
 ( 2019کوید) ویروس کرونا

 راه های پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس در مدارس

 چیست؟ ویروسکرونا

 .در شهر ووهان چین پیدا شده است اولین بار ( خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که2019)کوید  ویروس کرونا

بازار عمده فروشی ماهی و غذاهای دریایی ( در اثر حضور یا کار در 2019)کوید  ویروس کرونامرکز شروع طغیان 

 در شهر ووهان چین بوده است.

 ؟ چیست ویروس این به ابتال عالیم

 تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عالیم گوارش و اسهال :عالئم شایع 

 عفونت ریه، مشکل تنفسی شدید و نارسایی کلیه :عالیم شدید 

  هستند؟ ابتال مستعد بیشتر کسانی چه

 سالمندان 

  دیابت، بیماریهای قلبی( دارای بیماری زمینه ایافراد( 

  خانم های باردار 

 است؟ پذیر امکان فرد به فرد انتقال آیا

 راه های احتمالی انتقال شامل:

 از طریق هوا 

 تماس نزدیک با افراد مبتال 

 دست زدن به وسایل آلوده 

 داریم؟ نیاز ماسک به خود از محافظت برای آیا

 :شود می توصیه ماسک از استفاده موارد این در صرفا

 دارید)عطسه یا سرفه (تنفسی عالیم که زمانی 

 کنید می مراقبت بیماری این به مبتال فرد از 

 هستید بیماری این به مبتال 

 ماند؟ می زنده سطوح روی بر ویروس زمانی مدت چه

 ماند می زنده روی سطوح بر مدت چه ویروس کرونا ویروس که نیست مشخص هنوز. 

 ( را از روی سطوح از بین می برد 2019)کوید ویروس کرونا ،مواد شستشو دهنده مثل وایتکس 



 ( یک ویروس است، بنابراین آنتی بیوتیک روی آن اثر ندارد.2019)کوید  ویروس کرونا 

 دارد؟ وجود بیماری این درمان یا پیشگیری برای دارویی آیا

  یافت نشده است.ویروس  کروناتا کنون هیچ واکسن و دارویی برای درمان بیماری 

 تماس  عدم و دست بهداشت و تنفسی اصول بهداشت به باید کنید محافظت بیماری از را خودتان خواهید می اگر

 .دیباش بیمار پایبند فرد با نزدیک

 مدارس در کرونا به ابتال از پیشگیری اصول

 

  ویروس کرونادر زمینه چگونگی محافظت از بیماری  مربیان و کارمندان مدارس ء،آموزان، اولیادانش آموزش 

 بیماری عالیم بروز هنگام در بیمار افراد منزل در اقامت هماهنگی و ریزی برنامه 

  جایگزینی کارمندان/معلمان/اساتید بیمار با افراد سالم برنامه ریزی و 

  آداب تنفسی:رعایت  بهمدارس کارمندان  دانش آموزان وتشویق و ترغیب 

شست و شوی مداوم دست ها با آب صابون به مدت بیست ثانیه و در صورت عدم دسترسی به صابون  -

)در صورت وجود کثیفی محرز، استفاده از آب و صابون توصیه های شست و شوی حاوی الکل استفاده از محلول

 می شود (

 کردن با افراد دارای عالیم تنفسی مانند سرفه، تب و .....خودداری از دست دادن و روبوسی  -

پوشاندن دهان و بینی در زمان سرفه و عطسه با دستمال و در صورت عدم دسترسی به دستمال استفاده  -

 از باالی آستین

قراردادن دستمال استفاده شده برای پوشاندن دهان و بینی در زمان عطسه و سرفه، در نایلون و سپس  -

 )خودداری از رها کردن دستمال استفاده شده در محیط (در سطل آشغال دردار دفع آن 

 رعایت حداقل یک متر و نیم فاصله با افراد بیمار -

 خودداری از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان -

 پخت کامل مواد غذایی و پرهیز از مصرف غذاهای نیم پخته -

 عدم تماس با حیوانات اهلی و وحشی -

 وسایل شخصیاستفاده از  -

 استراحت در منزل در صورت مشاهده عالئم بیماری و سکونت در اتاقی جدا از سایر افراد خانواده -

شست و شو و ضدعفونی کردن سطوحی مانند؛ دستگیره های در، تلفن، کیبورد و ... )که توسط افراد  -

 بیشتر لمس می شود(

 عفونی ضد مواد کاغذی، حوله کاغذی، دستمال(کافی میزان به نظافتی و بهداشتی تجهیزات و وسایل تامین 

 ...( کننده

 آموزشی ناماک در توقف و تردد های محل مداوم گندزدایی و ضدعفونی 



 کمپین آموزشی شست و شوی دست ها، کمپین آموزش آداب بهداشتی  کمپین ها برنامه ریزی و اجرای(

به منظور افزایش آگاهی در زمینه عالیم بیماری، عالیم  در مراکز آموزشی آموزشی تنفسی ... ( و جلسات

 هشدار دهنده و خامت بیماری، گروه های پرخطر و موارد ارجاع فوری بیماران 

 اتاق"تعیین یا محل کنند )جانمایی مراجعه می پزشک یا منزل به که زمانی تا سایرین از بیمار افراد جداسازی 

 )مدرسه در "مراقبت تحت

  تمیز و ضد عفونی کردن سطوح آلوده، خواب کافی، تغذیه از جمله  عادات خوب بهداشتیتشویق به رعایت

 ...  خوب، نوشیدن مایعات کافی، کاهش اضطراب و

 

 مدرسه محیط ییگندزدا یها روش

 تیپوکلریهاز  سپس ،آب می شویید ی، سطوح را باسطوح از غبار و ذرات آل ییزدا یآلودگ ابتدا به منظور 

 . استفاده می کنیم ی(کش کروبیم) ییدادرصد برای گندز 70یا اتانول   درصد 05/0  میسد

 باید به روش زیر عمل کرد:درصد  05/0  میسد تیپوکلریه هیته یبرا  

 هیتوص دنیپاش محافظت از چشم در برابر یبرا نکیضد آب و دستکش و ع بندشیاستفاده از ماسک، پ 

 .شودیم

  1 بدین منظور. دیینما قیرق %0.05آن را تا  %5 میسد تیپوکلریه یحاو دکنندهیاز سفدر صورت استفاده 

 ی اضافه کنید.قسمت آب سرد لوله کش 99به درصد را  5وایتکس  دکنندهیقسمت سف

 دینمایو آن را ناکارآمد م گرددیم میسد تیپوکلریه هیآب گرم باعث تجز. 

 شود.نموده و استفاده  رقیقمناسب  هیبا تهو ییهادر محل وایتکس را محلول 

 و پس از شستش زیداشته و به آنها صدمه بزند ن یآنها حالت خورندگ یبرا تکسیوا که ممکن است یسطوح

 . نمود یدرجه ضدعفون 70اتانول  لهیوسهب توانیم یخنث یبا پاک کننده ها

   کبار  ی یحفاظت فرد   زاتیتجه .مناستتتب انجام داد  ی حفاظت فرد   زاتیبا استتتتفاده از تجه   دی را با  نظافت

چند بار  یحفاظت فرد زاتیتجه. نمود یتلق یعنوان مواد بالقوه عفونهب دیمصتترف را بعد از استتتفاده با 

 نمود.   ییدرجه گندزدا 70اتانول  ای درصد 0.1 میسد تیپوکلریه لهیوسهب دیپس از استفاده با را مصرف

 

 شوندیم شنهادیپ روسیکروناو نظافت اماکن آلوده شده با نیدر ح ریز یحفاظت فرد زاتیاستفاده از تجه: 

 یماسک ها FFP2 ای  FFP3 

 محافظ صورت ای نکیع 

  بلند ضد آب نیمصرف آست کباریگان 

  مصرف کباریدستکش 

    و پنجره ها، کاستته  وارهایدر دستتترس د یکه در معرض تماس مکرر هستتتند مانند بخش ها یستتطوح هیکل

 90)با آب داغ  دیبا (مانند ملحفه ها، پرده ها)تمام پارچه ها  نظافت شتتتوند. یخوبهب دیحمام، با ستتتطوح توالت،



ستفاده از آب داغ ن هشسته شوند. اگر ب     پودر شوینده و  سانتی گراد(  درجه  ست یخاطر جنس پارچه ها امکان ا

ش  ستفاده         دیبا (کننده یضدعفون  یفرآورده ها ای تکسیوا مانند)خاص  ییایمیمواد  شو مورد ا ست ش در زمان 

 .ردیقرار گ

  



 سرویس های مدارس

 ،دنکن از دستمال کاغذی استفاده برای تماس با دستگیره های تاکسی 

  که دستمال وجود نداشت از قسمت )در صورتیعطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 د(نداخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کن

  پایه الکل به همراه داشته کننده بر  و ترجیحا مواد ضدعفونی کنندرانندگان، از ماسک و دستکش استفاده

 باشند

  عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به

 است ویروس

 :بهداشت فردی را رعایت کنند 

  با آب صابون به مدت بیست ثانیه و در صورت عدم دسترسی به صابون شست و شوی مداوم دست ها

)در صورت وجود کثیفی محرز، استفاده از آب و صابون توصیه می های شست و شوی حاوی الکل استفاده از محلول

 شود (

 ..... خودداری از دست دادن و روبوسی کردن با افراد دارای عالیم تنفسی مانند سرفه، تب و 

  دهان و بینی در زمان سرفه و عطسه با دستمال و در صورت عدم دسترسی به دستمال استفاده از پوشاندن

 باالی آستین

  قراردادن دستمال استفاده شده برای پوشاندن دهان و بینی در زمان عطسه و سرفه، در نایلون و سپس دفع

 حیط ()خودداری از رها کردن دستمال استفاده شده در مآن در سطل آشغال دردار 

 رعایت حداقل یک متر و نیم فاصله با افراد بیمار 

 خودداری از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان 

 پخت کامل مواد غذایی و پرهیز از مصرف غذاهای نیم پخته 

 عدم تماس با حیوانات اهلی و وحشی 

 استفاده از وسایل شخصی 

 گونه وسائط های موجود در اینها و دریچهکه شیشهطوریدر خودرو حتما وضعیت تهویه مناسب باشد به

 صورت گردش داخل نباشدباز باشد و وضعیت تهویه بهنقلیه برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمه

  شود استفادههواکش و باز گذاشتن شیشه  خودرو از 

  شود نصبتابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی 

 گوشی تلفن، تلمبه گاز، ،دستگیره ها، صندلیها، سطوح دارای تماس مشترک در تاکسی شامل: کف، در 

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد وسایل عمومیگازوئیل و بنزین 

 شود نصب ها با پایه نگهدارنده در خودروکننده دستعفونیظروف حاوی مواد ضد 

 شود گندزدایی مستمر شیاء داخل آن حداقل روزی یک بارخودرو و ا 



 ها  از جمله کاغذ، دستمال باید به شیوه بهداشتی در نایلون یکبار مصرف صورت پذیرد و جمعدفع پسماند-

 کاری انجام شود  های پالستیکی محکم بدون درز و نشت در آخر هر شیفت آوری پسماند های فوق در کیسه

 ها، های سوخت، باید فقط توسط متصدیان جایگاهها و جایگاهودرو در پمپ بنزینگیری خعملیات سوخت

 صورت پذیرد. سطوح زیر در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:

                                                                                                   نشیمن صندلی     

 های صندلی                                                                                                     دسته 

                                   )پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی 

                                                                                                      قفل کمربندهای ایمنی 

 ها  چراغ 

 هادیواره و پنجره 

   ویدئو مانیتورها 

 نداز تماس کافی سطوح با ماده گندزدا مطمئن شو                                             .    

  د.             کنندر صورت آلوده شدن دستکش، آن را تعویض 

  ه دور ریختهای مورد استفاده در کیسه زباله ن و کلیه دستمالآشستشوی سطوح با آب و خشک نمودن

 شود

 انداخته شود ها در کیسه زبالهدستکش 

 کننده بر پایه الکل تمیز کنیدونیها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفبعد از اتمام کار بالفاصله دست. 

 

 نکات مهم: 

 ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه هنگام گندزدایی و نظافت خودرو  باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره

 نیز روشن باشدبهتر هواکش 

 می یابد( هشساعت کا 24های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت محلول 

 ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت )به ازاء هر امکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

باید فراهم ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای  پرسنل مسئول نظافت  2شیفت حداقل 

 شود

 کنندماسک آسیب نبیند و در صورت صدمه آنرا تعویض  در طول مدت نظافت لباس، دستکش و  

  دهند()تِی به صورت مارپیچ حرکت  مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن 



 باید در آب داغ شسته شودها، دستمال نظافت، پس از استفاده از پارچه 

 برق گرفتگی بعمل آید ارتباط با در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در 

 اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری: 

نارسایی ، سرفه و گلودرد، درجه 38باالی  تبدر صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی مانند: 

ها و شوک عفونی باید خصوص کلیهم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن بهعالی، تنفسی و تنگی نفس

در صورت مواجهه با افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز شود. بالفاصله از ادامه کار منع 

درمانی/ خدمات  رسمی مراکزو فقط با تاییدیه  درمانی، حتی االمکان در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند

 افراد به محل کار خود بازگردند.جامع سالمت 

 

 وسیله نقلیهیی گندزدا یها روش

 تیپوکلریهاز  سپس ،آب می شویید ی، سطوح را باسطوح از غبار و ذرات آل ییزدا یآلودگ ابتدا به منظور 

دلیل قابلیت به. استفاده می کنیم ی(کش کروبیم) ییدادرصد برای گندز 70یا اتانول   درصد 05/0  میسد

شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود می

شدن تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به گردد.استفاده می

 ای خاص شود.هخوردگی الستیک و پالستیکو ترک

 باید به روش زیر عمل کرد:درصد  05/0  میسد تیپوکلریه هیته یبرا  

 هیتوص دنیپاش محافظت از چشم در برابر یبرا نکیضد آب و دستکش و ع بندشیاستفاده از ماسک، پ 

 .شودیم

 1 منظوربدین . دیینما قیرق %0.05آن را تا  %5 میسد تیپوکلریه یحاو دکنندهیدر صورت استفاده از سف 

 ی اضافه کنید.قسمت آب سرد لوله کش 99به درصد را  5وایتکس  دکنندهیقسمت سف

 دینمایو آن را ناکارآمد م گرددیم میسد تیپوکلریه هیآب گرم باعث تجز. 

 شود.نموده و استفاده  رقیقمناسب  هیبا تهو ییهادر محل وایتکس را محلول 

 و پس از شستش زیداشته و به آنها صدمه بزند ن یآنها حالت خورندگ یبرا تکسیوا که ممکن است یسطوح

 . نمود یدرجه ضدعفون 70اتانول  لهیوسهب توانیم یخنث یبا پاک کننده ها

   کبار  ی یحفاظت فرد   زاتیتجه .مناستتتب انجام داد  ی حفاظت فرد   زاتیبا استتتتفاده از تجه   دی را با  نظافت

چند بار  یحفاظت فرد زاتیتجه. نمود یتلق یمواد بالقوه عفونعنوان هب دیمصتترف را بعد از استتتفاده با 

 نمود.   ییدرجه گندزدا 70اتانول  ای درصد 0.1 میسد تیپوکلریه لهیوسهب دیپس از استفاده با را مصرف

 مصرف هیپوکلریت سدیم زمان تماس برای کاربردهای متفاوت : 



 گردد متخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میسطوح غیر 

   ها، دستتتتمال، لباس،     شتتتود )برای تِیدقیقه توصتتتیه می   30کردن اقالم: زمان تماس   ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستکش و نظایر آن(

 شوندیم شنهادیپ روسیکروناو نظافت اماکن آلوده شده با نیدر ح ریز یحفاظت فرد زاتیاستفاده از تجه: 

 یماسک ها FFP2 ای  FFP3 

 محافظ صورت ای نکیع 

  بلند ضد آب نیمصرف آست کباریگان 

  مصرف کباریدستکش 

    و پنجره ها، کاستته  وارهایدر دستتترس د یکه در معرض تماس مکرر هستتتند مانند بخش ها یستتطوح هیکل

 90)با آب داغ  دیبا (ملحفه ها، پرده هامانند )تمام پارچه ها  نظافت شتتتوند. یخوبهب دیحمام، با ستتتطوح توالت،

ستفاده از آب داغ ن هشسته شوند. اگر ب     پودر شوینده و  سانتی گراد(  درجه  ست یخاطر جنس پارچه ها امکان ا

ش  ستفاده         دیبا (کننده یضدعفون  یفرآورده ها ای تکسیوا مانند)خاص  ییایمیمواد  شو مورد ا ست ش در زمان 

 .ردیقرار گ


