
 

 

  
آیا کاربرد مواد گندزدا و ضد عفونی کننده بهترین روش  -1

 مقابله با ویروس کرونا می باشد؟ 

گندزدایی سطوح، البسه، نقاط آلوده وضد عفونی کردن دست ها به 

تنهایی در پیشگیری افراد در برابر کرونا ویروس کفایت نمی کند، 

عالوه بر این کاربرد بدون دلیل گندزداها نه تنها نمی تواند حفاظت 

کامل ایجاد کند بلکه باعث هدررفت مواد، تحمیل هزینه های اضافه 

راد ممکن است باعث ایجاد حساسیت های پوستی و در بعضی از اف

و تنفسی گردد. بنابراین رعایت بهداشت فردی، شستشوی صحیح 

دست ها با آب و صابون، اجتناب از حضور در مکان های شلوغ و 

رعایت فاصله مناسب، استفاده بجا از ماسک و دستکش های یک بار 

عتبر در مصرف و رعایت کلیه مواردی که از طریق رسانه های م

کشور با تایید مراجع بهداشتی اعالم می گردد باید در اولویت قرار 

 گیرد. 

گندزدایی سطوح، البسه و وسایل در چه موارد و شرایطی  -2

 در منزل الزم است؟ 

در صورت رعایت بهداشت فردی، نظافت و پاکیزگی منزل و  -

همچنین رعایت افراد از دستورالعمل های ذکر شده برای خارج 

منزل و در زمان ورود به منزل و در صورت نبودن عالیم از 

بطور مرتب  بیماری در افراد خانواده گندزدائی سطوح و وسایل 

ضروری نمی باشد. گرچه اگر افراد در خارج وسایلی مانند 

 و در اثر و ... را همرا داشته باشند  موبایل کارت بانکی ، کلید

ابل قو  داشته باشد استفاده احتما آلوده شدن آنها وجود 

 د گندزدایی آنها الزم است. نششستشو با آب و صابون  نبا 

در مجتمع های مسکونی ضمن رعایت مسائل بهداشتی مرتبط،  -

در محل های استفاده مشترک مانند دربهای ورودی، آسانسور، 

دستگیره ها، پنجره ها نیاز به گندزدائی بسته به شرایط وجود 

 دارد.

ضرورت مانند تعمیرکار یا میهمان  در منازلی که افرادی بنا به  -

رفت و آمد کرده اند و مشکوک به بیماری یا عالیم آن بود ه اند 

بهتر است سطوح و یا وسایلی که تماس وجود داشته است  

 گندزدایی شود.

 بهداشت و ایمنی دانشكده

 محيط بهداشت مهندسی گروه
 

راهنمای گندزدایی 

جهت حفاظت در برابر 

 ویروس جدید کرونا
 (جهت استفاده عموم)

 
) 

شستن صحیح دست ها با آب و 

ژل های صابون از کاربرد 

 ضدعفونی کننده مناسب تر است
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بر اساس مطالعات علمی جدید  اغلب مواد 

گندزدا تاثير باالیی برای از بين بردن 

 ویروس کرونا دارند.

 

 

 
 
 

در منازلی که از افراد با بيماری خفيف کرونا 

که اجازه استراحت و درمان در منزل را 

از برای مراقبت و گندزدائی دارند، باید 

مرکز توسط دستورالعمل های ارایه شده 

 درمانی معتبر تبعيت نمود. 
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در منازلی که فرد یا افرادی عالئم بیماری را دارند تا مشخص  -

من ض ؟ا خیرشدن اینکه فرد مبتال به کرونا ویروس شده است ی

رعایت کلیه موارد بهداشتی، گندزدایی سطوح و وسایل مورد 

 تماس ضرورت دارد.

در منازلی که از افراد با بیماری خفیف کرونا که اجازه استراحت  -

و درمان در منزل را دارند، مراقبت می شود باید طبق 

دستورالعمل های ارایه شده از مرکز درمانی معتبر اقدام نمود. 

ذکر شده در  پروتکل مراقبت از این بیماران،  از موارد

دستورالعمل های گندزدایی سطوح، البسه بیمار، ظروف و 

سرویس های بهداشتی است که باید از این دستورالعمل ها 

  تبعیت نمود.

مقاومت کرونا ویروس در برابر عوامل گندزدا چگونه  -3

 است؟ 

( در برابر عوامل ویروس های دارای پوشش )مثل کرونا ویروس ها  -

 گندزدا مقاومت کمتری نسبت به اغلب ویروس های بدون پوشش دارند. 

 بر اساس مطالعات علمی جدید  اغلب مواد گندزدا تاثیر باالیی برای  -      

 از بین بردن آنها دارند. در آزمایش های به حالت سوسپانسیون و        

 پروپانل، گلوتاردی-اتانول، ایزوروی سطوح،  اغلب مواد گندزدا شامل       

  اثرات آلدئید، فرمالدئید، هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن       

 گندزدایی با راندمان باال بر روی کرونا ویروس ها داشته اند.        

 

 چه عواملی در کارایی فرایند گندزدائی اثر دارند؟ -4

و وجود آلودگی های   دما زمان تماس ماده گندزدا، لظت ماده گندزدا،غ

ثانویه روی سطوح، وسایل و البسه مورد گندزدائی بر تاثیر ماده گندزدا موثر 

می باشند. معموال در گندزدایی سطوح و وسایل و ضد عفونی نمودن دست  

باید از غلظت هایی از مواد استفاده شود که در مدت زمان های کوتاه 

 گندزدایی انجام شود. 

 

و صرفه جویی در اعث عدم مصرف بيهوده چه اقداماتی ب -5

 مواد گندزدا می شود؟ کاربرد 

در  2ز کاربرد بیهوده گندزداها باید اجتناب نمود، لذا توجه به بند ا -

این راهنما و تشخیص گندزدایی محل ها و سطوحی که نیاز به 



 

 
 

 

 
 

شستشوی صحيح دست ها با آب و صابون 

به صرفه تر و دارای تاثير حفاظتی برابر با 

ضدعفونی دست در برابر ویروس کرونا می 

باشد. و اثرات جانبی مواد ضدعفونی کننده  

 را بر پوست ندارد. 
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گندزدایی وجود دارد. کاربرد بدون دلیل گندزداها عالوه بر اتالف 

 ی خطرات بهداشتی نیز می باشد. گندزدا ، دارا

 تکرار گندزدایی سطوح فقط منوط به الزام گندزدایی باشد.  -

مهمترین عامل در کاهش کاربرد ماده گندزدا و تاثیرکارایی آن ،  -

پاکیزه سازی سطوح از گرد وغبار، اجرام وآلودگی های ثانویه 

 بخصوص چربی و روغن قبل از گندزدایی می باشد. 

با توجه به اینکه بعد از تهیه بعضی از مواد گندزدا زمان ماندگاری  -

باعث کاهش کارایی ماده گندزدا می شود، برای هر مرحله استفاده 

سعی گردد فقط به مقدار مورد نیاز تهیه شود. محل و شرایط 

نگهداری بعضی از مواد گندزدا بخصوص بر پایه کلر بر پایداری و 

ر است و معموال باید در جاهای خشک و درصد کارایی تاثیر گذا

 تاریک و در ظروف تیره نگهداری شوند. 

اطمینان کامل از بسته بودن درب ظروف ماده گندزدا تا از انتشار یا  -

ریخت و پاش های اتفاقی مواد و همچنین خطرات آن جلوگیری 

 شود. 

استفاده از غلظت های استاندارد و توصیه شده، همانگونه که استفاده  -

از غلظت های پایین باعث عدم کارایی و اتالف هزینه می باشد، 

 های آلودگی وایجاد هزینه صرف جز باال به های غلظت از استفاده

 می ها میکروارگانیسم رفتن مقاومت باال باعث محیطی زیست

 .گردد

در صورت الزام به ضد غفونی نمودن دست ها، در صورت وجود  -

آلودگی های قابل مشاهده قبل از ضدعفونی کردن، دست ها با آب 

شستشو شود تا هم باعث گندزدایی بهتر و هم کاربرد کمتر گندزدا 

 شود.   

به جای ضدعفونی دست ها با مواد ضدعفونی کننده، در صورت  -

شستشوی صحیح دستها  ترجیح  دسترسی به صابون و آب گرم ،

 شود.   می داده 

در مواردی که استفاده از وسایل یک بار مصرف اقتصادی تر باشد  -

بهتر است به جای گندزدائی از این وسایل استفاده شود. به عنوان 

مثال استفاده از دستکش های یکبار مصرف در زمان های ضروری 

نی کردن مکرر و سپس دفع مناسب آن باعث عدم نیاز به ضدعفو

 دست می گردد. 



 

 
مهمترین عامل در کاهش کاربرد ماده 

گندزدا و تاثيرکارایی آن ، پاکيزه سازی 

سطوح از گرد وغبار، اجرام وآلودگی های 

ثانویه بخصوص چربی و روغن قبل از 

 .گندزدایی می باشد

 

 
 

با کاربرد صحيح مواد گندزدا و رعایت 

دستورات ذکر شده در این راهنما از هدر 

 رفت مواد گندزا جلوگيری نمایيم. 

 

 

 

 
مخلوط نمودن مواد گندزدا با شوینده ها 

)دترژنت ها( نه تنها باعث باال رفتن کارایی 

نمی شود، بلكه باعث کاهش کارایی و اتالف 

 ماده گندزدا می شود
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مخلوط نمودن مواد گندزدا با شوینده ها )دترژنت ها( نه تنها باعث  -

باعث کاهش کارایی و اتالف ماده -باال رفتن کارایی نمی شود، بلکه 

 گندزدا می شود. 

در مورد وسایل و تجهیزاتی که می توان برای گندزذائی از حرارت  -

واد گندزدا استفاده نمود. بنابراین در استفاده نمود ترجیحا نباید از م

مورد وسایل مقاوم به حرارت که نیاز به گندزدایی دارند، می توان 

 دقیقه گندزدایی نمود.  30تا  20آنها را با جوشاندن در آب به مدت 

 

روشهای تهيه مواد گندزا و ضدعفونی کننده در دسترس به  -6

 شكل ساده چگونه هست؟

 نی برای دست روش های تهيه مواد ضدعفو -

از طرف مرجع بهداشتی برای استفاده بیماران، افراد و پرسنل درمانی و 

اطرافیان آنها ضدعفونی کننده های بر پایه الکل که با روش های زیر 

 قابل تهیه است پیشنهاد شده است.  

دارای تاثیر مناسب بر روی  %71تا  61الکل اتیلیک  الک اتيليک: -

در بازار  %96کروناویروس می باشد. معموال این الکل با غلظت 

موجود می باشد. می توان از رابطه ساده زیر الکل اتیلیک با خلوص 

 را تهیه نمود.  %70مورد نظر مثال 

 حجم الکل غلیظ  ×( %96حجم مورد نیاز= درصد خلوص الکل غلیظ ) ×درصد خلوص مورد نیاز

باید  %96از الکل غلیظ  %70میلی لیتر الکل  200مثال برای  تهیه  -

 میلی لیتر آب رقیق شود.  54با  %96میلی لیتر الکل 146

اگر ظرف مدرج در اختیار نداریم می توانیم سه حجم ) پیمانه( از 

 الکل را با یک حجم آب مخلوط نماییم.  

پایه الكل، گليسرول و پراکسيد  تهيه ماده ضدعفونی دست با -

: یرای تهیه یک لیتر از این محلول نسبت های زیر را باید هيدروژن

 بکار برد.

 میلی لیتر 833      %96الکل اتیلیک 

 میلی لیتر  42    %3پراکسید هیدروژن 

 میلی لیتر  15          %98گلیسرول 

 میلی لیتر  110آب مقطر یا جوشیده سرد شده 

 ط به آرامی اختالط داده می شود تا آماده استفاده گردد.  این مخلو

  



 

 %96از الكل  %70تهيه الكل اتيليک برای 

اگر ظرف مدرج در اختيار نداریم می توانيم 

را با یک  %96 سه حجم ) پيمانه( از الكل

 مخلوط نمایيم.   سرد آبحجم 

 

 

 
 

هيپوکلریت سدیم یا آب ژاول که به عنوان 

گندزدا و سفيد کننده با نام های تجاری 

کلر  %5مختلف در بازار موجود است معموال 

 دارد.  

برای درصد  05/0با غلظت تهيه این ماده 

گندزدایی دست در صورت در دسترس 

می تواند مورد نبودن محلول الكلی 

 استفاده قرار گيرد.

 

بسيار آب ژاول  برای گندزدایی سطوح 

درصد توصيه شده  1/0مناسب و با غلظت 

 است. 

 
برای تهيه ماده آب ژاول برای ضدعفونی 

در صورت نداشتن ظروف  ،کردن دست

مدرج بطور ساده می توان یک قاشق 

 ليوان آّب 4غذاخوری وایتكس سرخالی به 

. محلول مورد نظر قابليت ضافه نمودسرد ا

 .ساعت را دارد 24بمدت استفاده 
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تهيه ماده ضدعفونی کننده دست با هيپوکلریت سدیم ) آب  -

 ژاول(

سازمان بهداشت جهانی یشنهاد داده است که در صورت در دسترس 

نبودن صابون یا محلول الکلی می توان از هیپوکلریت سدیم با غلظت 

تفاده نمود، گرچه ممکن است برای برای ضدعفونی دست اس 05/0%

بعضی از افراد حساسیت ایجاد نماید. با توجه به غلظت آب ژاول که 

می باشد، غلظت مناسب را می توان   %5معموال برای استفاده خانگی 

 از طریق رابطه ساده زیر تهیه نمود. 

{(
 درصد محلول غلیظ 

درصد محلول رقیق موردنیاز
) − 1} =   قسمت آب

از محلول آب  %05/0بطورمثال برای تهیه محلول رقیق با غلظت 

 می توان به شکل زیر عمل نمود.   %5ژاول یا وایتکس 

{(
 5

0.05
) − 1} =  99 

قسمت آب اضافه می شود.  بنابراین  99قسمت از ترکیب غلیظ به  1یعنی 

میلی لیتر از این  10باید  % 05/0برای تهیه یک لیتر از محلول با غلظت 

 میلی لیتر آب اضافه شود.  990محلول به 

در صورت نداشتن ظروف مدرج بطور ساده می توان یک قاشق غذاخوری 

لیوان  4میلی لیتر است را به   15تا  12وایتکس سرخالی که معادل حدود 

لیوان معمولی معادل یک لیتر (اضافه نمود . محلول مورد نظر  4آّب شیر ) 

 ساعت را دارد. 24قابلیت استفاده بمدت 

تهيه مواد گندزدا برای سطوح، وسایل و سرویس های  -7

 چگونه است؟ بهداشتی 

صندلی و دستگیره برای گندزدایی سطوخ مانند دیوار، کف، سطوح میز و 

درب و پنجره، وسایل و ظروف در صور نیاز مناسبترین ماده گندزدا محلول 

می باشد. که می توان طبق روش ذکر شده در باال آن را تهیه  % 1/0کلر 

 نمود. 

قاشق غذاخوری  2عدد لیوان(،  4یا بطور ساده  به ازای هر یک لیتر آب )

ده از فروشگاههای معتبر را خریداری شدرصد  5 آب وایتکس  با غلظت 

اضافه نموده و در ظرف دربسته ترجیحا پالستیکی ریخته درب آن را ببندید 

 24و در جای خنک و تاریک نگهداری کنید. محلول کلر تهیه شده بمدت 



 

 

برای تهيه محلول گندزدا برای سطوح  به 

 2عدد ليوان(،  4ازای هر یک ليتر آب )

 5قاشق غذاخوری  وایتكس  با غلظت  

درصد اضافه می شود. محلول کلر تهيه 

ساعت قابليت استفاده  24شده بمدت 

 دارد. 

 

استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستكش 

تهيه مواد گندزدا و یا  و ماسک در موقع

 . کاربرد آن ضروری است

 

در نگهداری و استفاده از گندزداهای با پایه 

الكل باید مراقب خاصيت اشتعال زایی آن 

 بود. 

 

آب ژاول با ترکيبات دیگر  بردن بكار از

 موادی و نمک جوهر همراه به بخصوص

باعث  زیرا کرد خودداری جدا باید آن مثل

 می گردد کلر وکشنده سمی رها شدن گاز
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ساعت قابلیت استفاده برای گندزدایی سطوح بصورت اسپری یا با استفاده از 

 دستمال مرطوب را دارد. 

استفاده نمود.  % 05/0ایی البسه باید از محلول کلر با غلظت برای گندزد

غلظت های باالتر باعث ایجاد لکه روی البسه می شوند. این محلول طبق 

دقیقه در  15فرمول ذکر شده در باال تهیه می گردد. البسه را باید به مدت 

 این محلول غوطه ور نمود و سپس شستشو داد.  

 کدام است؟ نكات ایمنی و احتياطی در کاربرد گندزداها  -8

د مواد گندزدا از وسایل حفاظتی مانند دستکش و ردر تهیه و کارب -

 استفاده شود.ماسک 

در نگهداری و استفاده از محلول های گندزدا با پایه الکل باید  -

مراقبت الزم در رابطه با خاصیت اشتعال زایی سریع آنها را مورد 

 توجه قرار داد.   

 آنها وبه کند می تحریک را ها وریه ، چشم مواد گندزدا پوست -

 پرهیز باید دست با آنها  مستقیم تماس لذا از رساند، می آسیب

 .کرد

 به بسته های محیط در را آن و نباید است سمی ای ماده ژاول آب -

باز کردن درب ها و پنجره ها برای تهویه مناسب ضروری . برد کار

 است. 

 جوهر همراه به آب ژاول با ترکیبات دیگر بخصوص  بردن بکار از -

باعث رها شدن  زیرا کرد خودداری جدا باید آن مثل وموادی نمک

 می گردد.  کلر وکشنده سمی گاز

 استفاده نباید وچرم وابریشمی پشمی ها پارچه برای ژاول آب از -

 .کرد

 آنها الیاف شدن ضعیف سبب ژاول آب البسه در زیاد خیساندن -

 شود می

مواد گندزدا با برچسب مناسب و در ظروف خاص و مشخص   -

 نگهداری شود. 

مراقبت ها و آموزش های الزم در رابطه با عدم دسترسی کودکان  -

 به مواد گندزا صورت گیرد. 

 فلزی وسایل وبرای شود می فلزات خوردگی موجب آب ژاول -

 . نیست مناسب

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی 

 دانشكده بهداشت وایمنی
 

http://phs.sbmu.ac.ir/www 

 

ر تهیه محلول های گندزدا  با غلظت های مورد نظر از آب گرم د -

ی ازاستفاده نشود، چون آب گرم باعث تشدید واکنش کلر و رها س

 ماده گندزدا می شود. 

ظروف گندزدایی شده قبل از استفاده باید به نحو مناسب آبکشی 

 گردد.
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