
 

 طیمح ییگندزدا

گندزدایی محیط یکی از راه های مهم جلوگیری از انتشار کرونا ویروس می باشد و الزم است 

 انجام گردد. مرتببطور سطوح گندزدایی 

 در گندزدایی رعایت موارد زیر منجر به حصول نتیجه بهتر می گردد:

 

  مواد گندزدای مناسبانتخاب 

  مناسب با هدف مورد نظرغلظت تهیه 

  زمان تماس مناسب رعایت مدت 

 محیط از مواد زیر می توان استفاده کرد: گندزداییبرای 

 

 درصد 5/0و  1/0محلول های حاوی کلر با غلظت  -1

 ترکیبات ضدعفونی با پایه الکلی -2

 ترکیبات اکسید کننده مانند آب اکسیژنه -3

 

 .محلول های کلر با استفاده از آب ژاول )وایتکس( یا پودر پرکلرین تهیه می شود 

  در بازار موجود است. درصد(  10یا  5)آب ژاول یا وایتکس به صورت تجاری 

  .برای ساخت کلر مادردر استفاده از پودر پرکلرین باید ابتدا محلول کلر مادر تهیه شود، 

سرد داخل یک لیتر آب سر صاف گرم پودر پرکلرین برابر با یک قاشق غذا خوری  15

 حل می شود. 
 



 

 

 ضدعفونی کننده های حاوی کلرهای مختلف غلظت تهیه 

می  هیته زیرهای مختلف به شرح  غلظت مناسب ضدعفونی کننده های حاوی کلر برای قسمت

 شود:  
 

  درصد:  1/0محلول کلر با غلظت  -1

 حجم آب 9کلر مادر +  حجم 1نحوه تهیه با کلر مادر:  .1.1

 حجم آب 99حجم وایتکس +  1ژاول:  آب نحوه تهیه با .1.2

 

  درصد:  5/0محلول کلر با غلظت  -2

 آب حجم 1کلر مادر +  حجم 1نحوه تهیه با کلر مادر یک درصد:  .1.1

 حجم آب 9حجم وایتکس +  1ژاول:  آب نحوه تهیه با .1.2

 *این محلول ها بصورت روزانه بایستی تهیه و استفاده شود.

 سطوح گندزدایی
 

 تقسیم می گردند:سطوح به دو قسمت 

که با استفاده از مواد  1 پیوست های تماس مشترک دست مانند : محلبا آلودگی کم سطوح  .2

 ایی می شود:دزیر گندز

 حجم آب( 99حجم وایتکس +  1) درصد 1/0محلول حاوی کلر با غلظت   .2.1

 مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکلی .2.2

 اکسید کننده ها مانند آب اکسیژنه .2.3

 

ی ها سی، سرون و افراد مشکوکاحاوی ترشحات بیمار: سطوح زیادبا آلودگی سطوح  .3

 بهداشتی و ... که بایستی از ماده زیر استفاده شود:

  حجم آب( 9حجم وایتکس +  1درصد ) 5/0محلول حاوی کلر با غلظت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشتینکات 

 ،در صورتی که سطوح، آلوده به ترشحات است باید ابتدا تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش .1

عینک، ماسک و روپوش هنگام تمیز کردن استفاده شود و سپس یک حوله کاغذی برای جذب 

به روی سطح ریخته شود و  نیم درصد کلرآلودگی روی آن قرار داده شود و سپس محلول حاوی 

 سطح تمیز شده و مجدداً سطح گندزدایی گردد. قهیدق 30پس از 

تمیز کاری با . حداقل یک بار در روز با آب تمیز و مواد شوینده تمیز کنیدرا کف و سطوح افقی کار  .2

منتقله از هوا های  یک پارچه مرطوب انجام شود تا از آلودگی هوا و دیگر سطوح با ذرات بیماری

 .جلوگیری شود

 .ها به صورت طبیعی خشک شود سطوح قبل از استفاده دوباره از آن اجازه دهید  .3

ز منطقه تمیز به منطقه کثیف انجام تمیز کردن همیشه باید ابه منظور جلوگیری از انتقال آلودگی،  .9

 شود.

 تنفسی ممانعت گردد. بیماری های به مشکوک و بیمار پرسنل فعالیت از .5

 بهداشتی استفاده گردد. های سرویس در مناسب تهویه سیستم و هواکش از .6

 1 پیوست

 سطوحی که بایستی روزانه گندزدایی شوند:

 ،پیشخوان دولت و قضایی دفاتر، ، بانک ها، اداراتدر وسایل نقلیه عمومی ط تماس دستانق .1

و  دی، کلمانند دستگیره ها .و .. ها ، نمازخانهتئاتر آمفی های سالن ،درس یها ، کالسخوابگاه ها

 .مشترک و .. ی، خودکارهاپیشخوان ها ،ها ، نردهپریزها

گوشی تلفن،  دسته صندلی ها، محیط کار مانند میزکار و ابزارهای مورد استفاده با دست در سطح .2

 مورد استفاده و سایر تجهیزات بوردی، کموس

 های خودپرداز ، دستگاههای الکترونیکی از قبیل تایمکس های تماسی دستگاه .3

 دستگاه های آبسردکن، آبخوری ها، شیرهای آب و روشویی های موجود در سطح شهر ها و ادارات .9

 ...نمک پاش و ، ها قندان، ظروف، سطوح مشترک در آبدارخانه ها و آشپزخانه ها مانند سطح میزها .5



 

   ،و وسایل مشترک ، ابزار

 

 مناسب هیتهو

 نصب هندراب

 مشترکوسایل 
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 درصد  02تهیه شیر آهک 

ی زباله شهری و سرویس های بهداشتی کلر با ها گاهی، جادر صورتی که برای ضدعفونی فاضالبروها

 استفاده نمود: %20غلظت باال در دسترس نباشد، می توان از شیر آهک 

 :تهیهروش 

 کیلوگرم آب 8آهک +  لوگرمیک حجم آب                   یا                      یک 9یک حجم آهک + 

در ظرف با اندازه مناسب ریخته و پس از ته نشینی رسوبات، مایع سفید رنگ باالیی قابل استفاده می 

 باشد.

 

 و ضدعفونی محیط نقش بسزایی در ییگندزدا زیر به همراه موارد بایستی به خاطر داشت

 کنترل بیماری کرونا خواهد داشت:

 های تجمعی و خدماتی در محل مناسب و طبیعی یتهویه مکانیک 

  رعایت فاصله یک متر در برخورد با افراد 

 از  ، استفادهعدم دست دادن و روبوسی با افراد ،ها آداب بهداشتی شامل شستشوی مکرر دست

 پدالی های زباله درب دار ها در سطل دستمال در هنگام سرفه و عطسه و دفع دستمال

 و بینی ، لبعدم ایجاد تماس بین دست آلوده و چشم 

 چکمه دستکش، ماسک، از استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده 

 هنگام نظافت در کار لباس و

 هندراب(دست )های ضدعفونی  استفاده از محلول 

 

 پایان

 

 


