
 

 

 

 بایدها و نبایدهای پیشگیری از ویروس کرونا در محیط کار

 
 ها در جای جای ایران عزیز و دنیابا آرزوی سالمتی برای کلیه کارکنان و کارگران عزیز و خانواده آن

 است یگرام و زیعز کارگران شما یها کوشش و ها تالش قدردان سربلند رانیا

 با اهتمام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 تهیه و تنظیم
 اشرف باباخانلو

 دکتری روانشناسی سالمت

 بهزاد شوقی

 و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دکتری مدیریت آموزشی

 

 معاونت فرهنگی اجتماعی



 :باشدشرح زیر میت سالمت کارکنان به مطالب ارائه شده در بسته خدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شما کار محل در کرونا ویروس شیوع از جلوگیری برای ساده هایراه. ۱

 .یدکن مدیریت رویدادها و جلسات برگزاری هنگام را کرونا ویروس خطرات توانیدمی چگونه. ۲

 .دهید انجام را اقداماتی چه باید کارمندانتان و شما ضروری اداری های ماموریت انجام برای .۳

 .بگیریم پیش در تمهیداتی چه کار محل به کرونا ویروس ورود صورت در .۴

 



 مقدمه

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه پخش ویروس در محیط

 

 

 

 

 

 

 

. شود می آزاد آلوده مایع قطرات باشد، می کرونا ویروس به مبتال که کسی سرفه یا بازدم بنابراین در

 دست اب توانند می سالم افراد. گیرند می قرار آلوده فرد اطراف اشیاء و سطوح روی قطرات این بیشتر

 در. ندشو بیماری این گرفتار خود دهان یا بینی چشم، لمس سپس و - آلوده اشیاء یا سطوح به زدن

 شابهم و بود خواهد باال الودگی احتمال بیمار شخص از متر یک از کمتر فاصله در ایستادن صورت

 بهبود و کنند یم تجربه را خفیفی عالئم کرونا ویروس به آلوده افراد بیشتر. یابد می گسترش آنفوالنزا

 رد مراقبت به است ممکن و بود خواهد حادتر بیماری افراد از برخی برای ، حال این با. یابند می

 افراد رسدیم نظر به: یابد می افزایش سن افزایش با جدی بیماری خطر. باشند داشته نیاز بیمارستان

 و ضعیف ایمنی سیستم دارای افراد. هستند پذیر آسیب سال ۴۴ زیر افراد به نسبت سال ۴۴ باالی

 به تالاب معرض در نیز هستند ریوی و قلبی های بیماری دیابت، مانند هایی بیماری دارای که افرادی

 .دارند قرار حاد صورت به بیماری

 

بطور کلی شناسایی راه های انتقال عامل ایجاد کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن ندارد. راه های 

ویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده است ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس های انتقال این 

تنفسی به طور عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیا آلوده منتقل می 

گردند. بر اساس دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، 

ی نفس می تواند بروز نماید و موارد شدیدتر ممکن است منجر به ذات الریه، نارسایی کلیه سرفه، تنگ

 و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

 



 

 

 

 

 

 

 



 های کلی در حفظ و سالمت کارکنانتوصیه

 

 

ی در در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی های فصل
درجه سیلسیوس، سرفه و گلودرد و 38کارکنان مانند تب باالی 

ودداری سایر عالیم تنفسی و تنگی نفس بالفاصله از ادامه کار خ
طی نموده و به مراکز بهداشتی درمانی کارخانه یا سطح شهر جهت

.دوره درمان و مراقبت های الزم ارجاع گردد

در صورت مشاهده عالئم 
بیماری آنفوالنزا شامل 

ب به سرفه، تنگی نفس و ت
د که کارکنان توصیه می گرد

ند حتی االمکان در خانه بمان
.و سر کار حاضر نشوند

شروع به کار کارکنان فوق
الذکر فقط با ارائه گواهی 
تی سالمت و تایید مرکز بهداش

درمانی امکان پذیر خواهد 
الزم است هماهنگی های . بود

الزم با مسئول مربوطه در 
طول مدت غیبت از کار 
ای فراهم شده و جایگزینی بر

وی تا انتهای دوره درمان 
رایط در این ش. پیش بینی شود

می بایست حقوق و مزایای
ات کامل فرد بیمار طبق مقرر

سازمانی پرداخت و امنیت 
شغلی فرد در زمان ترک 

.خدمت حفظ گردد

کاهش غلظت عامل عفونت
در هوا، سطوح و اشیا از 
طریق رعایت بهداشت 
فردی، تهویه مناسب و 

مطلوب، جداسازی فضا یا
متر ۲رعایت فاصله حداقل 

، از افراد بیمار یا مشکوک
گندزدایی سطوح و اشیا 
توسط واحد ایمنی و 

بهداشت



 

 

 

 

 

 باالخص هنگام تعویض شیفت و ورود باید از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر کارکنان 

 خودداری کنند؛ و خروج به کارخانه و سازمان

  آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل انجام شستن مرتب دست ها یا

 گیرد؛

  واحدرا تا حد امکان محدود نموده و از حضور در  واحد کاری خودفعالیت های خارج از 

 پرهیز نمایید؛ تاحد ممکنشلوغ  سازمانیهای 

توصیه هایی در رابطه با بهداشت فردی 

 کارکنان

 



  تا حد امکان اجتناب چنین خوردن غذاهای آماده و هم های کارخانهرستوراناز خوردن غذا در

 کرده و از مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده کنید؛

 استراحت کرده و  حتما مرخصی بگیرید و در منزل در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی

از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه 

 نمایید؛

 

  ،حتی االمکان تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به از ظهور عالئم بیماری پس افراد بیمار

 مراکز درمانی، در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

  نیروهای خدماتی در هنگام نظافت باید از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و دستکش استفاده

 نمایند؛

 بت ورود و خروج با انگشت یا کارت حتی کارخانه ها وسازمان ها تدابیری بیندیشند که از ث

کارکنان باید برای ثبت حضور و غیاب ترجیحا از سیستم االمکان خودداری شود. برای مثال 

 تشخیص چهره استفاده کنند؛



 

 از دستمال کاغذیهای تولیدی در کارخانه یا مواردی مشابهدستگاههای برای تماس با دکمه ، 

 استفاده نمایید؛ یا دستکش

   استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن )در صورتی که دستمال وجود نداشت

 از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

 



   عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر

ار نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبیک از کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده 

 مصرف(؛

 وسایل نظافت پس از هر بار استفاده ضدعفونی شود؛ 

  عدم استعمال دخانیات بدلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی و مستعد نمودن افراد در ابتال

 به ویروس؛

 ،قلم، موس و کیبورد اختصاصی؛ استفاده از خودکار 

  ،کیبورد و موس و میز کارکنان، دستگیره و هربخشی که با آن تماس ضدعفونی مکرر سطوح

 زیادی دارند؛

  ضدعفونی نمودن سطوح میزهای خدمت، سایت های عمومی اینترنت و پیشخوان های ارباب

 رجوع؛

 

 

 ضدعفونی نمودن وسایل محل کار نظیر تلفن ثابت و تلفن همراه؛ 



 

 استفاده از کاغذ به منظور جلوگیری از انتشار احتمالی و استفاده از  نبه حداقل رساند

 سیستم اتوماسیون اداری؛

  استفاده از کارت به جای پول و اسکناس و رعایت بهداشت )استفاده از دستکش یکبار

مصرف یا دستمال کاغذی( بهنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان و حذف فیش های 

 کاغذی؛

  اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی الزم از جمله دستکش و ماسک مناسب پیگیری و در

 برای کنارکنان نظافتچی و آبدارخانه ها؛

 از تماس با افرادی که عالئمی شبیه آنفوالنزا دارند پرهیز نمایید؛ 

  در صورت استفاده از ماسک، از دست زدن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری

 نمایید؛



  استفاده شده را در جیب و کیف خود قرار ندهید ماسک را در نایلون گذاشته و در ماسک

 سطل زباله درب دار بیاندازید؛

 .از لمس چشم، دهان، و بینی خود با دست های آلوده پرهیز نمایید 

 

 

 

 

 

 از طریق زیر شسته شوند؛ثانیه  ۲۴دست ها باید با آب و صابون به مدت 

 دست ها را مرطوب کنید؛ 

 از صابون مایع استفاده نمایید؛ 

 کف دست ها را خوب به هم بمالید؛ 

 انگشتان را بشویید؛ 

 مچ ها را بشویید؛ 

 بین انگشتان را بشویید؛ 

 دست ها آبکشی کنید؛ 

  هانی سازمان جبا دستمال کاغذی خشک کنید )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید

 بهداشت می باشد(

آموزش نحوه شستشو نمودن دست ها 

 برای کارکنان

 



 شیر آب را با همان دستمال ببندید؛ 

 .دستمال را در سطل زباله درب دار بیندازید 

 

 نحوه درست شستن دست ها



 

 

 

 

 .سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته بندی یکبار مصرف انجام گیرد 

 .مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

 .عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می باشد 

 .مواد غذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود 

 نحوه استفاده درست از مواد غذایی برای کارکنان



 ًبدارخانه در آ ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماری های تنفسی مخصوصا

 تماس با مواد غذاییو در 

  استفاده از پرسنل مخصوص به عنوان مسئول نظافت و استفاده از ماسک، دستکش، چکمه و

  لباس کار در هنگام نظافت.

 

 

 

 

 ترجیحا استفاده از ظروف یکبار مصرف برای سرو غذا 

در صورت وجود آشپزخانه ها و محل های سرو غذا در این مراکز موظفند پس از سرویس  

دهی هر میز کلیه ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب، و پارچ آب را تعویض و 

نکاتی در مورد بهداشتی نمودن ابزار و تجهیزات مورد 

 استفاده کارکنان

 



درجه سانتی گراد، ضدعفونی و  57شستشو )در سه مرحله شامل شستشوی اولیه با آب باالی 

 ویس دهی به افراد جدید از سرویس های جایگزین استفاده کنند.آب کشی( نمایند و برای سر

در آشپزخانه ها و محل های سرو غذا موظفند پس از هر سرویس دهی کلیه ظروف طبخ و  

آماده سازی مواد غذایی را شستشو نمایند و در صورت تماس فرد مشکوک یا آلوده ضدعفونی 

 نمایند.

 

غذا خوری استفاده می شود باید پس از هر زمان  ز پوشش یکبار مصرف برای میزچنانچه ا 

 استفاده تعویض گردد.

 در نمازخانه ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد. 

 



در صورت وجود سالن های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاری  

 ضدعفونی شوند.

 ایل بهداشتی شخصی ضروری است.در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وس 

نظافت و ضدعفونی سطوح دارای تماس مشترک نظیر میزهای خدمت، میز و صندلی های  

 سلف سرویس، رستوران ها، راه پله ها و دستگیره ها.

هنگام ضدعفونی و نظافت، ادارات باید خالی از پرسنل بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته  

 کش نیز روشن باشد.و جهت تهویه بهتر هوا شوند

دو مرحله نظافت و ضدعفونی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالطی بین مرحله  

 شوینده و گندزدایی انجام گیرد.

فرد/افراد مسئول نظافت در هنگام نظافت باید از وسایل حفاظت فردی شامل ماسک، دستکش،  

 استفاده نمایند.و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگی آب 

 



نظافت و ضدعفونی دستگیره های در، نرده پله ها، سرویس های بهداشتی، اتاق ها، راهروها،  

 سالن اجتماعات به صورت مستمر

جمع آوری دستمال کاغذی های استفاده شده و همچنین وسایل یکبار مصرف نظافت در کیسه  

ها در آخر هر نوبت کاری توسط های پالستیکی محکم و سطل های درب دار پدالی و دفع آن

 مسئول نظافت

 مجزا بودن کلیه لوازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل 

الزم است همواره در ادارات و سازمان ها جعبه کمک های اولیه مشتمل بر حداقل موارد زیر  

 موجود باشد.

 ضدعفونی کننده پوستیک جفت دستکش یکبار مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده  

و محل جراحت، ماده شوینده نظیر صابون و ترجیحا صابون مایع یا صابون با پایه الکلی بدون 

نیاز به شستشو با آب، چهار عدد گاز استریل، یک رول باند، یک پماد سوختگی، یک عدد 

 قیچی، پنبه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم.

 
 



 

 

 

 ؛استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره های بهداشتی 

 ؛تهویه مناسب محل های اقامت و سرویس های بهداشتی 

 سرویس های بهداشتی )حمام و توالت( را به صورت مجزا گندزدایی کنید. 

  وند.هوا پخش نشقبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب ها در 

  ،سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب ها، دستگیره درها، میز و صندلی

شیرآالت، نرده پله ها، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه های کارتخوان و ای تی ام 

ها، کف پوش ها، کلید و پریزها، وسایل عمومی و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و 

 ضدعفونی گردد.سپس 

  نصب ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر

 طبقه و راهروها

 نصب سیستم لوله کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت ها و سرویس های بهداشتی 

 صوص در خ دفع پسماندها به شیوه بهداشتی در سطل های در دار پدالی و کلیه پرسنل مسئول

جمع آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمع آوری پسماند در کیسه 

 های پالستیکی محکم( در آخر هر شیفت را در دستور کار قرار دهند

 .در محل های تجمع نظیر نمازخانه ضدعفونی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش بینی شود 

 در محیط کار ها انساختم بهداشت مورد در نکاتی



 شته باشد و مرتبا ضدعفونی شودباید تهویه مناسب دا رهوای آسانسو 

 ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل داردبرای نمازخانه 

 نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محل 

 

  نصب راهنمای شستشوی دست ها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس های

 بهداشتی

 

 

 

 

o  ۲۴محلول های ضدعفونی باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت 

 ساعت کاهش می یابد(

 برخی نکات کلیدی دیگر



o  امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت

لباس کار برای پرسنل ماسک( و شستشو و ضدعفونی روزانه  ۲)به ازا هر شیفت حداقل 

 مسئول نظافت باید فراهم شود

o از تی مخصوص فقط برای ضدعفونی مکان هایی که امکان آلودگی وجود دارد استفاده نمایید 

o سطل، دستمال ها و وسائل نظافت و ضدعفونی سرویس های بهداشتی باید مجزا باشد 

o مه د و در صورت صددر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و ماسک آسیب نبین

 آنرا تعویض نمایید

o  نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسانید )تی را به صورت مارپیچ

 حرکت دهید(

o  تی هایی که برای نظافت کف اتاق ها و سالن ها و غیره استفاده می شود باید دارای چند سر

 .اضافی باشند

o  ،دستمال نظافت و تی، می بایست در آب داغ شسته شوندپس از استفاده از پارچه ها. 

o  زش آمو کارکنانالزم است در محیط های کاری سطل های درب دار پدالی پیش بینی شود و به

 .داده شود که موظف به امحاء دستمال های کاغذی مصرف شده در این محل ها باشند

 



o یسه و تخلیه آن در ک بوطه بودهمسئول نظافت در بخش مر تخلیه سطل های زباله توسط افراد

های پالستیکی محکم در پایان وقت اداری صورت گرفته و وسایل طبق مقررات پیش گفت 

 نظافت و ضدعفونی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

  عمودی پشتی صندلی های نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل: میله های افقی و

خودروها توسط مواد شوینده و سپس ضدعفونی آن توسط مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیوم 

 و در انتها با کمک دستمال تمیز دیگری ضدعفونی تکمیل گردد.

 )ضدعفونی نمودن خودروهای ایاب و ذهاب کارکنان )اتوبوس، مینی بوس و یا ون 

 

نحوه نظافت و ضدعفونی نمودن خودروهای 

 خدمت و وسایل ایاب و ذهاب کارکنان

 



 که در تماس مستمر با بیمار هستند در هر رفت و برگشت مسیر  الزم است رانندگان خودروها

 .خود در محل مبدا و مقصد اقدام به شستشوی دست مطابق با راهنما انجام دهند

 و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس  یط ویژه و مراقبت از عوامل محیطیتا برطرف شدن شرا

نموده و با این کار باعث کاهش کلیه خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره های خود را باز 

 سطوح آلودگی در خودروها شوند.

 

 

 

نصب تابلوهای توصیه ای و آموزشی برای بکارگیری تمهیدات الزم در جهت مقابله با شیوع  -

 ؛کرونا ویروس در موسسات و ادارات

 ؛های انتقالراههای ذی ربط در خصوص بیماری و آموزش و اطالع رسانی الزم به واحد -

 ؛آموزش مستمر کارکنان بصورت چهره به چهره -

 ؛نصب پوسترهای هشدار دهنده در خصوص چگونگی کنترل کرونا ویروس -

تهیه و پخش بروشورهای آموزشی در خصوص کنترل کرونا ویروس، نحوه شست و شوی  -

 صحیح دست ها و بهداشت فردی

 مشخص )کنار آسانسورها و در طبقات(قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های  -

 

 

 فعالیت های آموزشی



 توصیه های الزم برای استفاده از سفید کننده ها

 

 .سفیدکننده ها موجب خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند 

  از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به

 آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردددقیقه با  ۱7مدت 

  از به کار بردن سفیدکننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن

را کاهش داده و می تواند باعث واکنش های شیمیایی خطرناک شود. به عنوان مثال گازهای 

ی مانند موادی که برای تمیز سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدکننده با مواد شوینده اسید

کردن توالت استفاده می شود، تولید می گردد و این گاز می تواند باعث مرگ یا جراحت 

گردد. در صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از سفیدکننده برای 

 ضدعفونی، کامال با آب بشویید.



 نور خورشید قرار می گیرد گاز سمی آزاد می نماید؛  سفیدکننده رقیق نشده وقتی در معرض

 بنابراین سفیدکننده ها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید قرار داده شوند.

  هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفیدکننده

 از حد خودداری گردد. هایی که اخیرا تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش

  اگر از سفید کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی

 ۲۴آن برچسب تاریخ رقیق سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از 

ن دد بنابرایساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب غیرفعال شدن سفید کننده ها می گر

سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیز شده و قبل از ضدعفونی با ماده سفید کننده عاری از 

 مواد آلی گردد.


