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 دامنه کاربرد:

ادارات، ها و کلیه واحدهای تولیدی، فنی و خدماتی ها، ادارات، نهادها، شرکتوزارتخانه)محیط های کاری 

 موسسات دولتی، غیردولتی، سازمان ها ونظایر آن(

 

 مقدمه:

 پیشگیری و کنترل"همچنین ابالغ نسخه اول  بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت و"  در راستای ابالغ

خود و  وظایف بر اساس کار و محیط سالمت در کشور، مرکز این بیماریشیوع   و" کرونا ویروس در محیط کار

)کرونا ویروس(  19 –راهنمای پیشگیری وکنترل کوید نسخه دوم تدوین  به با هدف حفظ سالمت شاغلین اقدام

ها و ها، ادارات، نهادها، شرکت)وزارتخانهبرای نموده است که اجرای آن صنعتی(-کاری )اداری های محیطدر  

 الزامی می باشد. و خدماتی ادارات، موسسات دولتی، غیردولتی، سازمان ها ونظایر آن(کلیه واحدهای تولیدی، فنی 

بدیهی است راهنماهای تخصصی دیگری در مشاغل مختلف نظیر کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی، هواپیمایی و 

 مشاغل خاص نیز در دست تدوین می باشد که متعاقبا ابالغ خواهد گردید

سایی راه    بطور کلی س های انتقال این ویروکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشنا

طور عمده  از طریق ریز های تنفسخخی بهعنوان یک اصخخل کلی ویروساسخخو و ی بهطور دقیق مشخخ ن نشخخدههنوز به

شیاء آ وده منتقل می     سه و یا  مس ا سرفه یا عط سته   قطرات یا از طریق  ساس دان های کنونی این بیماری از گردند. بر ا

تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن اسو   یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می  

 اسو.طور دقیق مش ن نشدها ریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهبه ذاتمنجر

انسان از طریق سرفه، عطسه، ت لیه ترشحات  از انسان به ویروس کروناانتقال ، اطالعاتعنایو به آخرین با 
، متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال 2فاصله  تا تواندویروس میاین بینی و دهان می باشد. 

نرده  پله، میز و صند ی، شیرآالت، ها دستگیره دربتجهیزات،  آ وده به ویروس مانند و سطوح ها با محیطتماس دسو
اسکناس، اسناد و مدارک دسو به ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها

آب  بنابراین حائز اهمیو اسو پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دسو و صورت خود را بانظایر آن(  دسو شده و
 .یدو صابون شستشو ده

 

 شاغلین سالمت از مراقبت و حفظدر وصیه کلی ت -1

 درجه 38 باالی تب مانند شخخایلین در فصخخلی های سخخرماخوردگی شخخهیه عالئم هرگونه بروز صخخورت در .1

سیوس،   سی  عالیم سایر  و درد گلو و سرفه  سل صله  نفس تنگی و تنف  به و نموده خودداری کار ادامه از بالفا

 .گردد ارجاع الزم های مراقهو و درمان دوره طی جهو درمانی بهداشتی مراکز

شاهده  صورت  رد .2 صیه  کارکنان به تب و نفس تنگی سرفه،  شامل  آنلفوانزا بیماری عالئم م  خانه در هک شود  تو

 .بمانند



 

 
 

شتی  مرکز تائید و سالمو  گواهی ارائه با فقط ا ذکر فوق افراد بکار شروع   .3  خواهد پذیر امکان درمانی بهدا

سو  الزم . بود سئول  با الزم های هماهنگی ا  جایگزینی و شده  فراهم کار از ییهو مدت طول در مربوطه م

سو  می شرایط  این در . شود  بینی پیش درمان دوره انتهای تا وی برای  بیمار فرد کامل مزایای و حقوق بای

 . گردد حفظ خدمو ترک درزمان فرد شغلی امنیو و پرداخو سازمانی مقررات طهق

تهویه مناسب و مطلوب،   رعایو بهداشو فردی،  کاهش یلظو عامل عفونو در هوا، سطوح و اشیاء از طریق    .4

 متر از افراد بیمار یا مشکوک، گندزدایی سطوح و اشیاء 2جداسازی فضا یا رعایو فاصله حداقل 

 

 بهداشت فردی .2

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دسو دادن زا .1

ایه کننده بر پ( و یا استفاده از مواد ضدعفونیزیر ها با آب و صابون )طهق دستورا عملدسو شستن مرتب .2
 ا کل؛

 های عمومی و شلوغ پرهیز کنید؛امکان محدود نموده و  ازحضور در مکانهای خارج از منزل را تا حدفعا یو .3

مکان  اجتناب کرده و از مواد های عمومی و همچنین خوردن یذاهای آماده تا حد ااز خوردن یذا در محیط .4

 صورت کامال پ ته استفاده کنید؛یذایی به

در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحو کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت  .5

 شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛

یا انتقال به مراکز درمانی، در یک مکان جدا از سایرین افراد بیمار، حتی االمکان تا زمان رسیدن آمهوالنس  .6

 نگه داشته شوند؛

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماس هاس حفاظتی، باید از در هنگام نظافو  نیروهای خدماتی .7

 برای ثهو حضور و ییاب  ترجیحا از سیستم تش ین چهره استفاده کنید؛ .8

 ل کایذی استفاده نمایید؛های آسانسور، از دستمابرای تماس با دکمه .9

که دستمال وجود نداشو از قسمو داخلی )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکایذی از دستمال استفاده  .10
 آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛

عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صند ی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از کارکنان از  .11
 نظافو ش صی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافو یکهار مصرف(؛ دستمال

 وسایل نظافو پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ .12

 عدم تماس دسو ها با چشم، دهان و بینی؛ .13

 عدم استعمال دخانیات بد یل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس  .14

 یاختصاص هوردیاستفاده از خودکار، قلم، موس وک  .15

 ارندد یادیکه با آن تماس ز یو هر ب ش رهیکارکنان، دستگ زیو موس و م هوردیمکرر سطوح، ک ییگندزدا .16
 ارباب و رجوع یها ش وانیو پ نترنویا یعموم یها ویخدمو، سا یزهاینمودن سطوح م ییگندزدا .17
 تلفن ثابو و تلفن همراه ریمحل کار نظ لینمودن وسا ییگندزدا .18



 

 
 

 یادار ونیاتوماس ستمیو استفاده از س یاز انتشار احتما  یریبه حداقل رساندن استفاده از کایذ به منظور جلوگ .19
مال دست ایمصرف  کهاری)استفاده از دستکش  بهداشو ویپول و اسکناس و رعا یاستفاده از کارت به جا .20

 یکایذ یها شیکارت وان و حذف ف ی( بهنگام استفاده از دستگاههایکایذ

 کارکنان برای مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردی گذاشتن وسایل حفاظت اختیار در و پیگیری .21

 آبدارخانه و نظافتچی

 ترجیحا استفاده از سیستم تشخیص چهره به جای انگشت نگاری برای حضور غیاب  .22

 استفاده از خودکار، قلم، موس وکیبورد اختصاصی   .23

 زیادی با آن تماس که بخشی هر و دستگیره کارکنان، میز و موس و کیبورد سطوح، مکرر گندزدایی  .24

 دارند

 نمودن سطوح میزهای خدمت، سایت های عمومی اینترنت و پیشخوان های ارباب و رجوع  گندزدایی  .25

 نمودن وسایل محل کار نظیر تلفن ثابت و تلفن همراه گندذدایی .26

احتمالی و استفاده از سیستم  انتشار از جلوگیری منظور به حداقل رساندن استفاده از کاغذ به  .27

 اتوماسیون اداری 

 از تماس با افرادی که عالئمی شبیه آنفوالنزا دارند پرهیز نمایید. .28

 .در صورت استفاده از ماسک، از دست زدن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری کنید  .29

تفاده شده را در جیب و کیف خود قرار ندهید ماسک را در نایلون گذاشته و در سطل زباله درب ماسک اس

 دار بیاندازید.

 از لمس چشم،دهان و بینی خود با دست های آلوده پرهیز نمایید. .30

 ها دست شویشست نحوه .3

 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هاسود

 ها را مرطوب کنید،دسو-1

 از صابون مایع استفاده کنید، -2

 هم بما ید،ها را خوب بهکف دسو-3

 انگشتان را بشوئید،-4

 ها را بشوئید،مچ-5

 بین انگشتان را بشوئید، -6

 ها آبکشی کنید،دسو -7

 با دستمال کایذی خشک کنید )استفاده از حو ه یک بار مصرف نیز مورد تایید اسو(، -8

 شیر آب را با همان دستمال بهندید،-9

 دستمال را در سطل زبا ه درب دار بیندازید، -10



 

 
 

 

 
 نحوه شستن دسو ها 1شکل 

 بهداشت مواد غذایی .4

 های یکهار مصرف انجام گیرد. بندی سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته .1

 بهداشتی باشند.مواد یذایی سلف سرویس قهل از سرو باید دارای پوشش  .2

 باشد.عرضه مواد یذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می .3

 مواد یذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود.  .4

مخصوصا در ابدرخانه و در تنفسی  بیماریهای به مشکوک و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت  .5

 تماس با مواد غذایی

 کار لباس و چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده  .6

 نظافت هنگام در

 

 بهداشت ابزار و تجهیزات .5

 ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو یذا  .1

دهی هر میز کلیه ظروف های سرو یذا در این مراکز موظفند پس از سرویسها و محلدر صورت وجود آشپزخانه .2

پذیرایی،  یوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را تعویض و شستشو )در سه مرحله شامل شستشوی او یه با آب 

های دهی به افراد جدید از سرویسسرویسکِشی( نمایند و برای گراد، گندزدایی و  آبدرجه سانتی 75باالی 

 جایگزین استفاده کنند.

یذایی سازی مواددهی کلیه ظروف طهخ و آمادههای سرو یذا موظفند پس از هر سرویسها و محلدر آشپزخانه .3

 گندزدایی نمایند. نمایند و در صورت تماس فرد مشکوک یا آ ودهرا شستشو 

 شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.میز یذاخوری استفاده میچنانچه از پوشش یکهار مصرف برای  .4

 .ها استفاده از مهر و سجاده ش صی ضرورت کامل دارددر نمازخانه .5



 

 
 

 های ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکهار در پایان شیفو کاری گندزدایی شوند.در صورت وجود سا ن .6

 ایل بهداشتی ش صی ضروری اسو.در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وس .7

نظیر میزهای خدمت، میز و صندلی های سلف سرویس،   مشترک تماس دارای سطوح نظافت و ضدعفونی .8

 ها  دستگیره رستوران ، راه پله ها ،

 جهو و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده پرسنل از یخا  دیبا ادارات نظافو، و ییزدا گند هنگام  .9

 .باشد روشن زین هواکش بهتر هیتهو

 ییگندزدا و ندهیشو  مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینها و بوده گریکدی از جدا ییگندزدا و نظافو مرحله دو  .10

 . ردیگ انجام

 کار  هاس و دستکش، ماسک، شامل  یحفاظو فرد لیازوسا دیبا نظافو هنگام در نظافو مسئول افراد / فرد .11

 .ندینما استفاده ژاول آب یبرابرخوردگ در مقاوم و مناسب

  اجتماعات سا ن راهروها، ها، اتاق ،یبهداشت یها سیسرو ها، پله نرده در، یها رهیدستگ ییگندزدا و نظافو .12

  مستمر صورت به

 یها سهیک در نظافو مصرف بار کی لیوسا نیهمچن و شده استفاده یها یکایذ دستمال یآور جمع .13

  نظافو مسئول توسط یکار نوبو هر آخر در آنها دفع و یپدا  دار درب یها سطل و محکم یکیپالست

 پرسنل و میمق فرد هر یبرا یبهداشت استفاده مورد  وازم هیکل بودن مجزا  .14

 :باشد موجود  ریز موارد حداقل بر مشتمل هیاو  یها کمک جعهه ها سازمان و ادارات در همواره اسو الزم  .15

 جراحو، محل و پوسو کننده یعفون ضد ماده شهیش کی ،یشو چشم ماده مصرف، کهاری دستکش جفو کی  .16

 گاز عدد چهار آب، با شستشو به ازین بدون یا ک هیپا با صابون ای عیما صابون حاًیترج و صابون رینظ ندهیشو ماده

 .زخم چسب عدد ده و یکاف مقدار به پنهه ،یچیق عدد کی ،یسوختگ پماد کی باند، رول کی ل،یاستر

 

 بهداشت ساختمان: .6

 هاهای سا ناستفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجره .1

 های بهداشتیهای اقامو و سرویستهویه مناسب محل .2

 .زدایی کنیدگند مجزاصورت )حمام و توا و( را به های بهداشتیسرویس .3

  .ها در هوا پ ش نشوندقهل از کشیدن سیفون توا و فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروب .4

، هادستگیره درها، میز و صند ی، شیرآالت، نرده  پلهها، دیوار و کف، درب دارای تماس مشترک شامل:سطوح  .5

ل وسایها، کلید و پریزها، ها، کف پوشخوان و اِی تی اِمهای کارتت و، کمد، کابینو، گوشی تلفن، دستگاه

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  عمومی

 ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طهقه و راهروهاکننده دسوعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد .6

 های بهداشتیها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کایذی در توا ونصب سیستم  و ه .7



 

 
 

آوری و دفع های دردار پدا ی و کلیه پرسنل مسئول در خصوص جمعها به شیوه بهداشتی در سطلدفع پسماند .8

های پالستیکی محکم( در آخر هر شیفو پسماند رعایو تمامی مالحظات بهداشتی )جمع آوری پسماند در کیسه

 را در دستور کار قرار دهند.

 بینی شود.های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشدر محل .9

 شود. گندزداییمرتها داشته باشد و  مناسب هیتهو دیآسانسور با یهوا .10

 ها استفاده از مهر و سجاده ش صی ضرورت کامل دارد. برای نمازخانه .11

 محل در کافی تعداد به تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری آموزشی نحوه تابلوهای نصب .12

 سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی محل در کافی تعداد به ها شستشوی دست راهنمای نصب .13

 

 : کلی کلیدینکات  .7

 ساعو کاهش می یابد(. 24های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشو محلول .1

ها و استفاده از ماسک یکهار مصرف در طول شیفو )به ازاء هر امکانات الزم برای شستشوی مرتب دسو .2

 پرسنل مسئول نظافو باید فراهم شود.ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه  هاس کار برای   2شیفو حداقل 

 . استفاده نماییدامکان آ ودگی وجود دارد  هایی کهمکان م صوص فقط برای گندزداییی تِ از .3

 .مجزا باشدهای بهداشتی باید سرویس گندزداییها و وسائل نظافو و دستمال، سطل  .4

در صورت صدمه آنرا تعویض ماسک آسیب نهیند و  در طول مدت نظافو مراقب باشید  هاس، دستکش و  .5

 . نمایید

 )تِی را به صورت مارپیچ حرکو دهید(. مقابل به پایان برسانید یاز و در طرف یا نقطهآظافو را از یک نقطه ن  .6

 شند.اضافی با "سَر"شود باید دارای چند ها و ییره استفاده میها و سا نکه برای نظافو کف اتاق "هاییتِی" .7

 ها، دستمال نظافو و تِی، میهایسو در آب داغ شسته شود.رچهپس از استفاده از پا  .8

 که شود داده آموزش افراد به و شود بینی پیش پدا ی دار درب های سطل اداری های محیط در اسو الزم  .9
 باشند ها محل این در شده مصرف کایذی های دستمال امحاء به موظف

 های کیسه در  آن ت لیه  و بوده، مربوطه ب ش در نظافو مسئول افراد توسط زبا ه های سطل ت لیه .10

 .گردد گندزدائی و نظافو گفو پیش مقررات طهق وسایل و گرفته صورت اداری وقو پایان در محکم پالستیکی

 

 نظافت و گندزدایی خودروهای خدمت و وسایل ایاب و ذهاب کارمندان.   8

ی خودروها  ها صندلی عمودی پشتی و افقی های میله : شامل مشترک تماس دارای سطوح نظافت .1

کمک  با ودر انتها گندزدایی آن توسط مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیوم سپس و شوینده مواد توسط

 .گردد تکمیل زدایی گند دیگری تمیز دستمال

 گندزدایی نمودن خودروهای ایاب ذهاب کارمندان) اتوبوس، مینی بوس و یا ون( .2



 

 
 

 در خود مسیر برگشت و رفت هر در هستند بیمار با مستمر تماس در که خودروها رانندگان است الزم .3

 .نمایند گفت، پیش راهنمای با مطابق دست شستشوی به اقدام مقصد و محل مبداء

 کلیه ویروس کرونا آلودگی بار کاهش و محیطی عوامل از مراقبت و ویژه شرایط شدن برطرف تا   .4

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

 .خودروها شوند

 

 فعالیت های آموزشی .9

 ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی و ای توصیه تابلوهای نصب .1

 در موسسات و ادارات

 انتقال های راه و بیماری خصوص در ربط ذی واحدهای به الزم رسانی اطالع و آموزش .2

 آموزش مستمر کارکنان بصورت چهره به چهره .3

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی کنترل کرونا ویروس .4

تهیه و پخش بروشور های آموزشی  در خصوص کنترل کرونا ویروس، نحوه شست شوی صحیح دست  .5

 ها و بهداشت فردی

 محل های مشخص) کنار آسانسورها و در طبقات(قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در  .6

 : پایانی نکته -10

-اداری) کاری های محیط:   (روسی)کرونا و 19 – دیکو وکنترل یریشخخخگیپ های فعا یو و مراحل انجام صخخخحو

 ارائه مراحل کلیه کرونا ویروس شیوع  خطر و ویژه شرایط  جهو به و مدیران بودهکارفرمایان و  عهده بر  (صنعتی 

ستقرار  و بحران رفع تا این راهنما در شده  ها، ادارات، نهادها، محیط های کاری )وزارت انه کلیه برای عادی شرایط  ا

سازمان ها و...( الزم    صنعتی،  ها و کلیه واحدهای شرکو  سات دو تی، ییردو تی،  س  تو یدی، فنی و خدماتی ادارات، مو

 .میهاشد االجرا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 : وستیی

 گندزداهای سطوح

گندزدایی محیط کار فقط در موارد تماس فرد مبتال یا مشکوک به بیماری کرونا ویروس و به 

صورتی اختصاصی برای ایستگاه های کاری یا محل های تماس موضعی مجاز است و از گندزدای 

محیط عمومی اجتناب شود. راهنمای گندزدایی ارایه شده در این پیوست صرفا جنبه راهنمایی 

 مجاز نیست.  بدون نظارت دلیل خطرات ایمنی و به دارد و 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

کلی طورکش با طیف گسترده اسو و بهدرصد یک میکروب 70ها موثر اسو. اتیل ا کل ا کل برای از بین بردن ویروس
های عنوان مثال درپوش الستیکی ویال)به از ا کل ایزوپروپیل بهتر اسو. ا کل ایلب برای گندزدایی سطوح کوچک

 شود.دارویی مو تیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می
طلوب شود و در فضاهایی با تهویه مد یل قابلیو اشتعال ا کل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میبه

 گردد.میاستفاده 
تیک و خوردگی السشدن و ترکتواند باعث تغییر رنگ، تورم، س وعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از ا کل به

 های خاص شود.پالستیک

 

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

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده.سفید4

گندزدایی قوی و موثر اسو که ماده فعال آن هیپوکلریو سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس 
 شود.آنفوالنزا موثر اسو اما به راحتی توسط مواد آ ی،  ییر فعال می

طور گسترده در دسترس کم و به (، با هزینهدقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده

 شود.اسو و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می
کند و تحو تاثیر گرما و نور تجزیه ها یشاهای م اطی، پوسو و مجاری تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکننده

 رف گردند.ها باید با احتیاط مصسفیدکنندهدهند. بنابر این راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهمی
اند اثرات آن توتر( میتر و ضعیفشده )قویسازی توصیهاستفاده نادرسو از سفیدکننده از جمله عدم رعایو میزان رقیق

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب
 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

 شود.بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظو از چشم در برابرپاشیدن توصیه میاستفاده از ماسک، پیش -
 های با تهویه مناسب م لوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
 اید(نمگردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریو سدیم می سفیدکننده با آب سرد م لوط گردد )آب گرم باعث تجزیه -
 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریو سدیم  -



 

 
 

 هیپوکلریت سدیم: غلظت و مصرف  -جدول

کلر   ( PPM) 50000معادل  5های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریو سدیم % عمده محلول محلول اولیه:

  قابل دسترس

قسمو سفیدکننده به  1شود استفاده از توصیه می 5از هیپوکلریو سدیم %  1:100محلول  شده:محلول توصیه

  برای گندزدایی سطوح( 1:100قسمو آب سرد  و ه کشی )محلول  99

نوان مثال ، برای عبه .برای دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید
هیپوکلریو سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی  در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده

 قسمو آب( 98قسمو سفیدکننده به   2

، 1:100درصد هیپوکلریو سدیم یک محلول  5برای سفیدکننده حاوی  سازی:کلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  0.05قابل دسترس در حدود کلر 

های دیگر از هیپوکلریو سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقو مورد کننده شامل یلظوهای سفیدمحلول
  نظر حاصل گردد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددتوصیه میبیشتر یا مساوی ده دقیقه  متخلخل:سطوح غیر  

 ها،  شود)برای تیدقیقه توصیه می 30زمان تماس  کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال،  هاس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قهل نکته: سطوح باید از مواد آ ی تمیز گردد )مانند تمیز
  ی(وراز گندزدایی یا یوطه

 

 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف 

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 
 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد

2 
پی پی ام  1000کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.1یا 

پی پی  50000)درصد  5آب ژاول 
 ام کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  49واحد گندزدا  1
 سرد

3 
پی پی ام  5000کلر قابل دسترسی 

 درصد 5. 0یا 

پی پی  50000درصد ) 5آب ژاول 
 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 9واحد گندزدا  1

  

 

 

 



 

 
 

 ها:الزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط
 زنند.شده صدمه میگردند و به سطوح رنگموجب خوردگی در فلزات میها سفیدکننده -

دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید -
 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

ده و دای اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگها بهکنندهکار بردن سفیداز به -
عنوان مثال گازهای سمی در هنگام م لوط کردن های شیمیایی خطرناک شود. بهتواند باعث واکنشمی

گردد و این شود، تو ید میکردن توا و استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزسفید
صورت  زوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قهل از استفاده از رگ یا جراحو گردد. درتواند باعث مگاز می

 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

ها کنندهدنماید؛ بنابراین سفیگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید -
 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.باید در مکان خنک و 

هایی که اخیرا کنندهشود برای اطمینان از اثرب شی آن از سفیدهیپوکلریو سدیم با گذشو زمان تجزیه می -
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تو ید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ قیقکننده رقیق استفاده کنید محلول راگر از سفید -
ساعو دور ری ته بریزید. مواد آ ی موجب  24شده بال استفاده را بعد از های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق

قهل از گندزدایی  ه وشدگردد بنابر این ابتدا سطوح آیشته به مواد آ ی ابتدا باید تمیزها میکنندهشدن سفیدفعالییر
 کننده عاری از مواد آ ی گردد.با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -
 کودکان نگهداری گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


