيماري كورونا ويروس كليه مراحل
ارائه شده در اين دستورالعمل تا رفع بحران و استقرار شرايط عادي براي كليه دستگاه هاي اجرايي
و خدماتي ﻻزم اﻻجرا مي باشد.

