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 هدف -1

 COVID-19  بیمارينترل کو  يریشگیپ يبرا ي قابل اجراهاتیظور انجام مجموعه فعالراهنما به من یکن دستورالعمل ارائه ین ایهدف از تدو
د از یجد سب تجاربکد اطالعات و یقات متخصصان و تولیان بودن روند تحقیو در جر يمارین بیاست با توجه به ابعاد ناشناخته ا یهیاست. بد

ط یرا، با توجه به شینه وجود دارد. از طرفین زمیمستمر اطالعات در ا یه بروز رساناز بیو درمان، ن يریشگیموثر پ يهاوع و روشیت، نحوه شیماه
 یتیمکحا يتوسط نهادها يمارین بیت و مقابله و مهار ایریمد يبرا یسانیکریمتفاوت و بعضاً اقدامات غ يهايها و استراتژاستیشور، سکخاص هر 

 یلیامل و تعطکه نیرونا، قرنطک يماریوع بیاز ش يریشگیروش غالب و موثر در پترین بتداییااست  یهی. بدشودمیشورما اتخاذ کشور، از جمله کهر 
طع ق يتر در خانه ماندن شهروندان براقیو به عبارت دق يدیو تول یو صنف یو آموزش یو اجتماع يمختلف اقتصاد يهاحوزه يثرکموقت حدا

 يهان است توسط نهادک، مميده اقتصادیالت عدکالن و با توجه به مشکحظات از مال یل برخین بدلیکروس است. لیوع ویچرخه انتقال و ش
رانه یشگیر پیردن مالحظات و تدابکساخت و ساز با لحاظ  يهال پروژهیاز قب ياقتصاد يهااز حوزه یم به فعال بودن برخیمسئول، به ناچار تصم

روند است  ممکنار در ناقالن، کآش يهامون و عدم بروز نشانهکژه دوره ی، بويرماین بیت ایده بودن ماهیچیگرفته شود. با توجه به ناشناخته و پ
لسله سراهبردهاي ر یا به ساکن با اتیکسر نباشد لیرونا) مکروس یو( امل عامل خطرکان حذف کن، همراه با خطا باشد و امیش و غربال شاغلیپا

 ش داد.اهکرا  يماریابتال به ب کسیتوان ریم يزات فردیو تجه ییاجرا يهانترلک، يهشدار، یمهندس، ینیگزیل جایاز قب ینترلکمراتب 

و دستورات و یا هر نوع مشاوره  به عنوان جایگزین مشاوره قانونی، دارویی ،دستورالعملاطالعات مندرج در این  ن الزم به توضیح استیهمچن
 تلقی شود.نباید  مان و آموزش پزشکی ، دربهداشت وزارتدیگر از افراد متخصص داراي صالحیت، نهادهاي دولتی و 

 

 اربردکدامنه  -2

 يهاارگاهکسرپرستان  ویژهبه یعمران يهاعوامل پروژه همهآن بر عهده  يت اجرایباشد. مسئول یم یعمران يهافعالیت تمام ين دستورالعمل برایا
 ویژههبن مشاور یمهندس يهاشرکتنظارت  يهاه دستگاهن دستورالعمل بر عهدیا يت نظارت بر اجرایباشد. مسئولیم يارکمانیپ يهاشرکت

ارگاه بوده و به جهت کبر عهده سرپرستان  یطینترل و مراقبت محک يهاتیصحت انجام مراحل و فعالباشد. یم HSEن یناظرا یارشناسان ک
 همه يبرا يط عادیفع بحران و استقرار شران راهنما تا ریمراحل ارائه شده در ا تمام دیجد روسیرونا وک يماریوع بیو خطر ش ژهیط ویشرا

  .باشدیالزم االجرا ممشاور  يهاتکنظارت شر يهادستگاهو  ارانکمانیپ

  



ش    19/01/99   8 له با  ع بیماري کرونادستورالعمل مقاب عمرانیهاي پروژهکارگاه در یو   هاي 

 فیتعار -3

3-1-  COVID-19: 
 ،دیجد يروناک اثر بر هک است یعفونت شود،یم گفته زین 2019-اوکان حاد یتنفس يماریب آن به هک2 2019-دیووک ای1 2019 روسیروناوک يماریب
 شابهم یمیعال و دهدیم قرار ریتأث تحت را یتنفس ستمیس روسیو نیا ییزایماریب .شودیم جادیا دارد 3سارس روسیروناوکبا  یکیه ارتباط نزدک

 اختالالتصورتی شدن چشمان، عرق کردن، کاهش حس بویایی و چشایی، : شامل روناک روسیو میعال. ندکیم جادیا را ساده یسرماخوردگ
. انجامدیم طول هب روز چند تا و باشد همراه زین تب و درد سر با تواندیم هک است درد بدن و درد گلو جه،یسرگ ،کخش سرفه ،ینیب زشیآبر ،یتنفس

 .ندک جادیا را تیبرونش و هیالرذات و شده دتریشد تواندیم میعال نیا انکودک و مسن افراد ،یمنیا ستمیس نقص با يافراد در

 

 

 روسیروناوک ریتصو: 1 لکش

 :یپاندم -3-2
 ند.کدا یع گسترش پیمنطقه وس یکه در ک يماریب 4يریهمه گ

 :یدمیاپ -3-3
مختلف  يهايماریب يزان براین میا .وتاه استک یدوره زمان یکت خاص در یجمع یکاز افراد در  يادیبه تعداد ز یعفون يماریع بیوع سریش

 متفاوت است.

 :يانهیزم يماریب -3-4
د بک يهایینارسا، یمنینقص اقلبی، ، یتنفس يهايماریبمانند   باشد. یم COVID-19 يماریبه جز ب يماریانسان به هر نوع ب يابتال ظورنم

 هیلکو 

1 - Coronavirus disease 2019 

2 - COVID-19 

3 - Severe acute respiratory syndrome 

4 - Epidemic 
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 :5سندرم -3-5

 .ندا اختالل خاص همراه هستی يماریب یکگر ارتباط دارند و اغلب با یدیکه با کاست  کیپزش يهانشانهاز عالئم و  يامجموعهسندرم 

  :6مونکدوره  -3-6
 2019د یروس جدیروناوکه در خصوص ک . شود یم گفته آن از یناش يماریب ايهاهنشان نیاول بروز و عفونت عامل یک با تماس نیب فاصله به

 روز است. 14تا  3ن یحدودا ب

 ناقل:-3-7
 يبرا فونتع منبع تواندیم و دارد خود بدن در را یعفون عامل و ستین يماریب ینیبال و يظاهر عالئم يدارا هک شود یم گفته یوانیح ای انسان به
 . ندیگو مزمن حامل آن به بماند یباق یطوالن دوره یک يبرا بودن حامل حالت چنانچه.  باشد گرانید

 اند: دسته 3 نیناقل
  دزیا ، تیهپات ، کسرخ ، مرغان آبله مثل مونک دوران نیناقل  -
   گلوزیش ، B نوع تیهپات ، يفترید مثل نقاهت دوران نیناقل  -
 حصبه و  C و B نوع تیهپات مثل مزمن نیناقل -
 

 نه:یقرنط -3-8
در دوره  يماریاز انتقال ب يریشگیر در معرض آن قرار گرفته اند و به منظور پیواگ يماریب یکمون که در دوره ک یت افراد سالمیت فعالیمحدود

 . گردد یل شده اجرا میا تعدیامل و کشود و به صورت  یاعمال م يماریمون بکن دوره یتر یمعادل طوالن ینه به مدتیمون است قرنطک

 :ون)یزوالسیا( يجداساز -3-9
م یستقر میا غیم یه انتقال مستقک یطیآنها در محل و تحت شرا يو نگهدار يماریب يریگران در دوره واگیوانات آلوده از دیا حیردن افراد کجدا 

 يند . جداسازکود ا محدیو  يریشگینند پکگران منتقل یرا به د ین است عامل عفونکه ممک یسانکا به یزبانان حساس یها به مرا از آن یعامل عفون
 . ت الزم استیمننژ و يفترید، 2019 کرونا ویروسان به یماران مثل مبتالیاز ب یدر مورد برخ

 :ییگندزدا -3-10 
وند. مثال رین نمین عوامل از بیدر ا ینیهمه موجودات ذره ب یجان ولیبط یشوند از محیم يماریو ب یه باعث آلودگک یردن عواملکنابود  یعنی

 یا استفاده از اشعه ماوراء بنفش لر به آبکاضافه نمودن 

 نترل:ک -3-11
 ایشود . مثل ماالریاز گسترش آن گفته م يریه هست و جلوگک يدر آن حد يماریبروز ب محدودسازيبه 

 :7)ینیبال( كوکشم مورد -3-12
 زشیآبر ،یتنفس : اختالالت COVID-19 كوکف مورد مشیشود . مانند تعریف میشات تعریو بدون انجام آزما ینیص بالیبراساس تشخ

 .شودیتجربه م يماریب يهادرد. در واقع نشانه بدن و درد گلو جه،یسرگ ،کخش سرفه ،ینیب

5 - syndrome 

6 -Incubation Period  
7 - suspected case 
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 :8محتمل مورد -3-13
 . شودینم دییتا یول یابدنتیجه می ،یاختصاص ریغ یشگاهیآزما يها آزمون و) كوکمش مورد فیتعر( ینیبال صیتشخ براساس

 :9یقطع مورد -3-14
 . ردیگیم صورت یشگاهیآزما دییتا و ینیبال صیتشخ اساس بر

 یکارتباط نزد -3-15
ه یا ناحیاق ا در داخل اتی الاز فرد مبت )باً دو متریتقر(را حدود شش فوت  "یکارتباط نزد"متحده  ایاالت يریشگینترل و پکف سازمان یطبق تعر

 کیه شده را نداشته است. ارتباط نزدیتوص يزات حفاظت فردیه تجهک یند در حالکیف میتعر یالنزمان طو مدت يبراتال مار مبیمراقبت از ب
ند. ارتباط کیه شده استفاده نمیتوص يظت فردزات حفایه تجهک یدارد در حال یم با ترشحات عفونیه تماس مستقکاست  ين شامل مواردیهمچن

 .شودیفرد نم یکنار کمختصر مانند عبور از  تعامالتشامل  یلکبه طور  یکنزد

 :10ی/جراحیبهداشت کماس -3-16
 شود.یگفته م یبهداشت کنند ماسک یه عموم مردم استفاده مک یمعمول يها کبه ماس

 : N95 11 کماس -3-17
قه از یتر بر دقیل 85ان یه با جرکرون را یکم 3/0د با قطر یلراکم یسد يروسل هایاز آ %95زان یه بتواند مک يلتریبه ف NIOSHل کمطابق پروت
استفاده  Nگر حرف یدارند به عبارت د ییاراک یر روغنیذرات غ يلترها براین فیشود. ایگفته م N95ند اصطالحا کند را جذب ک یآن عبور م
 باشد.یم Not resistant to oil يان استاندارد به معنیشده در ا

3-18- FFP2: 
تر یل 95ان یه با جرکرون را یکم 6/0تا  3/0د با قطر یلراکم یسد يروسل هایاز آ %94زان یه بتواند مک يلتریاروپا به ف EN-149ل کمطابق پروت

 رند.یگیز قرار مین نیپاراف یتست ذرات روغن تحت FFP2 يلترهایشود. فیگفته م FFP2ند اصطالحا کند را جذب ک یقه از آن عبور میبر دق

3-19- FFP3: 
 95ان یه با جرکرون را یکم 6/0تا  3/0د با قطر یلراکم یسد يروسل هایاز آ %99زان یه بتواند مک يلتریاروپا به ف EN-149ل کمطابق پروت

 شود یگفته م FFP3ند اصطالحا کند را جذب ک یقه از آن عبور میتر بر دقیل

3-20- PPE: 
 يزات حفاظت فردیتجه

  

8 - probable case 

9 - confirmed case 

10 - Surgical Masks 

11 -N95 Respirators 
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 مقدمه -4

 ش:یدایپ -4-1
ن گزارش شد. در ابتدا بر اساس یشور چک، ياستان هوبا در شهر ووهان ید تنفسیاز موارد عفونت شد يا، خوشهيالدیم 2019ماه دسامبر 31

ور کرا دارند. بازار مذ ییایدر يو غذاها یاهار در بازار عمده فروش مکا یخچه حضور یماران تاریاز ب یه برخکد یرس ینگونه به نظر میمشاهدات ا
د. چند روز بعد پس از رد یامل به انجام رسکدر آنجا به طور  ییط و گندزدایل شد و اقدامات سالمت محیتعط 2020ه یبالفاصله در روز اول ژانو

خص شد، در گر مشید يزایماریر عوامل بیسا روس مرس ویروناوکروس سارس، یروناوکروس، ی، آنفلوانزا پرندگان، آدنوویص آنفلوانزا فصلیتشخ
ه کد یروس جدیروناوک یکشد:  يادیز یه باعث نگرانکاعالم شد  يمار بستریب 59نفر از  15در  يماریبه عنوان عامل ب یروسیو 2020ه یژانو 9

  نامند.یم nCoV-2019روس را به اختصار ین ویبا سارس دارد در حال حاضر ا یکیقرابت ژنت 70%

 :هاهعالئم و نشان -4-2
ار مین است بکع ممیسر یلیگر خید یابند و برخی یبهبود م یاز افراد به راحت یبرخ .باشد یف تا پنومونیخف يماریتواند از بیم يماریعالئم ب

  :نندکر را تجربه ین است موارد زکمم روسیروناوک افراد مبتال به .شوند
 تب -
 ید و خستگعالئم شبه آنفلوانزا مانند سرفه ، گلو در -
 نفس یتنگ -

 

 
 روناک يماریب ابتالءبه هاسنشانه و عالئم:  2 شکل
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 روسیروناوکعفونت  یزمان بازه: 3 لکش

 
 
 

 COVID-19 يماریب يهاهنشان: 1جدول
    

 شیدایدرصد پ يماریب هايهنشان شیدایدرصد پ يماریب هايهنشان
 %4/11 لرز %82 تب

 %1 فراغحالت تهوع و است %81 کسرفه خش

 %4 ینیاحتقان ب %38 یخستگ

 %2 اسهال %31 نفس یتنگ

 %9 یجیگ %11 ا درد مفاصلی یدرد عضالن

 %8/0 حمهملت یپرخون %5 گلودرد

 %89 نشانه را دارند یکش از یه بک يافراد %8 سردرد

شدن  یو صورت ییو چشا ییایحس بواز جمله تعرق باال، اضمحالل  يگرید يهار، نشانهیاخ یقات و مشاهدات تجربیر: در تحقکتذ •
 اعالم شده است.  يمارین بیز در زمره عالئم ایها نچشم
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 و آنفوالنزا يرونا، آلرژک عالئم سهیمقا: 4 شکل

 :انتقال -4-3
 باشد.یگر میبه فرد د يروس از فردینشان دهنده انتقال و  شواهد

 :شود یل منتشر میق ذاد از طریروس به احتمال زیو
 فرد آلوده یکبا  یکنزدتماس  -
 فرد آلوده  یکا عطسه یبا قطرات سرفه تماس با  -
 ا چشمی ا صورتیو سپس لمس دهان   ا عطسه از فرد آلودهیسرفه  آغشته به قطراته کا سطوح یاء یلمس اش -
 

 یعمران هايهپروژ يهاارگاهکدر  روناک وعیش با مقابلهرو در  شیپ يهاچالش -4-4
  یاجتماع يت فاصله گذاریو اختالل در رعا یانسان يرویازدحام ن .1
 ارگاهکن آالت و افراد مختلف به یو ورود و خروج ماشارگاه ک يزوله نبودن فضایا .2
ن، طبخ و که، رختی، تهویانات بهداشتکبه ام ی، دسترسنفرات در خوابگاه مکاز نظر ترا( يارگرک يهااستاندارد اقامتگاه ایجاد شرایط .3

 غیره)ن غذا و یتام
ده یو ناد یزات حفاظتیت ضوابط و استفاده از تجهیارگران به رعاکاز اي هبخش عمد یتوجه یو ب یمنیفرهنگ بهداشت و ااي ارتق .4

 گرفتن آنها
 انات کمبود امکل یارگران اتباع بدلکژه یارگاه بوکم در محل یارگران مقکنه یدر قرنط ییالت اجراکمش .5
ارگاه کن در یرین سایارگران مبتال در بکافتن یو حضور  يل اقتصادیژه به دالیمزد بوارگران روزک ینه خانگیدر قرنط ییالت اجراکمش .6

 د چرخه انتقالیو تشد
ان انتقال کارگاه تا منزل و امکن یم بیر مقیارگران و پرسنل غک ژه ترددیبه و یارگاهکشاغالن  یستیط زیبودن شراننترل کقابل  .7

 ن چرخه یدر ا یروسیو یآلودگ
 هاهارگاکدر  يماریم ابتال به بیو رصد عال يگرغربال يو نفرات متخصص برا یهداشتانات بکامتامین  .8
جه به با تو هامحدودیتل ین اقالم بدلین ایامان تکا عدم امی  یاقالم بهداشت نیتام ياران براکمانیان و پیارفرماک اهتمام و جدیت .9

 ارگاهکحجم مصرف روزانه 
 ارگاه و عدم آموزش آنهاک ارگران روزمزد بصورت روزانه بهکورود  .10
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 عمرانی هايپروژه در کرونا ویروس شیوع از پیشگیري  يبرا يضرور اقدامات و یبهداشت الزامات -5
 جهت در نظارت دستگاه و اورانشم و انیمجر ها،ارگاهک سرپرستان ها،پروژه رانیمد ان،یارفرماک تا دارد ضرورت رونا،ک روسیو وعیش به توجه با
 ياجرا بر تمرمس نظارت و یبهداشت ضوابط تیرعا به نسبت ارگاه،ک يادار و ییاجرا پرسنل و ارگرانک به يماریب تیسرا از يریشگیپ و نترلک

 يهاارگاهک نیشاغل سالمت حفظ و جان از انتیص و يماریب وعیش نترلک شاهد ،همگان تکمشار باتا . آورند بعمل را یمقتض يهايزیربرنامه هاآن
 م.یباش یساختمان

 
   یتیریمد فیوظا -5-1

انتقال اخبار  آموزش،  ،ینترلکت اقدامات یریجهت مد )HSE( ستیط زیو محاي هبهداشت حرف، یمنیاآشنا به ضوابط  فرد/ افرادن ییتع .1
ن اقدامات بر  ی، انجام اHSE ارشناسکن ییدر صورت عدم تع توجه:( اران جزءکمانیت پکبان با مشاریه پشتکجاد شبیاو  یرساناطالعو 

 )ارگاه خواهد بود.کبر عهده سرپرست 
 روناکژه برنامه مقابله با یضوابط و ياجرا يت آنها براکاران جزء و جلب مشارکمانینان، پکارکهمه ف یابالغ وظا .2
 از شامل:یانات مورد نکزات و امیو تجه ین اقالم بهداشتیامت .3

 از، یمورد ن يهاحلمدر  ییع دستشوینصب مخزن ما ،عیصابون ما  •
 هالباس يها، استحمام و شستشودست يشستشو يآب گرم براه یزات تهیتجهن یتام •
 يماریابتالء به ب يانهیاهش عوامل زمکها با هدف اقامتگاه يمن برایش مناسب و این گرمایه هوا و تامیزات تهوین تجهیتام •
 ننده ک یبار مصرف و مواد ضدعفونیکش کو دست که ماسیته •
 كر مشترین اقالم به تعداد نفرات جهت استفاده غین ایو تام يزات حفاظت فردیهتج •
 یو اطالع رسان یات آموزشکن یاطالع رسان يل و تابلوهایوسا •
 سایر موارد به تشخیص مسئول کارگاه •

ف یش يهار ابتدا و انتعالئم مشهود د یو بررس ی(تب سنجیارگاهکن یاغلت شیش روزانه وضعیو پا يغربالگرو نظارت بر  يزیبرنامه ر .4
الت ک، مشیانم)، ضعف جسیی، نارساهیلکوند ی(دیالیز، پ يویلکل یاز قب يانهیزم يهايماریب يا دارایارگران مسن ک ییشناساو )يارک
، هنترل نشد، دیابت کیقلب یی، نارسايکبد یی، نارسا)یدرمان یمیش()، سرطانیفصل يهايهاي مزمن تنفسی، آلرژ(آسم و بیماري يویر

 مانند آنام.اس. و 
روز از ب يریمن جهت جلوگیا ط و اعمال نایرفع شرا برنامه و ين از اجرانایجهت اطم ارگاهک از روزانه يزیو مم یمستمر و بازرسنظارت  .5

  يماریب
 2حداقل ( ربط ياعالم شده توسط مراجع ذ یاجتماعت فاصله یارگران و رعاکتجمع از ازدحام و  يریجلوگبر  و نظارت يزیبرنامه ر .6

  متر)
 يریگلکش و یجانیو ه یافراط يرفتارهانترل ک، یانگ زنعات درباره یاز انتشار اخبار نادرست و شا يریجلوگ یجانیه، یت جو روانیریمد .7

 )یت بهداشت روانیریمد( ارگاهکح حفظ آرامش یصح یتیریمد يهاهیجاد رویاو اضطراب و  ترس يهرگونه فضا
 آن ییاجرا يهاد ضمانتیو تشد يماریان به بیا مبتالی كوکافراد مش يازسنهیقرنطت ینظارت بر رعا .8
م یظدستورالعمل و تن يها را در خصوص اجراف آنیح وظای، تشریارگاهکبا عوامل  یت ضوابط بهداشتیبا رعا جلسات مستمر يبرگزار .9

 صورتجلسات مربوط
  ارگاهکها و اخطارها در سطح ها، برنامهمایع پیو سر يفور یاطالع رسان يمناسب برا يرهایجاد بستر و مسیا .10
 يهاها در تعامل با سرپرستان بخشو اموزش آنارگاه کمختلف  يهاها و قسمتدر بخش ینیق انتخاب رابطیاز طر يه سازکشب .11

 نیها توسط رابطآن ياجرا و نظارت بربهداشتی  و الزامات مخاطراتر کتذ ياران براکمانیارگاه و پکمختلف 
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 مستمر آموزش رنامهب -5-2
  

 یاجتماع يهاهکت شبیبا استفاده از ظرفارگران ک يبرا یآموزش يپ هایلکگذاشتن  كبه اشترا .1
 ن دستورالعمل)یمطابق ا( یات بهداشتکو مرور ن وتاهکار) و ک يروزانه (پا یجلسات آموزش يبرگزار .2
در  یافکبه تعداد ن دستورالعمل یاز ضوابط مندرج در ا یتنفس يهايماریاز انتقال ب يریشگیپ یآموزش يو بنرها تابلوها نصب .3

 ر:یژه در موضوعات زیبو ازیموردن يهامحل

در صورت  یح و الزامات بهداشتی، نحوه رفتار صحكوکا مشیخورد با فرد مبتال نحوه بر، روناکروس یمبتال به و با عالئم فرد ییآشنا •
 ابتالء
 آنها یا ضدعفونی هاشستن دست حیصحنحوه  •
 بعد از استفاده از آنهاهنگام و ها، شکها و دستکماس یو امحاء بهداشت يح، نگهداریه استفاده صحنحو •
 )غیرهو  کیارت بانکد، یلکفش، دسته کو  د، لباسی(اقالم خر ا منزلیقبل از ورود به خوابگاه  یاقدامات بهداشت •
 كل مشتریو عدم استفاده از وسا یت فاصله اجتماعیرعا •
 د)یز خرک، مرایه عمومیل نقلیوسا( ارگاهکرفت و آمد به ژه یبو یعموم يحضور در فضارانه هنگام یشگیاقدامات پ •
 

  يبهداشت فردالزامات  -5-3

ا قبل از ورود یو  ییغذا يهاوعده سروقبل از ژه یبوح و با آبگرم و صابون یه به روش صحیثان 20ها به مدت حداقل دست يشستشو .1
 )ها انجام شودامل دستک يد بعد از شستشویبا صورت ن شستنیهمچن( روزانه ارکان یبه اقامتگاه در پا

 کها و صورت و داخل ماسردن دستکو آلوده ن یط بهداشتیت شرایبا رعا یتنفس کساستفاده از ما .2
با  رس يشستشو ،ط استحمام روزانهیدر صورت فراهم نبودن شرا( ارکان یاستحمام با آب گرم بصورت روزانه بعد از پاالمقدور  یحت .3

 ا منزل)یقبل از ورود به اقامتگاه  و ار روزانهکان یدر پا شامپو
 سر يو مو ها، چشم، صورت و گوشینیبا ب  عدم تماس دست يمراقبت برا .4
 روزانه  يهاتیر فعالیار و صحبت و ساکن یا در حین استراحت ین در حیریبا سا يمتر 2 حداقل یاجتماع ت فاصلهیرعا .5
 ا منزلی د، ابزارآالت و موارد مشابه قبل از آوردن آنها به داخل اقامتگاهیلکمرتب تلفن همراه، دسته نمودن  یضدعفون .6
، كت، فندیبرکمهر نماز، سجاده نماز و حوله، قاشق، چنگال، بشقاب، چاقو، نان از جمله کارکر یاز سا یل شخصیها و وسالباس کیکتف .7

 ر موارد مشابهیوان، قندان و  سایل
ه فرد یروس آلوده از ریگار از عوامل انتشار ویدود س( بسته يگران و در فضاهایدر حضور د انیگار و قلیور عدم استعمال سالمقد یحت .8

 ن است)یریا مبتال به سایناقل 
 گران یبا د یعدم دست دادن و روبوس .9

 غیره) و یمنیمربند اکهارنس (ش، ک، دستیمنیاله اک، کنیلد، عی، شکماس ژهیبو يزات حفاظت فردیاز تجه كعدم استفاده مشتر .10
 شکو استفاده از دست یارگاهک يو درب آسانسورها ها، نردههارهیعدم برخورد دست با دستگ .11
 آن ح یصحو امحاء  ياغذکعطسه، سرفه و استفاده از دستمال  هنگام یت قواعد بهداشتیرعا .12
  داريزندهخوابی و شباستراحت کافی و پرهیز جدي از کم .13
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 يارگرک) خوابگاه( قامتگاها بهداشت -5-4

تقل ها به داخل من یو آلودگ كه گرد و خاک ياگاه به گونهار خارج از اقامتکس ض لباس از اقامتگاه و قراردادن لبایمحل تعو کیکتف .1
 نشود.

 در زمان استراحت گاهتردد به خارج از اقامت هنگام زمان استراحت  يهامراقبت از آلوده نشدن لباس .2
  مانند آنره در و پنجره و ی، دستگیط داخلیتب محمر یضدعفون .3
 ها خارج  از محل اقامتگاهفشکقرار دادن  .4
 یت فاصله اجتماعیو رعاگاه م نفرات در اقامتکاهش تراک .5
 ن شود)یگزیتازه جا يه شده و هوایاتاق تخل يد باز باشند تا هوایبار با 2 يها روزها و پنجرهدرب(اقامتگاه  يه مرتب هوایتهو .6
 در اقامتگاه نیریبه ابتالء از سا كوکا افراد مشی عالئم يافراد دارا کیکفت .7

 
  ارک لباس بهداشت -5-5

  ردن لباس ها کز یتم يمپرسور باد براکاستفاده از عدم و  ا اقامتگاهی بسته يار در فضاک لباس كاندن خاکعدم ت .1
ا خروج از یدر سطح محوطه مانده از شستشو یشدن آب باق ياراز ج يریار و جلوگکمرتب لباس  يشستشو يمناسب برا ین محلییتع .2

 ورود به معابر)( ارگاهک
ها باسردن لک کا خشیارگاه و تردد افراد) ک يهایز و به دور از آلودگیدر محل تم( ر نور آفتابیشستشو شده ز يهاردن لباسک کخش .3

 قیاز حر يریشگیت اصول پیبا رعا یشیدر مجاورت لوازم گرما
  ید جهت ضدعفونیم نور خورشیار در معرض تابش مستقک يدن لباس هاقراردا .4
  یپارگو  سوراخفاقد سالم و ار مناسب و کلباس  استفاده از  .5
 ها با اتوکالودر صورت امکان ضدعفونی کردن لباس .6

 
   يغذاخور و آشپزخانه یبهداشت الزامات -5-6

 پرسنل  یالزامات بهداشت
 ند خدماتیاز فرا كوکافراد مش يردن فورکت پرسنل شاغل در آشپزخانه و خارج ت سالمیرصد مستمر روزانه وضع .1
و  ک، استفاده از ماسروسیاز انتقال و يریشگیپ يها برادستنحوه شستن  لیاز قب ینه الزامات بهداشتیپرسنل در زم آموزش .2

 انفوالنزا به سرپرست ، یابتال به سرماخوردگ يهان نشانهیترکوچکع و سرو غذا، اعالم یش هنگام توزکدست
  فاصله یک و نیم تا دو متر از یکدیگرحداقل رعایت  .3
 

 الزامات طبخ 

 روسیآلوده به و ینان از عدم ورود اقالم احتمالیوارد شده به آشپزخانه و محل پخت و پز غذا و اطم يدهایاقالم و خر یضدعفون .1
 هاپختن آنو  یجات پس از ضدعفونیجات خام و مصرف سبزیعدم استفاده از سبز .2
آن ها انجام  يبر رو یند طبخ و گرمادهیه قبل از مصرف فراکخام  ییژه موادغذایبصورت روباز بو ییمواد غذا يعدم نگهدار .3

 شود.ینم
 سرد  يز از سرو غذایگرم و پره يسرو غذا .4
 ارشور یباز مانند ساالد فصل، خ ییحذف استفاده از مواد غذا .5
 يه حاوک ییش منابع غذای(بخصوص افزا بدن يضرور يهانیتامین ویجهت تام ییغذا يهاتازه در وعده يهاوهیاستفاده از م .6

 )و امالح روي Cو  D، A، 6B ،E يهانیتامیو
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 ارگاهکار روزانه به پرسنل کن یگرم در ح يژه چایعات بویمصرف ما هايهع وعدیش توزیافزا .7

 
 ع و سرو غذایالزامات توز

 ردن نان قبل از مصرفکحاً گرم یمناسب و ترج يهادر بسته و در محل يهایکر پالستد يتوجه به بهداشت نان و نگهدار .1
 ییها بعد از هر وعده غذاآن يبار مصرف و جمع آوریک يهااستفاده از سفره .2
ار بیک يها يدر بسته بند یدنی، فلفل، سماق و آب آشامکو سرو نم كمشتر يوان های، قندان، پارچ ها و لدانکنم يجمع آور .3

 یشخص يهايا بطریصرف م
 ر الزمیبا تداب يورود به غذاخور ا صفی ياز ازدحام در غذاخور يریو جلوگ یاجتماع يت ضوابط فاصله گذاریرعا .4
نان از سالم بودن و آلوده نشدن یارگران و حصول اطمکآب شرب  يره سازیمخازن و منابع ذخ یت بهداشتینظارت روزانه بر وضع .5

 آن
   غذا در محل سرو  یافکبه تعداد  یات بهداشتکر نیو سا یت فاصله اجتماعیو رعاها دستعمل شستن النصب دستور .6

 
 محل طبخ و سرو غذا یالزامات ضدعفون

 جازم يهاننده و آبگرم) با استفاده از محلولک ینده و مواد ضدعفونیاستفاده از مواد شو( مرتب ظروف هنگام شستشو یضدعفون .1
 ه و طبخ غذا یهل و ظروف تیمرتب وسا یضدعفون .2
 سرو غذا يهازها و محلیمرتب م یضدعفون .3
 یجانب يهار محلیو سا ، راهروهايآشپزخانه، غذاخور فکسطوح مانند  یینظافت و گندزدا .4
 ها در، نرده پله يهارهیدستگ یینظافت و گندزدا .5
  و الزم در محل یافکزات نظافت به مقدار یتجهابزارها و گندزدا،  و ندهیمواد شون یتام .6
 یبهداشت  يهاسیه مناسب در آشپزخانه و رستوران و سرویستم تهویش و سکاستفاده از هوا  .7
 نظافت ار در هنگامکمه و لباس کش، چک، دستکاستفاده از پرسنل مخصوص به عنوان مسئول نظافت و استفاده از ماس .8
 تهو دربسم کمح یکیپالست يهاسهکیر بار مصرف نظافت د یکل ین وسایاستفاده شده و همچن يهاياغذکدستمال  يجمع آور .9

 فتیتوسط مسئول نظافت همان ش يارکو دفع آنها در آخر هر نوبت  یدرب دار پدال يسطل هااستفاده از  .10
 يغذاخور يهاییروشودر محل  یع دستشوئیا حداقل ظرف همراه با مایع و یصابون ما یشکستم لوله یوجود س .11

 
  یومعم يهامحل ریسا یبهداشت الزامات -5-7

 
و   یهداشتب يهاسیدر محل و سرو یافکبه تعداد  یتنفس يهايماریاز انتقال ب يریشگیپ يها براعمل شستن دستالنصب دستور .1

 هاییروشو
 هاییو روشو یبهداشت  يهاسیدر محل سرو یع دستشوئیا حداقل ظرف همراه با مایع و یصابون ما یشکستم لوله یوجود س .2
 الت بهداشتیضدعفونی کردن مکرر شیرآ .3
 فت به طور مرتبیبعد از هر ش ارگاهک يهاییها و روشوییدستشواسه کف و کمرتب روزانه  ییو گند زدا یضدعفون  .4
د در ن تردیارگران در حکه ک كمشتر يهااء و قسمتیر اشیسا ها،قطع و وصل المپ يدهایلک، هاها، نردهرهیدستگها، درب یضد عفون .5

 وم دارند.ها تماس مداارگاه با آنک
 گر ید يهاانکل میاز وسا یبهداشت  يهاسیسرو ییها، وسائل نظافت و گندزداسطل دستمال يجداساز  .6
 یکیپالست يهاسهکیبار مصرف نظافت در  یکل یوسان یاستفاده شده و همچن يهاياغذکدستمال  يجمع آور .7

 فتیمسئول نظافت همان ش توسط يارکو دفع آنها در آخر هر نوبت  یدرب دار پدال يم و سطل هاکمح
 ارگاه کاز سطح  یعموم يهايآبخور يجمع آور .8
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  ل شدن نمازخانه و ممانعت از ازدحام نفراتیتعط .9

 ارگاهک يادار دفتر یبهداشت الزامات -5-8
م، یسیب، يزیروم يهاتلفنها، انهیرازها، یل میاز قب كمشتر ياربرکل با یژه وسایارگاه بوکدفتر  يزات اداریردن مرتب تجهک یضد عفون .1

 ،هاف اتاقک ،هاه، نرد خچالی، درب هارهیدستگ، نترلکموت یر شگر،ید، صفحه نمایلکصفحه  روفن،یکم، اریس یا گوشیتلفن همراه 
 و راهروها هاسالن

 کها و صورت و داخل ماسردن دستکو آلوده ن یط بهداشتیت شرایبا رعا یتنفس کساستفاده از ما .2
 هایزها و صندلی، ميدمان مبلمان اداریدر چ يمتر 2 یاجتماع ت فاصلهیرعا .3
  كترمشبصورت  )مانند آنار، مداد و ک(خود و نوشت افزار )غیرهمنگنه، پانچ و ( يلوازم ادار، حوله دست ، ياغذکدستمال عدم استفاده از  .4
 )غیرهوان، قندان و یلس، کفال( كمشتر ییرایل پذیوساعدم استفاده از شده و  يبسته بند کیاستفاده از مواد خورا .5
ض یعوت و تیهنگام تردد در سا یحفاظت يهاا گانیا استفاده از روپوش یلباس هنگام حضور در محوطه و دفتر  کیکالمقدور تف یحت .6

 به هنگام ورود به دفتر
ن یریه ساا مبتال بید ناقل ه فریروس آلوده از ریگار از عوامل انتشار ویدود س( بسته يگران و در فضاهایگار در حضور دیعدم استعمال س .7

 است)
 گران یبا د یعدم دست دادن و روبوس .8
 تید از سایجهت بازد شک، دستیمنیاله اک، کنیلد، عی، شکژه ماسیبو يزات حفاظت فردیاز تجه كعدم استفاده مشتر .9

 شکو استفاده از دست یارگاهک يها و درب آسانسورهاها، نردهرهیعدم برخورد دست با دستگ .10
 ح آن  یو امحاء صح ياغذکهنگام عطسه، سرفه و استفاده از دستمال  یعد بهداشتت قوایرعا .11
 نیریها از ساآن کیکا تفیص یو ترخ يدفتر ادارن در یریبه ابتالء از سا كوکا افراد مشیعالئم  يافراد دارا کیکتف .12
 یت فاصله اجتماعیجلسات به ضرورت و با رعا يبرگزار .13
 ها اتاق يه مرتب هوایتهو .14
 يادار يمرتبط با فضا یات و الزامات بهداشتکوستر ننصب پ .15
 استفاده از سطل زباله پدال دار .16
 مشخص شده يبا درصدها ییگندزدا يهانوبت با محلول 3تا  2آبدارخانه حداقل لوازم  يمحل شستشو یضدعفون .17
 شخصی هايدر دستگاهو  اياالمکان، استفاده از نسخ رایانههاي کاغذي و حتیبه حداقل رساندن استفاده از مکتوبات و نقشه .18

 
 

  ارگاهک به  تردد یبهداشت الزامات -5-9
ا یص چهره یتشخ هايهو استفاده از دستگاارگاه (کاب پرسنل یحضور و غ يالمقدور عدم استفاده از دستگاه ثبت اثر انگشت برایحت .1

ت هر اثر مرتب دستگاه پس از ثب ی، ضدعفونثبت اثر انگشت در صورت استفاده از دستگاه( توسط نگهبان یثبت تردد به روش دست
 انگشت) 

 ارگاهک يدر مدخل ورود  يزات و بار ورودیحمل تجه يهانیماش یضدعفون .2
 ارگاه کزات به یو تجهن آالت حمل مصالح یرانندگان ماش یو جسم یت بهداشتینترل وضعک .3
 نندگان و مهمانان کدیبازد یت بهداشتینترل وضعک .4
 توان مطمئن بود. یها نمه نسبت به سالمت آنک يو افراد انارگرکممانعت از ورود مهمانان  .5
 ارگاهکه یل نقلیسوخت به رانندگان وسا يهاگاهیدر جا ن زدنیبنز یت اصول بهداشتیآموزش رعا .6
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وابط ت ضیه نسبت به رعاک ين اقالم ضروریتام ينفر برا یکن ییارگاه و حداقل تعکرسنل به خارج از المقدور حذف تردد پ یحت .7

 ده است.یالزم را د يآموزش ها یبهداشت
 با يماریابتالء به ب کسیاهش رکبه منظور  یت ضوابط بهداشتیم با رعایر مقیارگران غک يس تردد برایسرو يالمقدور برقرار یحت .8

 هارهیمرتب دستگ یضدعفون و یل حمل و نقل عمومیق وسایاز طرحذف تردد پرسنل 
 یه عمومیل نقلیا وسایها سیش هنگام سوار شدن در سروکو دست کاستفاده از ماس .9

نل ران و پرسیمد ییجابجا يهادر خودرو ياغذکننده و دستمال ک یش، مواد ضدعفونک، دستکل ماسیاز قب یقراردادن اقالم بهداشت .10
 و گره زدن آن یکیسه پالستکین در یمصرف شده داخل ماش يهاياغذکو قراردادن اقالم و دستمال  يادار ياهتیمامور يبرا

 
  زباله حیصح امحاء یبهداشت الزامات -5-10

 يهاارگاه در سطلک يهازباله يجمع آورو  یکیپالست يهاسهکیدر  یمصرف يهاشکها و دستک، ماسياغذک قراردادن دستمال .1
 وانات ولگردیه حک ییهاا محلی يشهردار يامحاء در مخزن ها يدر بسته برا یکیپالست يهاسهکیها در قراردادن آندار و درب

 نداشته باشند. یسگ و گربه) بدان دسترس(
 هازباله در معابر هنگام انتقال و دفع زباله يهاسهکی رابهیشدن ش ياز جار يریجلوگ .2
 ارگاهکارگران به داخل معابر مجاور ک يهاظروف و لباس يتشوشدن آب حاصله از شس ياز جار يریجلوگ .3
 ارگاه کارگاه و تماس با نفرات شاغل در کبه داخل  حیواناتممانعت از ورود  .4

 روناکدر برنامه مقابله با  HSE ارشناسک  فیوظا -5-11
 يل پرونده براکی) و تش ینیف بالیا خفیار کآشنترل عالئم ک، یارگاه (تب سنجکن یروزانه شاغل يش و غربالگریبرنامه پا يه و اجرایته -

 از نفرات یکهر 
 ها آن ياجرا يزیربرنامهو  یاجتماع ين ضوابط فاصله گذارییتع -
 یمنیو نقص ا یتنفس يهايماریبخصوص ب( يانهیزم يماریب يا دارایسال)  50 يباال(سالمند  نانکارک ییشناساو  برنامه غربال هیته -

 در پرونده) کیپزش كاز مدار یع رونوشتیمبه همراه تج MSمانند 
 ت یب اولویبا ترت يمارین بینترل اکو  يریشگیاز در خصوص پیمورد ن  یو حفاظت یو اقالم بهداشت زاتیتجه تماماز  فهرستی هیته -
 ینترلکست یل کارگاه بهمراه چک يمناطق  مختلف و ضرور ییردن و گندزداک یضدعفون يروزانه برا ه برنامهیته -
 ارگاهکنندگان و مهمانان به داخل کدیورود بازد تیریمد و يحداقل ساز يبرا يزیرنامهبر -
 نیت رابطیاز ظرف يریگهخصوصا با بهر یارگاهکن یآموزش مداوم شاغل انجام يزیربرنامه -
 ربط يصادره از مراجع ذ يهاها و دستورالعملهین ابالغیاطالع از آخر يبرنامه بروزساز -
مارستان، ین بیتریکه ، محل نزدیاول يهاکمک يها، محل جعبهیارتباط يهار روشی، سايتماس اضطرار يهاهشمار ه فهرستیته -

 اند اختصاص داده شده COVID-19 يه براک ییهامارستانیب فهرست
 

 ارگاهک پرسنل در یسرماخوردگ شبه عالئم  مشاهده صورت در اقدامات -5-12
سرفه و گلو  وس،یسلس درجه 38 ين مانند تب باالیدر شاغل یفصل يهایه سرماخوردگیشبته و گفپیشدر صورت بروز هرگونه عالئم  .1

 دوره درمان و یجهت ط یدرمان یز بهداشتکنموده و به مرا يار خوددارکنفس بالفاصله از ادامه  یو تنگ یم تنفسیر عالیو سا درد
 .الزم ارجاع گردد يمراقبت ها
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ارگاه ک HSE کارشناسد. ر خواهد بویان پذکام یدرمان یز بهداشتکد مریسالمت و تائ یبا ارائه گواه ر فقطکار افراد فوق الذکشروع ب  .2
ه با ک يها در تماس بوده بخصوص افرادمار) با آنی(فرد ب يه وک ینانکارک یگرفته و تمام كوکاز مورد مش یموظف است شرح حال

 ردن را نخواهند داشت.کار کش حق یجه آزمایتا اعالم نتز یننان کارکن یا. نمایدگران جدا یاز درا اند داشته كخوابگاه مشتر يو
) با آن در تماس بوده نظارت داشته كوکه فرد (مورد مشک ییهاقسمت یتمام ییارگاه موظف است بر گندزداک HSE کارشناس .3

  باشد.
ــایــل حمــل و نقــل عمومی جهــت مراجعــه بــه مراکز درمــانی، .4  یمــار بــا آمبوالنس جــابجــاترجیحــا بگردد.  يخوددار از وســ

ــورت               ــی حمل کنید و در صـ ــخصـ ــیله نقلیه شـ ــطرار و عدم امکان انتقال با آمبوالنس ، بیمار را با وسـ ــورت اضـ ــود یا در صـ  شـ
 .وسیله نقلیه را باز نگهدارید هايهامکان پنجر

   
 ارگاهک در يماریب به ابتالء یقطع مورد  مشاهده صورت در اقدامات -5-13

ا ت يو يبرا ینیگزیار فراهم شده و جاکاز  نفرات تحت درمان بتیدر طول مدت غ ارگاهکسرپرست الزم با  يهایگهماهن است الزم .1
 . شود ینیبشیپ دوره درمان يانتها

 ل به سرعت به عمل آورده شود:یبه شرح ذ يرضرو یو بهداشت یل شده تا اقدامات مراقبتیارگاه موقتا تعطکد یباط ین شرایدر ا .2
i. به  یه اصول بهداشتیلکت یبا رعا یصیاند جهت انجام اقدامات تشختماس داشته یبا مورد قطع یه به نوعک یتمام نفرات

 ارجاع داده شوند. کیشده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش یمعرف يهامارستانیب
ii. وازم و لتمام مل اجرا گردد و اکبه طور  یت اصول بهداشتیژه در محل اقامت فرد مبتال با رعایبو ییو گندزدا یبرنامه نظارت

 شود. ينگهدار یدر محل مناسبو  يبسته جمع آور در يهاسهکیاو در  یل شخصیوسا
iii. اتاق  کیا در یداشته  یکنزد يارکارتباط  يه با وک يبخصوص افراد اند مار در تماس بودهیفرد ببا ه ک ینانکارک یتمام

 ینه خانگیا در قرنطیقرارگرفته ش یآزما ق دستورالعمل وزارت بهداشت موردتا مطاب گران جدا شوندیاز دد یاقامت داشته اند با
 ه شوند.یتوج ینه خانگیح قرنطیا نحوه صحیو  یز درمانکد در مورد نحوه مراجعه به مراینان باکارکن دسته از یرند. ایقرار گ

iv. ا یارگاه و کبهداشت مجاور  هايهز و خانکارونا ، مرکروس یماران مبتال به ویبه ب کمکدولت در  هايهاز برنام یآگاه يبرا
 روند. یبه شمار م یسب مشاوره درمانک ين مرجع براین و مطمئن تریه خدمات، بهتریارا يمشخص شده برا يهامارستانیب

v. جاد یا روناکمار مبتال به یبا ب نه افراد مرتبطیقرنط يها برار قسمتیزوله شده از سایمحل ا یکارگاه کد در یالمقدور با یحت
 شود. يریگمیها تصمت آنی، در مورد وضعیبهداشت یپس از تماس با مسئوالن محلشود تا 

 

 

 

 ییگندزدا ییاجرا  روش -5-14
 .فت انجام گرددیانه شیار و در مکفت یان هر شیدر پا ییگندزدا .1
 ل حملیو وسا هایصندل یها، پشترهی، دستگيو عمود یافق يهالهیم شامل: كتماس مشتر ينظافت سطوح دارا .2

 ییگند زدا يگریز دیدستمال تم کمکو با  یلکع الیما ينده و سپس توسط ماده گندزدایمواد شو کمکبا  یارگاهکآالت نی، ماشونقل
 .انجام گردد
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 ش جهتکها باز گذاشته شوند و هواارگران بوده و درها و پنجرهکاز  ید خالیارگاه باکو نظافت،  ییهنگام گندزدا  .3

 .ز روشن باشدیهوا نه بهتر یتهو
 .ردینده و گندزدا انجام گین شویب یچگونه اختالطید هیگر بوده و نبایدیکجدا از  ییدو مرحله نظافت و گندزدا  .4
 .ه و استفاده شودید روزانه تهیمحلول گندزدا با  .5
 ار مناسبکاس و لب فشک ش،ک، دستکشامل ماس يل حفاظت فردیوسا د ازیافراد مسئول نظافت در هنگام نظافت با/ فرد .6

 .ندیآب ژاول استفاده نما یو مقاوم در برابرخوردگ
 رد تا انتشارکاستفاده  یان مناسب هوا در محل گندزدائیلره از جرکه یپا يبات گندزداکیار با ترکن یالزم است در ح  .7

 .ت افراد نگرددیبسته باعث مسموم يلر در فضاکبات کیتر
 گاز و يج مناسب برایارترکتمام صورت و با  یتنفس يهاکاست از ماس الزم يدیلر و اسکبات کیار با ترکن یدر ح .8

 .استفاده شود يدیاس يبخارها
 .استفاده شود يدیاس یش و لباس مقاوم در برابر خوردگکالزم است از دست یائیمیاربرد مواد شکن یدر ح  .9

 ز هر بار نظافت دستمال ها حتماًشود و پس ا ینیش بیدستمال مجزا پدو ها الزم است ارگاهکنظافت سطوح در  يبرا .10
 .استفاده آماده گردند ينوبت بعد يشوند تا برا یشسته و گندزدائ

 ندهیزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شویماریسطوح از عامل ب یاهش بارآلودگکجهت زدودن و   .11
 .گرددینظافت م

 .شودیسطوح انجام م يس شده، برایمرطوب و خه با محلول گندزدا کجداگانه  یتوسط دستمال یگندزدائ .12
 محلول گندزدا است غوطه ور شده پس از فشردن و زدودن يه محتوک یا ظرفیدستمال در سطل  الزم است .13

 شود.یده میشکآنها وجود دارد  يبرا كه تماس مشترک یه سطوحیلک يبر رو یمحلول اضاف
هوا  د در معرضیبه مواد گندزدا با) ر سطوحی، و ساهاهری، دستگهاهلیم(طوح از آغشته شدن س یه رطوبت ناشکد یدر نظر داشته باش  .14

 یاثربخش يبرا يماندگارقه یدق 10 مدت زمان حدود .دیینما يگرخودداریا دستمال دیل و یردن سطوح با وساک کشده و از خش کخش
 .شودیم ینیبشیسطوح پ يمواد گندزدا بر رو

 .ان برسدیا نقطه مقابل به پایاز و در طرف نقطه آغ یکالزم است نظافت را از  .15
 شستشو و نظافت يه براک یلید از وسایشود بایها استفاده مارگاهکنظافت  يه براک یلیها و وسادستمال  .16

 .استفاده نگردد كمشتربصورت  یطیچ شرایرود جدا بوده و در ه یار مکب یبهداشت  يهاسیسرو
 موظف به ارگاهکسرپرستان شده و  ینیش بید پیمربوطه با یل حفاظتیباس و وسانده و گندزدا، لیمواد شو يمحل نگهدار  .17

 .باشند ید میدر خطوط تول هافعالیتن یمرتبط با ا يازهاین نیتام
 باریکش کجفت دست یکباشد:   لیه مشتمل بر حداقل موارد ذیاول يهاکمکارگاه جعبه کالزم است همواره در   .18

 ر صابون وینده نظیننده پوست و محل جراحت، ماده شوک یماده ضد عفونشه یش یک، يمصرف، ماده چشم شو
 یکرول باند،  یکل، یاز به شستشو با آب، چهار عدد گاز استریبدون ن کیه الیا صابون با پایع یحاً صابون مایترج

 .و ده عدد چسب زخم یافک، پنبه به مقدار یچیعدد ق یک، یپماد سوختگ
 ه موظف به امحاءکارگران آموزش داده شود کشود و به  ینیبشیپ یدار پدالدرب ياهها سطلارگاکالزم است در  .19

 .ها باشندن محلیمصرف شده در ا ياغذک يهادستمال
 مکمح یکیپالست يهاسهکیه آن در یو تخل زباله توسط افراد مسئول نظافت در بخش مربوطه بوده، يهاه سطلیتخل  .20

 .گردد یش گفت نظافت و گندزدائیطبق مقررات پ لیفت صورت گرفته و وسایدر آخر هر ش
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 بهداشت  یسازمان جهان يشنهادیپ نندهک یعفون ضد يها محلول -5-15
 درب دار و یدر ظرف یواحد آب سرد و معمول 99را به )  %5 با غلظت يننده تجارکدیماده سف(واحد آب ژاول  یک .1

ا استفاده از آب یردن محلول کرد گرم کد توجه یساعت است و با 24حلول م يثر زمان ماندگارکحدا(د. یاضافه نمائ یکیحا پالستیترج
 ند)کیم مکمحلول را بشدت  ییاراکب کیگرم در تر

ب یبترت يتریل 1ظرف  یکرا در  %98ن یریسیتر گلیل یلیم 5/14،  %3د یسکدروژن پرایتر هیل یلیم 7/41،  %96تر اتانول یل یلیم 833 .2
 شود) اط مصرفید با احتیب قابل اشتعال است و باکین تری(ا ده شده سرد به حجم رسانده شود.یشا آب جویب و با آب مقطر کیتر

 يتریل 1ظرف  یکرا در  %98 نیریسیگل تریل یلیم 5/14 ، %3 دیسکپرا دروژنیه تریل یلیم 7/41 ، % 8/99 اتانول تریل یلیم 5/751 .3
 مصرف یاطاحت با باید و است اشتعال قابل ترکیب این. (شود رسانده حجم به سرد شده دهیجوش آب ایو با آب مقطر  بکیتر بیبترت
 )شود

 يما روه حتکد توجه شود یباشند فقط بایل مکه الیبات دوم و سوم بر پاکین دست ها ماده مناسب تریو همچن کوچکسطوح  يبرا  .4
روس یمانند و یکلیپوفیل يس هارویاز و یبرخ شود. يو دور از حرارت نگهدار یمصارف خارج ير شود فقط براکظرف آن ذ

رند یگیقرار م ریمتر تحت تاثکه ک ییروس هایر ویرند. سایگیل ها قرار مکر الیتحت تاث یشگاهیط آزمای، آنفوالنزا در شرا HIVتبخال،
ن یا يرو ه برک یبر اساس مطالعات C تیو احتماال هپات B تیروس هپاتیتند از ورشوند عبا یشته مکل کال %70-60اما با محلول 

ن یدیلروهگزک %4 يه حاوک یالیروبیکم یسه با صابون آنتیل در مقاکل الیزوپروپیا %70اتانول و  %70ها شده است، محلول روسیو
 .اندداشته يشتریب يونات است، اثرگذارکگلو

دن ن بریو از ب یکمصارف پزش يننده مناسب براک یضد عفون یکتوسط منابع مختلف به عنوان  یدرصد حجم 95تا  60اتانول  .5
وان ت یرسند، اتانول هستند و م یها به فروش مدر داروخانه یه با عنوان طبک ییل هاکشده است. در حال حاضر ال یها معرفروبیکم

به اثبات  ردن پوستک یآن در ضد عفون يه اثر گذارکاست اي هد شدییتا يل هاکگر الیز از دیل نکل الیزوپروپیرد. اکاز آنها استفاده 
 .ده استیرس

 يبرا ،شودکه حتی از راه پوست جذب می آن كو خطرنا یت سمیل ماهیمتانول) بدل( یل صنعتکاستفاده از ال .٦
 يورکچون  يدیاز آن، عوارض شد يزیر ناچیمقاد یممنوع است و در صورت استفاده حت ییو گندزدا یضدغفون

  جاد خواهد شد.یه ایلکبه  يب جدیو  آس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 19/01/99 دستورالعمل -فصل اول

 
 ppm 000/50ا یلر فعال ک % 5م یت سدیلرکپویمختلف از ه يلر با غلظت هاکه محلول ینحوه ته - 2جدول 

 

 

 تب يریگاندازه حیو روش صح با انواع دماسنج ییآشنا -5-16
 .رددگ یم یرفمعتب و انواع دماسنج  يریگاندازه يهاروش نجایرونا تب است، در اک روسیاز و یناش يماریمهم ب میاز عال یکیه ک ییاز آنجا

 ست؟یتب چ

 .شودیم يریگ اندازه) ریگ تب ای(دماسنج  ترمومتر لهیشود. درجه حرارت بدن به وسیم گفته تب بدن حرارت درجه شیبه افزا

 است؟ چقدر بدن یعیطب يدما 

 يریگهرجه باالتر است. اما روش اندازد کیتا  مین نیب و معموال هنگام عصر ندکیم رییتغ یمکبدن انسان در طول ساعات مختلف شبانه روز  يدما
 مهم است. قیدق يدما شیدر نما زینتب 
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 :دیده قرار اریمع را اعداد نیا حاضر حال در لطفا رونا،ک يریگهمه طیدر شرا
 :يریگاندازه روش اساس بر) روناک يماریب يتب (برا
 )باالتر(و  38:5: یشانیپ .1
 (و باالتر) 38,5: یرزبانیز .2
 )باالتر (و 37,8: ربغلیز .3
 متر است.کها روش گرینسبت به د ،یشانیپ يریگدقت روش اندازه زانیم : توجه 

  
 :شود تیرعا یستیبا ریات زکقبل از استفاده از دماسنج ن

 باشد، متعادل حد در یستیاطاق با يابتدا دما .1
 باشد، دهیپوش مناسب لباس ماریب .2
 باشد، ردهکن مصرف سرد ای گرم اریبس يها یدنینوش و عاتینترل تب ماکبالفاصله قبل از  .3
 نباشد، یشیسرما ای و یشیگرما منابع مقابل اینار کدر  .4
 .نمود استفاده حیصح بصورت مناسب يریگ اندازه لهیوس از انتها در و باشد نبوده آفتاب میدر معرض تابش مستق .5

  
 :سنج تب ایاستفاده از دماسنج  يبرا یعموم يدستورالعمل ها

 .دییبشو گرم آب و صابون با هیثان 20ل به مدت دستان خود را حداق .1
 يهانجدماس ردنک زیتم نحوه مورد(در  دینک استفاده) شده و زیتم لکال با ایه در آب سرد شسته شده، ک ی(دماسنج زیاز دماسنج تم .2

 )دینک مراجعه آنها يراهنما دفترچه به یتالیجید
 .دیبنوش يزیچ نه و دیبخور يزیچ نه دما، سنجش از قبل قهیدق 5به مدت  .3
 .است مترک تالیجید يها سنج تب یبرخ در زمان نیا البته دیدار نگه مشخص محل کی در هیثان 40تب سنج را حدود  .4
 .دیده ادامه شگرینما يرو بر دما شیافزا ثرکحدا ای ممیزکخواندن را تا نقطه ما .5
 دماسنج همچنان اگر. دهدیم بوق يصدا کی مثل يشداره عالمت دماسنج شود، داده شینما یینها يه مقدار دماک یمعموالً هنگام .6

 شود.یم ثابت دما د،یدار نگاه خود يجا در را
 .دینک زی، دماسنج را حتما تماستفادهپس از  .7
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 انواع دماسنج
 

 نجدماس نیا ردک يریگ اندازه بغل ریز ای دهان قیطر از را تب توان یم دماسنج نیبا ا ياشهیش ياوهیدماسنج ج
. است لکش یمثلث آن بدنه و دارد آن يانتها در يا وهیج مخزن کیو بوده يا هشیش

 دیبده انکت خوب را دماسنج سپس ردهک یضدعفون لکال به آغشته پنبه با را دماسنج ابتدا
. دیایب نییپا گرادیدرجه سانت 35,3تا سطح  حداقل وهیتا ج دیریبگ نیو آن را به طرف پائ
. دیآورد رونیرا بآن قهیدق 3. بعد از دیقرار ده فردزبان  ریز ایبغل  ریسپس دماسنج را ز

شد. اگر بدنه آن رو به شما با زیه لبه تک يبه گونه ا د،ینگه دار یدماسنج را به صورت افق
ت دو انگش نیب یدماسنج را به آرام دینکیرا از مخزن مشاهده نم وهیخط باال رفتن ج

 يعدد دما نیقرار گرفته. ا يچه عدد يه روک دینیرا بب وهیتا خط ج دیت دهکخود حر
 است. فردبدن 

 

 
 یکیا پالستی يدماسنج نوار

 با هک بوده عیما ستالیرک يشود. حاویم استفاده انکودک يبرا معموال دماسنج نیا
 است نکمم و است آسان اریبس اربردشک دماسنج نوع نیدهد. ایم رنگ رییتغ حرارت
ما سنج . دستندین قیدق هادماسنج ریسا اندازه به چگاهیه اما ددار تب فرد هک دهند نشان

خطوط و رنگ آنها درجه حرارت  رییتغ يو از رو دیده یشانیپ يرو هیثان 60را به مدت 
 دماسنج تمام نشده باشد. يانقضا خیتار شود. قبل از استفاده دقت دیرا بخوان

 

 
 یلمس یتالیجیدماسنج د

. نندکیم استفاده یکیترونکال یحرارت يسنسورها از بدن يدما تثب يبرا هادماسنج نیا
) یبغلری(ز ربغلیز ای) ی(دهان دهان)، ي(مقعد مقعد در توانیم را آنها ،یطراح نوع به بسته

 .ردک استفاده) ی(گوش گوش ای
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 یر لمسیغ یتالیجیددماسنج 

 تفادهاس قرمز مادون از ،یشانیپ در یجگاهیگ انیشر يدما يریگاندازه يها برادماسنجنیا
 يریگ اندازه را بدن يدما بدن با تماس بدون تواندیم دماسنج نوع نیا. نندکیم
 زریل قیطر از هک. هستند يزریل یلمس ریغ نوع از تالیجید ياز دماسنج ها ی.برخنندک
 نند.کیم انینما را بدن حرارت درجه تماس بدون و یشانیپ سطح يرو بر

 

  

 تال گوشىیجیاسنج ددم

 دنب دماى رىیگاندازه براى قرمز مادون اشعه از شود،مى دهینام هم کیمپانیدماسنج ت
 با يریگاندازه تال،یجید يهادماسنج انیم در. نندکمى استفاده گوش يمجرا قیطر از

 .دارد يشتریب دقت یشانیپ به نسبت یگوش روش

 گوش انالک درون یسادگ به  را دماسنج كنو ،یگوش یتالیجیاستفاده از دماسنج د يبرا
 دیآ یم دست به هیثان کی مدت در يریگ اندازه جهینت و دیده قرار
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 مراجع -6

 انجمن يارکساختمان استان تهران با هم ی، سازمان نظام مهندسیساختمان يهاارگاهک در روناک روسیو وعیش از يریشگیپ يراهنما -
 98مهندسان عمران تهران، اسفند 

 98 اسفند ملل، ابیراه مشاور نیمهندس ،يسازو راه یعمران يهاپروژه در COVID-19 يماریب نترلک و يریشگیپ دستورالعمل -
 يهايماریب تیریز مدکمر ،یکوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش معاونت بهداشت، د،یجد روسیروناوکدر مقابله با  یبهداشت يهاهیتوص  -

 ریواگ
                 جدید کوروناویروس کشوري دستورالعمل  -
 ارک طیمح سالمت زکمر -یعموم يراهنما: ارک طیمح در) روسیو روناک( 19 – دیوک نترلک و يریشگیپ -
 رانیا سالمت ارتقا و بهداشت آموزش یعلم انجمن -
 مهندس مشاور یجهان يارهاکسب و ک يبرا یکدیف ي): راهنما19-دیوک(وسریروناوک -
 يمجموعه راهنماها–روس) یرونا وک( covid 19 يمارین دفاتر در مقابله موثر با بیران و مسئولیژه مدیو یبهداشت یخود مراقبت يراهنما -

 یمیع پتروشیصنا یت ملکست، شریط زیو مح یمنیت بهداشت، ایریستم مدیس يبرقرار
 یسازمان بهداشت جهان -روسیرونا وکرامون یج پیسئواالت را -
ژه مقابله یارگروه وک، منبع:  ياست جمهوریر یکاستراتژ يها یز بررسکمر  – 19د یوئکروس یاز ابتالء به و يریشگیپ یدستورالعمل عموم -

 ارگروه)کس ی، رئيگهااه فو دن شانکسنده جانگ ون هونگ، استاد تمام دانشینو(ن یچ -يهاکدر شان 19د یوئکبا 
 98ند اسف –استان زنجان  یدرمان یدمات بهداشتو خ کیدانشگاه علوم پزش -ارگرانکروس در یرونا وکاز ابتالء به  يریشگیپ يراهنما -
فند سش اول،، ایرایاروکط و یز سالمت محکان، مریارفرماکارگران و ک یروس: آموزش عمومیرونا وکاز ابتال به  يریشگیپ يهاراه يراهنما -

98 
ش یرایار، وکط و یز سالمت محک)، مریصنعت – يادار(يارک يهاطیروس)، در محیرونا وک(19-دیوئکنترل کو  يریشگیپ يهاراه يراهنما -

 98دوم، اسفند 
 رانیا سالمت ارتقا و بهداشت آموزش یعلم انجمن يهادستورالعمل -
 ،یکسازمان نظام پزش ت هالل احمر،ی، جمعید بهشتیتهران، شه کیزشعلوم پ يهاوزارت بهداشت و دانشگاه يهانفوگرافیو ا پوسترها -

 ای، اعتدال، چابهار مدیکمارال گرافرنا، یان، ایسنا، تبیم، ایتسن يها ياصفهان، خبرگزار يتهران ، شهردار يشهردار

 

- https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-
report.pdf 

- https://github.com/cmrivers/ncov/blob/master/COVID-19.pdf 
- https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf 
- https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/974621/Novel-Coronavirus-Infection.pdf 
- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext 
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html 
- https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov 
- https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Last_April_versionHH_Guidelines%5B3%5D.

pdf 
- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

http://health.sbmu.ac.ir/uploads/22_50_1581836929366_ncrona.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://github.com/cmrivers/ncov/blob/master/COVID-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/974621/Novel-Coronavirus-Infection.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Last_April_versionHH_Guidelines%5B3%5D.pdf
https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Last_April_versionHH_Guidelines%5B3%5D.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1پیوست  
 رسانی اطالع و ترویجی پوسترهاي

 





ع رسانی -1پیوست  31 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 1شماره    -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها
 روناکنه یچهارگانه عموم مردم در زم يدسته بند

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   32 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 2شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها
 1-رونا کروس یعالئم و

` 
 

 



ع رسانی -1پیوست  33 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 3شماره   -یرسان و اطالع یجیترو يپوسترها

 2-رونا کروس یعالئم و

 

 
  



ع بیماري کرونا   19/01/99   34 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 4شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها
 روناکروس یانتقال و يهاروش

 

 



ع رسانی -1پیوست  35 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 5شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 1-رانه یشگیپ یعموم يهاهیتوص

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   36 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 6شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها
 2-رانه یشگیپ یعموم يهاهیتوص

 

 



ع رسانی -1پیوست  37 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 7شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 3-رانه یشگیپ یعموم يهاهیتوص

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   38 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 8شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها
 4-رانه یشگیپ یعموم يهاهیتوص

 
 

 

 

 



ع رسانی -1پیوست  39 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 9شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 روناکتال به ارمندان از ابک يریشگیپ یعموم يهاهیتوص
 

 

 
 
 
 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   40 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 10شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها
 

 هاح شستن دستینحوه صح

 

 
 

 



ع رسانی -1پیوست  41 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 11شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 مرتب  دست ها با آب و صابون  يضرورت شستشو

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   42 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 12شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 هنگام عطسه و سرفه ینیو بضرورت پوشاندن دهان 

 

 
  



ع رسانی -1پیوست  43 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 13شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 آلوده ياغذکضرورت امحاء دستمال 

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   44 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 14شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 و پر ازدحام یعموم يهاطیدر مح کضرورت استفاده از ماس

 

 
 



ع رسانی -1پیوست  45 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 15شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 1 - یت فاصله اجتماعیضرورت رعا

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   46 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 16شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 2 - یت فاصله اجتماعیضرورت رعا

 

 
 



ع رسانی -1پیوست  47 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 17شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 ینیعدم لمس دهان، چشم و ب – يفرد یات بهداشتکت نیرعا

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   48 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 18اره شم  -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 روناکاز  يریشگیپ يبرا 2020قانون 
 

 

 



ع رسانی -1پیوست  49 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 19شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 1 -یز از دست دادن و روبوسیضرورت پره - یت فاصله اجتماعیرعا

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   50 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 20شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 2 -یز از دست دادن و روبوسیضرورت پره -یت فاصله اجتماعیرعا

 

 
 



ع رسانی -1پیوست  51 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 21شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 3-یت فاصله اجتماعیضرورت رعا

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   52 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 22شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 گرادیدرجه سانت 20 يسطوح مختلف در دما يرونا بر روکروس یو ينحوه ماندگار

 

 
 



ع رسانی -1پیوست  53 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 23شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 رونا کروس ین بردن وینده در از بیاثر شستشو با مواد شو یناطالع رسا
 

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   54 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 24شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 روناکروس ین بردن وید و گرما در از بیر نور خورشیتاث

 

 
  



ع رسانی -1پیوست  55 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 25شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 ار استکبه داخل منزل و محل  یفش از عوامل ورود آلودگکف ک

 

 
  



ع بیماري کرونا   19/01/99   56 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 26شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 سطوح یضدعفون يهاروش
 

 

 



ع رسانی -1پیوست  57 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 27شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

  1 -ننده ک ینده و ضدعفونیب مواد شوکیخطر تر
 

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   58 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 28شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 2 -ننده ک ینده و ضدعفونیب مواد شوکیخطر تر

 

 
  



ع رسانی -1پیوست  59 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 29شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 )یل صنعتکال() با متانولیل طبکتفاوت اتانول(ال
 

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   60 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 30شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 سکتیبا استفاده از وا ییه محلول گندزدایروش ته
 
 
 

 

 
 
 
 

  



ع رسانی -1پیوست  61 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 31ماره ش  -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 تب يریگح اندازهیانواع تب سنج و روش صح
 

 

 
 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   62 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 32شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

  کح استفاده از ماسیروش صح
 

 

 



ع رسانی -1پیوست  63 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 33شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 نان از عدم نشتیو اطمN95  کنحوه استفاده از ماس یاصول بهداشت

 

 

 

 

 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   64 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 34شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يوسترهاپ

 گرم يهایدنیضرورت استفاده از نوش
 

 

 



ع رسانی -1پیوست  65 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 35شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 و مصرف نان يد و نگهداریخر یاصول بهداشت
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   66 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 36شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 روناکتمال ابتالء به سنجش اح یابیتست خود ارز
 

 

 



ع رسانی -1پیوست  67 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 37شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 يانهیزم يهايماریب –رونا کشتر ابتالء به یاحتمال ب يدارا يهاگروه
 
 
 

 

 
 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   68 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 38شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 ن زدنیهنگام بنز یالزامات بهداشت
 
 

 

 
 
 
 



ع رسانی -1پیوست  69 19/01/99 پوسترهاي ترویجی و اطال

 
 39شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها

 کهنگام مراجعه به بان یضوابط بهداشت
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ع بیماري کرونا   19/01/99   70 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 40شماره   -یو اطالع رسان یجیترو يپوسترها
 روناکدر رابطه با  ییز پاسخگوکمرا يضرور يهاتلفن شماره

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2پیوست  
روناک از پیشگیري آموزشی نکات  





شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   73 19/01/99 ن

 

 اترونا در ادارکاز  يریشگیپ یات آموزشکن -1
 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   74 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 اترونا در ادارکاز  يریشگیپ یات آموزشکنادامه   -1

 
 

 
 



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   75 19/01/99 ن

 

 یل شخصیروس در وسایرونا وکاز  يریشگیپ یات آموزشکن-2
 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   76 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 ردکت ید رعایه در صورت داشتن عالئم تب و سرفه باک یاتکن -3

 

 
 
 



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   77 19/01/99 ن

 

 ردکت ید رعایه در صورت داشتن عالئم تب و سرفه باک یاتکن ادامه -3

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   78 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 ردکت ید رعایمراقبت از خود با يه براک یاتکن -4
 

 
 
 



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   79 19/01/99 ن

 

 ردکت ید رعایورود و خروج از منزل  با يه براک یاتکن -5

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   80 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 1 -رد کت ید رعایورود و خروج از منزل  با يه براک یاتکن ادامه   -5
 

 
 
 



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   81 19/01/99 ن

 

 2 -رد کت ید رعایورود و خروج از منزل  با يه براک یاتکن ادامه   -5
 

 
 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   82 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 3 -رد کت ید رعایورود و خروج از منزل  با يه براک یاتکن ادامه   -5
 

 
 

  



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   83 19/01/99 ن

 

 4 -رد کت ید رعایورود و خروج از منزل  با يه براک یاتکادامه ن   -5

 

 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   84 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 1 -ت گردد ید رعایها باد و فروشگاهیز خرکبه مرا ه در مراجعهک یاتکن -6
 

 
 
 



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   85 19/01/99 ن

 

 2-ت گردد ید رعایها باد و فروشگاهیز خرکه در مراجعه به مراک یاتکن ادامه -6
 

 
 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   86 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 1 -ت گردد ید رعایبا  که در مراجعه به بانک یاتکن  -7
 

 
 
 



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   87 19/01/99 ن

 

 ت گرددیاد رعیبا  که در مراجعه به بانک یاتکنادامه   -7

 

 
 

  



ع بیماري کرونا   19/01/99   88 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 1-ت گرددید رعاین بایه در مراجعه به پمپ بنزک یاتکن -8
 

 
 
 



شگیري از  کرونا -2پیوست آموزشی پی کات   89 19/01/99 ن

 

 2-ت گرددید رعاین بایه در مراجعه به پمپ بنزک یاتکنادامه   -8
 

 
 
 



ع بیماري کرونا   19/01/99   90 له با شیو عمرانیهاي پروژهکارگاه در دستورالعمل مقاب   هاي 

 ت گرددید رعایبا  يداخل شهر يهاو اتوبوس یسکه در تاک یاتکن   -9

 

 
 



 

 

  

  
  
  

  یگرام خواننده

 تیفعال سال چهل از شیب گذشت با کشور، بودجه و برنامه سازمان ، مشاورین و پیمانکارانراییاج فنی نظام امور
 ار،یـ مع ضـابطه،  نامـه،  نیـی آ قالـب  در ،یفنـ  - یتخصصـ  هینشر عنوان هشتصد بر افزون خود، یمطالعات و یقاتیتحق

 در حاضـر  ضـابطه  اسـت.  ردهکـ  ابالغ و هیته ترجمه، و فیتال صورت به مقاله، و یعموم یفن مشخصات دستورالعمل،
ـ  يهـا  فعالیت بهبود و شورک در علوم گسترش و توسعه به لین راه در تا شده، هیته شده ادی موارد يراستا  بـه  یعمران

 یابیدسـت  قابـل  nezamfanni.ir ینترنتـ یا تیسـا  در ریاخ يها سال در شده منتشر اتینشر فهرست شود. برده ارک
  .باشد می

http://tec.mporg.ir/
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