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 .آورند  می  در  گردش  به  را  محیط  داخل  هوای  واقع  در  میکنند؛  خنک  هوا را   محیط،  گرمای  و  رطوبت  جذب  با  و  میاندازند  نجریا  به  پنل  داخل  را  اتاق  هوای  گازی  کولرهای

 ورودی  هوای  که  این  دلیل  به  و  حرکت میکنند   پایین  سمت  به  باال  وزن  دلیل  به  قطرات  این  و  گیرد  می  صورت  تنفسی  قطرات  از  عمدتا  ویروس کرونا   انتقال  شد  اشاره  که  همانطور

 .شود ویروس جابجایی به منجر است ممکن کند می جابجا کولرگازی که هوایی اما نمی چرخد، گازی کولر داخل در عمدتا میشود گرفته باال از گازی کولر

 :است شده اشاره گیرد قرار توجه مورد باید گازی کولرهای کردن روشن زمان در که نکاتی ذیل در

 .گردد تنظیم درصد 70 تا 40 بین رطوبت و گراد سانتی درجه 30 تا 24 بین دما .1

 .باشد روشن و شده تعبیه بهداشتی های سرویس و آشپزخانه در مکانیکی تهویه سیستم .2

 با  ستگاهها باید   د  سط  تو  خنک  هوای  چرخش(شود  شته  گذا  باز  کمی  میزان  به  ها  پنجره  ستفاده،  ا  زمان  در .3

 .)داشته باشد قرار جریان در هوا به گونه ای و شود انجام باز کمی پنجره از آزاد هوای ورودی

 گردش در هوای تا نکنید انتخاب باال را فن سرعت ست ا بهتر گیرد می داخلی صورت گردش فقط که صورتی در شرایط به توجه با ( کنید انتخاب را ها دستگاه سرعت بهترین .4

 .دهید قرار حالت آرام ترین در را فن حرکت سرعت و یابد جریان در محیط کمتری شدت با

 .شود تمیز و شستشو روزانه  بطور عمومی فضاهای در استفاده مورد کولرگازی فیلترهای .5

 .نشود پرتاب افراد طرف به مستقیم باد تا گردد تنظیم طوری کولر دریچه های است بهتر .6

 .نمایند سک استفاده ما از ضر حا افراد شود می صیه تو شود می ستفاده ا ها ستم س این از که عمومی فضاهای در .7

 ماسک  از  استفاده  و  شود  روشن  نباید  االمکان  حتی  و  است  خطرناک  انتقال ویروس   وضعیت  ندارند  وجود  بیرون  از  هوا  تامین  برای  ای  دریچه  و  پنجره  گونه  هیچ  که  فضاهایی  در .8

 .است الزامی حاضر افراد همه توسط


