
 گندزدایی محیط

شار      شد کرونا ویروس گندزدایی محیط یکی از راه های مهم جلوگیری از انت ست در کلیه مراحل از جمله   می با و الزم ا

حمل بیمار  ، اتاق بیمار ، حمل جسددد و د و و تمام وسددایل و تاهیمات مرتاط با بیمار و یا موارد مشددکو  باید  ب ور   

 :مناسب گندزدایی و ضد عفونی اناام گردد 

 گردد.   تمام وسایل و تاهیمات مرتاط با بیمار یا موارد مشکو  باید به طور مناسب گندزدایی -

صیه می گردد ب      - ست و تو سدیم ا س وح از محلول حاوی یکی از مواد گندزدا هیپوکلریت   1000 رای گندزدایی 

صورت وجود ترشحات محلول حاوی      1/0پی پی ام کلر) ستفاده     5/0پی پی ام کلر) 5000درصد( و در  درصد( ا

کننده بر پایه الکلی یا اسید کننده    پی پی ام معادل یک درصد می باشد( یا مواد ضد عفونی    10000)هر گردد. 

 ها مانند آب اکسیژنه

بعد از تر  اتاق توسددط بیمار )مر ش شدددب ( باید کلیه سدد وحی که با بیمار در ارتاا  بوده با محلول حاوی   -

 درصد(گندزدایی گردد 1/0پی پی ام کلر ) 1000

آلوده به ترشددحات بدب بیمار اسددت باید ابتدا تاهیمات حفارت  ردی مانند دسددتک    ،در صددورتی که سدد وح -

،عینک، ماسک و روپوش هنگام تمیم کردب در نظر گر ته شود و سپس با یک حوله کاغذی برای جذب آلودگی     

  س ح  به روی درصد(  5/0پی پی ام کلر) 5000وی روی آب قرار داده شود و سپس محلول هیپوکلریت سدیم حا   

 (1و  3) و ماددا س ح گندزدایی گردد. شدهس ح تمیم دقیقه 30ریخته شود و پس از 

مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکلی یا اسید کننده ها از والنس مورد استفاده در انتقال بیمار، برای گندزدایی آما -

ترشحات محلول حاوی   درصد( و در صورت وجود   1/0پی پی ام کلر) 1000محلول حاوی  مانند آب اکسیژنه یا  

 پی پی ام معادل یک درصد می باشد(. 10000درصد( استفاده گردد. )هر  5/0پی پی ام کلر) 5000

 تجهیزات پزشکی قابل استفاده مجدد و لوازم حفاظت فردی 

به عنواب مثال چکمه، عینک ایمنی، پی  بند، و غیره(  )قابل استفاده مادد   لوازم حفارت  ردیاقالم پمشکی و   -

صد  5/0با محلول کلر   سپری  در  سپس  شود  ا شستو   و  صد  یس   5/0آنها در کلر  قال از  و آنها را در  شود  در

مواد ضددد عفونی  یا با  (2. )کرد آویمابشدددب  شددک  گر ته اند، جهت حالی که زیر نور مسددتقیم  ورشددید قرار

 یا اسید کننده ها مانند آب اکسیژنه ضد عفونی کرد. کننده بر پایه الکلی

 پاکسازی محیط و مدیریت البسه

 PPEوسایل حفاظت فردی 



  هنگامدر ( به عنواب مثال چکمه)السددتیکی مقاوم، گاب نفواناپذیر، کف  های بسددته پوشددیدب دسددتک  های  

 .است ضروری محیط و حمل و نقل پسماندهای عفونی پاکسازی

  صورت( و روک  کف  هنگامی       عالوه بر شیلد  سک و عینک و  سایل حفارت  ردی )ما که  عالیت  موارد باال، و

گر تو با  وب و مایعات بدب همراه اسددت، قرار تماس معرض تمیم کردب با ا مای    ر پاشددیده شدددب یا در  

با استفراغ و یا  وب و یا تمیم   آغشته به عنواب مثال، برای تمیم کردب س وح به شدت   ) بایستی پی  بینی شود.  

 (1( )متر از یک بیمار با عالئم مانند اسهال،  ونریمی یا استفراغ، و غیره 1کردب مناطق نمدیک تر از 

     در مورد س وحی که نمی تواب از ترکیاات کلر برای گندزدایی استفاده نمود می تواب از سایر ترکیاات گندزدای

 تورالعمل شرکت سازنده استفاده نمود.یا متوسط با رعایت دس س ح پاییو

 پروسه پاکسازی

   شیاء آلوده به  وب تمیم و  ممکو  رصت بایستی در اولیو   ترشحات یا  و و دیگر مایعات بدب س وح محی ی یا ا

شوینده   ستفاده از مواد  ستاندارد بیمارستانی    گندزدامواد /با ا به عنواب مثال محلول کلر ) شوند  گندزداییکننده ا

سازی مواد   اطمیناببرای (. دسترس  قابلکلر آزاد  ppm  1000یا محلول حاوی نیم درصد   با  گندزدااز غیر  عال

 الزم است ابتدا گندزدایی اولیه اناام، سپس س وح تمیم شوند و ماددا گندزدایی اناام گیرد. ماده آلی

 .محلول گندزدایی بصورت روزانه و در هر بار استفاده تهیه شود 

   س وح ا قی کار شوینده تمیم کنید را کف و  تمیم کاری با یک پارچه  . حداقل یک بار در روز با آب تمیم و مواد 

شود     س وح با ارات بیماریهای منتقله از هوا جلوگیری  شود تا از آلودگی هوا و دیگر    اجازه دهید .مرطوب اناام 

 .دس وح قال از استفاده دوباره از آنها به صورت طایعی  شک شو

                شوند و گرد و غاار شک تمیم  ستمال   ستی با د س وح ناای شود.  شک هیچگاه نااید اناام  جاروب کردب  

 ناایستی پخ  شوند.

 ز من قه تمیم به من قه کثیف اناام شود.تمیم کردب همیشه باید امنظور جلوگیری از انتقال آلودگی ه ب 

 و ملحفه مدیریت البسه

 از الاسه یکاار مصرف استفاده شود  ضروری است برای اینگونه بیماراب 

سه آلوده :   شود    حمل و نقل الا ستفاده می  سهایی که برای بیماراب ا شدت با مایعات بدب   لاا به عنواب مثال  )می تواند به 

هنگامی که لااسهای بیماراب   . در زماب حمل شود  آلودگیآلوده باشد و ممکو است منار به پخ  شدب    (  وب، استفراغ 

  عینک و شیلد صورت(  ماسک و )صورت   و حفاظ( برای مثال پوتیو)حمل می شوند، از دستک ، گاب، و کف  های بسته    

 .استفاده شود



لااسهای کثیف باید در محل استفاده در کیسه ها و یا س ل های غیر قابل نفوا )غیر قابل نشت( قرار داده شوند و س وح       

ستی  ستفاده از مواد  گردد ) ،گندزداییمحوطه ایموله /از اتاق انتقالقال از  رروف بای سه به  ارج   و  (موثر گندزدایا اگر الا

شود /از اتاق شوند     ،محوطه ایموله حمل می  ستی در رروف جداگانه ای قرار داده  نااید هرگم در مااورت بدب حمل  وبای

 .گردند

سه  شود      که  ای  الا سته  ش شود و      باید  شویخانه حمل  ستقیم در دا ل رروف به ر ت ب و مواد آبا   وراٌباید به به طور م

 .شوینده شسته شود

لااسهای کثیف باید در محل استفاده در کیسه ها و یا س ل های غیر قابل نفوا )غیر قابل نشت( قرار داده شوند و س وح       

  ترشحات اگر هر گونه  (موثر گندزدایاستفاده از مواد  گردد ) ایی،گندزدمحوطه ایموله /از اتاق انتقالقال از رروف بایستی  

ستفراغ   سه در       وجود داردجامد مانند مد وع یا ا سفت قال از آنکه الا شئ تخت  ستفاده از  رروف قرار گیرند،  ، با دقت با ا

بایسددتی در   ،می شددودمحوطه ایموله حمل /اگر الاسدده به  ارج از اتاقجدا شددده و در توالت یا دریچه تخلیه د گ گردد و 

 .گردندنااید هرگم در مااورت بدب حمل  ورروف جداگانه ای قرار داده شوند 

)کلر آزاد کلر  درصد 0 /05 محلولبا آب و مواد شوینده، آبکشی و سپس در   الاسه  شستشوی    برای شستشو با دمای پاییو،    

با توجه به استانداردها و روشهای معمول  سپس الاسه باید. دقیقه  یسانده شود  15 حداقل  ( ppm 500موجود حداقل 

 .یا از آزمای  های شستشوی اتوماتیک استریل کننده استفاده شود  شک شود

شد،         اگر شد و یا قابل اطمیناب ناا سه ممکو ناا شو وگندزدایی الا شدت عفونی مدیریت     شست سماندهای ب سایر پ همراه با 

 (1)لااسها ب ور ایمو د گ گردند . شوند از هر گونه دستکاری غیر ضروری اجتناب گردد و

 

 

 


