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عاونت بهداشتم
مرکز سالمت محیط و کار

دامنه کاربرد:

، محلی وامثال آنفانتزيسنتی،شامل :نانواییکارگاه واحد هاي صنفی 

در هوا، سطوح و اشیاء عامل عفونتکاهش غلظت : اقدامات کنترلی بهداشت محیطیهدف از 

:(شاغلین)بهداشت فردي.1

پرهیز کنید.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
بر پایه الکل کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست

قبل از دست زدان به مواد اولیه تهیه نام و قبل از شروع بکار، بعد از دستشویی و بعد از اتمام یا توقف کار 
ضروري می باشد

کاري و هنگام کار خود داري شود.هاي از خوردن غذا در محیط
داشتن کارت بهداشت براي کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛
 استراحت کرده و از ماسک با در منزل صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی درکلیه شاغلین در نانوایی ها

.مراکز درمانی مراجعه کنیدنزدیکترین صورت شدید شدن عالیم به و درنحوه صحیح استفاده 
فه و له تب، سرمتصدي/مدیر/مالک از فعالیت کارگران/شاغلین داراي عالئم مشکوك به بیماري کرونا از جم

حتی مشابه آنفلوانزا در کارگاه هاي نانوایی جلوگیري نماید. مسئولیت و مدیریت این موضوع با 
متصدي/مدیر/مالک می باشد.

 /دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتیمتصدیان.
 ندارد.شاطر حق برداشت وجه از مشتري را
 از پرسنل دریافت کننده وجه پرداختی مشتریان/ صندوقدار  به هیچ عنوان در عرضه نان به مشتري نباید

استفاده شود. 
 رددگاز دستگاه کارتخوان استفاده "از مشتریان خودداري نموده و ترجیحاحتی المقدور از دریافت وجه دستی.
سانسور/ باالبر (درصورت وجود) ، گوشی تلفن، موبایل و هاي آبراي تماس با صفحه کلید کارتخوان، دکمه

دستگیره در و نظایر آن از دستمال کاغذي یا دستکش یکبار مصرف استفاده نمایید. 
.شستشو وگندزدایی لباس کار در پایان  فعالیت روزانه الزامی است
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 انهحین کار بصورت روزدرباشند) یکبار مصرف ( بهتر است استفاده از ماسک، کاله، دستکش ، پیش بند
.الزامی است

.خمیر گیر بعد و قبل از هر مرحله خمیر گیري نسبت به شستشو و ضدعفونی دست خود اقدام نماید
 چونه گیر در حین چونه گیري از تماس غیر ضروري با سایر سطوح ازجمله دستگاه خمیر گیر ، تلفن و موبایل

خود داري نماید.
ده نان به مشتري از تماس مستقیم دست با نان خود داري نماید.کارگر یا فرد تحویل دهن
 حتی المقدور نان مستقیم توسط فرد تحویل دهنده نان به داخل کیسه یا سبد نان مشتري گذاشته شود و از

گذاشتن نان بر روي میز کار و یا میز تحویل مشتري خود داري شود.
 د.ف خود داري نماینمختلاز تماس مستقیم دست با سطوح کلیه شاغلین
 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده

ضروري می باشد.آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و ضدعفونی دست خود داري شود.مستقیم دستتماس از
س د نمودن افراد در ابتال به ویرودلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعاستعمال دخانیات بهاز

خود داري شود.
):مشتریانبهداشت فردي (.2

در هنگام خرید پرهیز کنید.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
و یا استفاده از دستکشبر پایه الکلکنندهضدعفونیمواد ها با آب و صابون و یا استفاده از شستن مرتب دست

.قبل از دست زدان به نان خریداري شده ضروري می باشد
.توصیه می شود جهت خرید نان سبد یا کیسه مخصوص نان همراه خود داشته باشید
 خود داري شود.خیابان و حین خریداز خوردن غذا در
و سعی شود جهت خرید از منزل استراحت کرده در منزل شند می باعالیم سرماخوردگی افرادي که داراي

صورت شدید شدن عالیم و درنماینداز ماسک با نحوه صحیح استفادهخارج نشوند. درصورت الزام و ضروري 
.مراکز درمانی مراجعه کنیدنزدیکترین به 

 از دستگاه کارتخوان "دستی خودداري نموده و ترجیحابه صورت وجه پرداخت و دریافتحتی المقدور از
استفاده گردد.

 .براي تماس با صفحه کلید کارتخوان از دستمال کاغذي یا دستکش یکبار مصرف استفاده نمایید
است.ضروريدر هنگام خروج از منزل و خریددستکش و استفاده از ماسک
.از تماس مستقیم دست با نان خریداري شده خود داري گردد
 مستقیم توسط شاطر به داخل سبد یا کیسه مشتري قرار داده شود .در صورت امکان نان
 داخل و یا جلوي نانوایی خود داري شود.از برداشت نان روي میز قرار داده شده
.از سرد کردن نان بر روي میزهاي قرارداده شده در داخل نانوایی و یا بیرون آن خود داري شود
ء غیر ضروري خودداري شود.حتی المقدور از دست زدن به سطوح و اشیا
 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده

ضروري می باشد.آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
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ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستن و ضدعفونی دست خود داري شود.از تماس مستقیم دست
دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس تعمال دخانیات بهاز اس

خود داري شود.
بهداشت مواد غذایی:.3
بسته بندي و،مورد استفادهافزودنی هاي مجازو مواد ( امثال آن)خامه، روغن،مانند شیر، شکرمواد غذایی

از وزارت بهداشت  باشد.بهره برداريجوز ساخت وداراي م
پوشیده شودوئیت قابل ربا روکش کامل تبه صوردر واحد صنفی نان هاي فانتزي  و محلی.
 روباز خودداري گردد.محلی به صورت فانتزي  نان در واحدهاي از عرضه
 واحدهاي صنفی عرضه نان در جهت به متصدیان فروش نان از وانجامواحدهاي نانواییصرفا درعرضه نان

خودداري گردد.نظایر آنمانند سوپر مارکت ها و
ل داراي پوشش کامامثال آن واغذیه فروشی ها، رستوران ها، طباخی، کبابیواحدهاي صنفی مانند مینیتأنان

به متصدیان تحویل گردد.یکبار مصرف
.مواد غذایی فاسد شدنی حتما در داخل یخچال نگهداري شود

ابزار و تجهیزات:بهداشت .4
استفاده به طور مستمر گندزدایی شود.مورد،ا، سینک ظرفشویی، فر، قفسه هیخچال و
 وقفسه هاي نگهداري نان، میزکار، کاردك، چاقو، فرچه، ظروف مورد استفاده پارو، میزابزار وتجهیزات از جمله

شیر آب سرد وگرم ترازو، آرد، پالت هاپاتیل هاي نگهداري خمیر و پیشخوان، دستگاه کارت خوان، خمیرگیر، 
و امثال آن به صورت روزانه ومستمر گندزدایی شود.باسکول

استفاده شودیکبار مصرف جهت عرضهو نایلون ظروفاز
بصورت روزانهرحین کار تهیه ماسک، کاله، دستکش ، پیش بند یکبار مصرف جهت استفاده د
 شویی تعبیه گردد.دستظرف حاوي صابون مایع و دستمال کاغذي در کنار
 گندزدایی شود.خودرو هاي حمل ونقل به صورت مستمر
وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود.
.استفاده از دستمال مشترك براي تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل خودداري شود
 در واحد صنفیرنده به تعداد مناسب ها با پایه نگهداکننده دستعفونیضدتعبیه ظروف حاوي مواد

بهداشت ساختمان:.5
 در واحد صنفیهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از
هاي تنفسی به تعداد کافی در محل.از انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی نصب تابلوهاي آموزش
هاي بهداشتی.به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویسهادستشوي شستنصب راهنماي
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زدایی کنیدگندمجزاصورت را به) روشوییو سرویس بهداشتی( توالت، حمام.
.سینگ ظرفشویی به صورت مستمر گندزدایی شود
.دیوار، کف، سقف به صورت روزانه گندزدایی شود
 6(مطابق بند. شده و سپس گندزدایی گرددسطوح داراي تماس مشترك با دستمال تمیز و خشک(
آوري و دفع خصوص جمعدروصورت پذیرد هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

بدون درز و نشت)هاي پالستیکی محکمآوري پسماند در کیسهجمعپسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (
.ار دهنددر دستور کار قرر هر شیفتدر آخ

د(در صورت وجو.ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريحذف آب(

ها دستشويشستنحوه.6
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سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:.7

هاپنجره ،سقفها، کفدیوار
 ، ،هاي نگهداري نان، پیشخوان، میزکار، کاردك، چاقو، فرچه، ظروف مورد استفاده پارو، میز وقفسهترازو

، سینی فر، یخچال،خمیرگیر، پاتیل هاي نگهداري خمیر و آرد، پالت ها شیر آب سرد وگرم ترازو، باسکول
و امثال آنپالت

 (دستشویی، توالت وحمام)سرویسهاي بهداشتی
 ،کلید و هاکف پوشکابینت، گوشی تلفن، ، کمد، صندلی،،هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، درها ،

نظایر آنو وسایل عمومیدستگاه کارت خوان، صندوق دریافت، پریزها، 
 کننده مجاز استفاده گندزداییتمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده شده را محل آلوده

شود و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیزو حوله را در 
ه زباله بیاندازید.کیس

 کننده مطمئن شوید                                                گندزداییاز تماس کافی سطوح با ماده
 در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید.
دور ریختن دستکشها در کیسه زباله
 مطمئن شویدکیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن
 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز

با صورت خودداري نماییدگندزداییکنید ازتماس دست قبل از شستشو و 
براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نکنید

گندزدایی سطوح:.8
دایی مناسب با پایه کلره یا بر پایه الکلی استفاده کنید. از یک ماده گندز
از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید
 دقیقه رعایت گردد؛                                               60تا 10زمان مورد نیاز براي اثر گذاري گندزدا ها
           در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید و در کیسه زباله بیاندازید
کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید
 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز

و گندزدایی با صورت خودداري نماییدکنید ازتماس دست قبل از شستشو
براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده ننمایید

. مواد گندزدا:8



6

مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز . 1

کش با طیف گسترده است و درصد یک میکروب70ها موثر است. اتیل الکل الکل براي از بین بردن ویروس
رپوش عنوان مثال داز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (بهکلی طوربه

هاي دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوپ و الستیکی ویال
شود.ونتیالتورها) استفاده می

با شود و در فضاهاییی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گندزدایبه
گردد.تهویه مطلوب استفاده می

خوردگی شدن و تركتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به
هاي خاص شود.الستیک و پالستیک

آمونیوم . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر 2

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

کننده.سفید4

گندزدایی قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از 
شود.جمله ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

طور گسترده در کم و به)، با هزینهدقیقه زمان تماس60تا 10با هاي خانگی (سفیدکنندهگندزداها و 
شود.دسترس است و براي گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

کند و تحت تاثیر گرما وها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده
ها باید با دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میبهشوند و نور تجزیه می

احتیاط مصرف گردند.

تواند تر) میتر و ضعیفشده (قويسازي توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق
ان مراقب بهداشتی گردد.دیدگی کارکناثرات آن را براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب

شده  رعایت موارد زیر ضروري است:براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

بند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه استفاده از ماسک، پیش-
شود.می

استفاده گردد.هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و هاي سفیدکننده در محلمحلول-
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گردد و آن را ناکارآمد سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می-
نماید)می

رقیق نمایید.%0,05آن را تا %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوي هیپوکلریت سدیم -

نکات مهم: 

 یی و مشاوره دریافت نمایید؛راهنما190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس
         :سنل مانند صلی در افراد مقیم و پر سرماخوردگی ف شبیه  صورت بروز هرگونه عالئم  ، درجه38باالي تبدر 

خصوص عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن به، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد
و شــوك عفونی باید بالفاصــله از ادامه کار منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع ســالمت ارجاع داده  هاکلیه

شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند.
باز گذاشته شوند و جهت تهویه هاها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرههنگام گندزدایی و نظافت، سالن

بهتر هواکش نیز روشن باشد.
نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به
 .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد
ساعت کاهش می یابد).24ت هاي گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشمحلول
ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هر امکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید فراهم شود.2شیفت حداقل 
ازاستفاده نماییدلودگی وجود دارد امکان آهایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .
ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي سرویسگندزداییوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشدشود،هاي دیگر استفاده میمکان

د و آسیب نبیند و در وماسک مخصوصتان پاره نشدر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و
. صدمه آنرا تعویض نماییدصورت 

دقیقه خیس بماند.10مدت الزم  است سطوح گندزدایی شده به
مقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن(ی را به صورت مارپیچ حرکت دهیدت)
"یر"اي چند شود باید دارها و غیره استفاده میها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییتشند.اضافی با"س
ی، میبایست در آب داغ شسته و سپس در محلول آب ژاول پس از استفاده از پارچهها، دستمال نظافت و ت

شده و براي استفاده آماده باشد.ور بماند. بعد از آن در دماي اتاق خشکدقیقه غوطه30مدت به
زنند.شده صدمه میسطوح رنگگردند و بهها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده
دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداري گردد اگر سفید

شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
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ده و داهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاها بهکنندهکار بردن سفیداز به
عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلوط کردن هاي شیمیایی خطرناك شود. بهتواند باعث واکنشمی

گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدي مانند موادي که براي تمیزسفید
تدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می

کننده براي گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید
ها کنندهدنماید؛ بنابراین سفیگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید

کودکان قرار داده شوند.باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس 
هایی که اخیرا کنندهشود براي اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می

شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.تولید
اریخ وده و بر روي آن برچسب تشده را روزانه و تازه تهیه نمکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید

ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24شده بال استفاده را بعد از هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق
ه و قبل از شدگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

نده عاري از مواد آلی گردد.کنگندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید

کودکان نگهداري گردد
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:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس

ثانیه با آب و صابون مایع بشویید و درصورت عدم 20هاي خود را تا باالي مچ به مدت قبل از خوردن و آشامیدن دست
استفاده نمایید؛دسترسی به آب سالم از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکلی 

 2تا 1دادن با افراد دیگر بپرهیزید (فاصله از روبوسی و دست. تماس با افرادي که مریض هستند خودداري کنیداز
شود)؛ظمتر از افراد بیمار حف

 .افراد بیمار و مشکوك حتما از ماسک استفاده نمایند

کنیدزدن به چشم، بینی یا دهان خودداريدستاز

هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل زباله بیندازید؛
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اگر عالئم سرماخوردگی دارید در منزل استراحت کنید؛
داشته شود؛تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهها در هواي سرد و خشک انتقال سریعویروس
.گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید

تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان




