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    مقدمه

هاي تنفسي ويروس اري نقش مهمي در كنترل آن دارد.كننده بيمهاي انتقال عامل ايجادشناسايي راه

دند. براساس گرعطسه و يا لمس اشياء آلوده منتقل مي سرفه،ريق ريز قطرات يا از طريق طور عمده از طبه

از يك طيف ماليم تا شديد با عاليمي همچون تب، سرفه، تنگي نفس  ١٩-كوويد بيماري هاي كنونيدانسته

الريه، نارسايي كليه و به ذاتتواند بروز نمايد و در موارد شديدتر ممكن است منجرو اختالالت گوارشي مي

  است.طور دقيق مشخص نشدهدرصد مرگ ناشي از اين بيماري هنوز بهمرگ گردد. 

انسان از طريق سرفه، عطسه، تخليه ترشحات  با عنايت به آخرين اطالعات، انتقال ويروس كرونا از انسان به

متري از طريق سرفه يا عطسه منتقل  ٢تا  ١تواند در فاصله باشد. اين ويروس ميبيني و دهان در محيط مي

ها، ها با محيط و سطوح آلوده به ويروس مانند تجهيزات، دستگيره دربشود. راه ديگر انتقال، تماس دست

طور عمومي و مشترك به ها، پريز و كليدهاي برق و كليه وسايلي است كهپله ميز و صندلي، شيرآالت، نرده

آب و صابون  ها باشياء مشكوك دستشود. بنابراين حائز اهميت است پس از تماس با هر فرد يا ااستفاده مي

  شستشو گردد.

 گيرهمه هايبيماري وقوع زمان در شهروندان جان امنيت و سالمت حفظ با برگزاري ميان تعادل برقراري 

  .باشد مي خاصي بيراتد و تامل نيازمند كه بوده گيران تصميم موضوعات ترين حساس از يكي دنيا در

بر اساس مصوبات هفتادمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا در تاريخ  پروتكل حاضرراهنما و 

با همكاري مشترك وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي نگهبان  و ٠١/٠٣/١٤٠٠

هاي دستگاه تهيه گرديده است. همهو اجتماعي  انجام وظايف مليبه منظور حفظ سالمت مردم در كنار 

ت وزارشوراي نگهبان، نيروي انتظامي، ، وزارت كشور (ستاد انتخابات كشور)از جمله  نظارتي اجرايي و

سراسر كشور و  خدمات بهداشتي درمانيو هاي علوم پزشكي  دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

اي شهرستاني و منطقهتابعه استاني و از طريق واحدهاي هاي مرتبط با برگزاري انتخابات ساير نهادها و سازمان

  باشند.موظف به نظارت مي

  

    كاربرد دامنه

 انتخاباتمطلوب  برگزاري به منظور (كرونا ويروس) ١٩-كوويدشيوع اين راهنما جهت پيشگيري و كنترل 

اي مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي شهر و مجلس خبرگان، ميان دورهاي ميان دورهرياست جمهوري، 

اي بط با بهداشت محيط و بهداشت حرفههاي مرتدستورالعمل ها، مقررات ونامهيينبوده و ساير قوانين، آروستا 

  است.به قوت خود باقي
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  سالمت محيط و كار يكنترل اقدامات

    ضوابط كلي . ١

 نظارت و  تيمسئول هاي انتخابيه، همكاري استانداران و فرمانداران مراكز حوزهبا  ستاد انتخابات كشور

 را بر عهده خواهد گرفت.اين پروتكل ضوابط  يمراقبت از اجرا

 هاي بهداشتي در انتخابات رياست جمهوري برعهده ستاد انتخابات كشور  عملالمسئوليت رعايت دستور

 استاني مي باشد.و ستادهاي 

 هاي بهداشتي در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا، مجلس  عملالمسئوليت رعايت دستور

 مي باشد. مسئول اجرايي انتخاباتي هر محلهده عشوراي اسالمي و مجلس خبرگان بر 

  نظارت عالي بر اجراي صحيح و كامل پروتكل حاضر بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 باشد. مي

 هاي  عملالرسپاه پاسداران، ناجا و سازمان بسيج همكاري و هماهنگي الزم را در اجراي دستو

 ش پزشكي داشته باشند.وزبهداشتي با وزارت بهداشت، درمان و آم

  ها و  قانوني، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداري ينهادها ها، ، سازمانها اهدستگكليه

 .خواهند بود انتخابات يبرگزار يبرا يبانيپشتهمكاري و  ملزم به موسسات عمومي

 هاي  هاي مناسب (از جمله سالن وزارت ورزش و جوانان با هماهنگي استانداران و فرمانداران مكان

ي جلسات استاني و نشست هاي ضروري (طبق رها و مواردي نظير آن) را براي برگزا ورزشي، باشگاه

 در اختيار نامزدها قرار دهد.مفاد پروتكل حاضر) 

  ،آموزشي، اداري و مواردي نظاير آن، با ياماكن ورزشهاي اجتماعات، تاالرها، سالن مدارس، مساجد ،

 خواهند داشت.ستاد انتخابات كشور  را با يهمكار تينها هماهنگي استانداري و فرمانداري،

 وزارت بهداشت انجام گيرد.با نظر بازرسان رأي  و شعب اخذرأي  هاي نمايي صندوق جا 

 نمايي شعب اخذ راي،  جاملزم به  ستاد انتخابات كشورهماهنگي با ، ها يو بخشدار ها يفرماندار

 باشند. متناسب با مفاد اين پروتكل مي

 ي، استفاده از ماسك و گندزدايي محيط ذارگ فاصله تيباز با رعا يدر فضاي انتخابات با برگزار تياولو

 است.

 پذيرايي و توزيع اقالم تبليغاتي توسط نامزدهاي انتخاباتي و هواداران آنها ممنوع است هرگونه. 

 مسئولين اجرايي و  همچنينو در روز رأي گيري در صفوف پاي صندوق رأي  دهندگانرأي  تجمع از

 . گردد زيپرهمتر  ٢حداقل  يگذار فاصله تيبدون رعا نظارتي در محل اخذ راي،
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 به شعب كم تراكم  دهيرأي  براي يا نهيزم يماريب يخاص و افراد دارا مارانيب ودش يم هيتوص

 در منزل انديشيده شود.رأي  مراجعه نمايند و يا تدابيري براي اخذ

 از ماسك استفاده كنند يگذار فاصله تيضمن رعاعوامل شعب، و دهندگان رأي  همه. 

  بهداشتي از طريق صدا و سيما انجام گيرد.هاي  اطالع رساني نكات بهداشتي، آموزش و توصيه 

  قبل از برگزاري انتخابات اجرايي ضوابط . ٢

  را به عنوان زمان اخذ  ١٤٠٠ماه خرداد  ٢٨وزارت كشور، مطابق قانون انتخابات، روز جمعه، تاريخ

 است. ١٤٠٠خرداد  ٢٨تا  ١٣٩٩ فرايند انتخابات از اول اسفندتعيين و اعالم عمومي نمايد (رأي 

 يك هفته نيز براي اعالم نتايج و تاييد شوراي نگهبان و ... است).

  سالمت كليه خبرنگاران، عوامل نظارتي و اجرايي و ساير افراد دخيل در فرآيند انتخابات (در طول

، با استفاده از كد ملي ايشان، در سامانه ماسك ١٩ -مدت آغاز تا پايان انتخابات) از نظر بيماري كوويد

 دد.بررسي گر

 تراكم و پرخطر همچنين بيماران در قرنطينه و يا  در مناطق پرشعب سيار براي اخذ رأي بيني  پيش

 .ها انجام گيرد بستري در بيمارستان

 و هرگونه تجمع در  هاي تبليغاتي ميتينگ ،ها برگزاري مراسم استقبال از نامزدها، راه اندازي كارناوال

 ممنوع است. "مطلقا بسته فضاهاي سر

 بسته از  برگزاري تجمعات انتخاباتي، سخنراني، گفتگو و مناظرات تبليغاتي و نظاير آن در فضاهاي سر

 هاي اجتماعات و مانند آن ممنوع است. : مساجد، تاالرها، سالنيلقب

  هاي اجتماعي مجازي و ساير  ي صرفا از طريق صدا و سيما، شبكهناظره و گفتگوهاي تبليغاتمانجام

 حضوري انجام گيرد. هاي الكترونيكي و غير روش

 طبق طرح محدوديت ضاي بستهدر ف و ضروريهماهنگي و يا جلسات استاني  برگزاري نشست ،

 نفر، ٢٠نفر، در شرايط نارنجي  ١٥در شرايط قرمز ( انجام گيرد ١٩ -هوشمند كنترل بيماري كوويد

براي متر مربع فضا  ٨ متري و ٢به شرط رعايت فاصله  ،نفر ٥٠نفر و در شرايط آبي  ٣٠در شرايط زرد 

 .)در نظر گرفته شودهر نفر 

  ساعت نيز  ٢استفاده از ماسك در تمامي جلسات و رعايت محدوديت ساعت برگزاري نشست كمتر از

 الزامي مي باشد. 

  رونيكي هاي الكت ملي و استاني، فضاي مجازي و سيستم هاي شبكه قياز طرتبليغات نامزدها صرفا

 شود. انجام مي
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 هاي بهداشتي  خصوص لزوم رعايت پروتكل در ، عوامل اجرايي و حفاظتيجلسات توجيهي براي نامزدها

 برگزاري انتخابات در شرايط كرونا برگزار شود.

  ،دهندگان ل اجرايي، نظارتي، حفاظتي و راي، عوامخبرنگارانبا استفاده از سامانه ماسك، سالمت

 سنجي گردد. صحت

 اي به عنوان عوامل اجرايي، سال) و بيماران زمينه ٦٠كارگيري افراد مسن (باالي االمكان از به حتي

اند استفاده كه واكسيناسيون انجام داده نظارتي و حفاظتي در شعب اخذ راي، پرهيز شود و يا از افرادي

 شود.

 گيري ممنوع است.رأي  اخذ اثر انگشت در فرآيندهاي مختلف انتخابات به خصوص روز 

 افزايش يابد.رأي  در فرآيند اخذ هاي احراز هويت در شعب به منظور تسريعتعداد دستگاه 

 .پهناي باند به منظور تسهيل و تسريع در فرآيند استعالم احراز هويت افزايش يابد 

  رساني، توليد محتوا ها براي اطالع صدا و سيما، در سطح ملي و استاني با ستاد انتخابات كشور و استان

 ي نمايد.هاي آموزشي مطابق با پروتكل حاضر همكارو پخش برنامه 

 بازرسان بهداشت (اصلي و رأي  حتي المقدور براي نامزدهاي تاييد صالحيت شده، عوامل شعب اخذ)

 مشاركتي)، خبرنگاران، عوامل اجرايي، نظارتي و حفاظتي) رپيد تست انجام گيرد.

  حوزه انتخاباتي، بازرسان  ٣الي  ١به منظور نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي بهداشتي، براي هر

در صورت كمبود نيرو استفاده از ظرفيت نيروهاي بسيج بهداشت به طور ثابت و سيار مستقر گردند (

 .و هالل احمر متخصص بهداشت محيط با هماهنگي وزارت بهداشت)

 اندركاران انتخابات نظارت نمايند. بازرسان وزارت بهداشت بر مراكز تهيه غذا توسط دست 

 و ساير اماكن مرتبط با فرآيند انتخابات رأي  تر نظارت، شعب اخذبازرسي و نظارت بر گندزدايي دفا

 بهداشت انجام گيرد. وزارتتوسط بازرسان 

 انجام شود.رأي  بيني ماسك براي شرايط اضطراري در شعب اخذ پيش 

  شده در شعب، توسط بازرسان وزارت بهداشت انجام شود.كارگيري نظارت بر گندزدايي خودروهاي به 

 گاه علوم پزشكي در جلسات ستاد انتخابات استان شركت نمايد.رئيس دانش 

 متري  ٢صورتي كه فاصله  شعب به دهندگان و عواملرأي  ها براي چيدمان مناسب ميزها و صندلي

درصد ظرفيت محل براي  ٣٠متر مربع براي هر نفر و استفاده از حداكثر  ٨حفظ شود (اختصاص 

 حضور افراد).

 الزامي است. در فضاهاي سربستهواي تازه حفظ تهويه و تامين ه 
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 .مسئولين حوزه ها مكلف به نظارت و رعايت تمام مفاد اين پروتكل مي باشند 

  يي در زمان برگزاري انتخاباتاجراضوابط  . ٣

 با رعايت فاصله گذاري (از هر طرف  بازرودر اماكن و فضاهاي با الويت گيري  يرأريزي برگزاري  برنامه

 ي.درصد ظرفيت محل اخذ رأ ٣٠حداكثر  و استفاده از متر مربع براي هر نفر ٨ فضاي، حداقل دو متر)

 رأي  افزايش يابد تا از تجمع و ازدحام جلوگيري شود و فرآيندرأي  االمكان تعداد شعب اخذ حتي

 گيري در كوتاهترين زمان انجام گيرد.

 فضاهاي روباز قرار گيرند. با اولويتمتر  ٢با فاصله بيش از رأي  هاي اخذ صندوق 

 .در صورت عدم امكان در فضاي باز، تأمين تهويه در فضاي بسته ضروري مي باشد 

 ساير ابزار و تجهيزاتي  ( از قبيل ميز، صندلي، خودكار ورأي  گندزدايي كامل ابزار و ادوات در شعب اخذ

 گردد. انجام )دهندگان استفاده مي شودرأي  كه به صورت مشترك توسط

 االمكان از خودكار شخصي استفاده نمايند.دهندگان حتي يرأ 

 شود. و يا با صابون مايع شستشو ها ضدعفوني دادن، دسترأي  قبل و بعد از  

  بيني گردد. در شعب پيشامكانات شستشوي دست با صابون مايع 

 ضروري استرأي  تمام مدت حضور در شعب اخذگذاري اجتماعي در  رعايت فاصله. 

 خصوص نياوردن خردساالن و  سيما درهاي گروهي به ويژه صدا و  رساني به مردم در رسانه اطالع

 انجام گيرد.رأي  كودكان به شعب اخذ

 و  نظارتي مسئولين اجرايي،دهندگان، خبرنگاران، رأي  توسط صورت مستمر استفاده از ماسك به

 .الزامي است هاي برگزاري انتخابات در محل حفاظتي

 علوم  هاي دانشگاهو نظارت ها در ايام انتخاب با محوريت خاص اجراي پروتكل ،تشكيل كميته نظارت

 پزشكي سراسر كشور.

  الزامي است بهداشتي مرتبط با برگزاري انتخابات هاي عملالدستوراجراي دقيق. 

 راي وضعيت در شهرهاي دا هاي بهداشتي مرتبط با برگزاري انتخابات تكلتشديد نظارت بر اجراي پرو

  .انجام گيرد هاي نظارت استاني و شهرستاني حاد بيماري توسط كميته

 با تجهيزات كامل  ١٩ -هاي سيار براي بيماران قطعي مبتال به كوويد با استفاده از صندوقرأي  اخذ

 حفاظتي انجام گيرد.

 دهندگان  يرأ حفظ فاصله يبرارأي  شعب اخذمكان استقرار افراد در  گذاري و نشان يگذار عالمت

  انجام گيرد.متر)  ٢(حداقل 
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 صورتي انجام شود كه فاصله  هب دهندگانرأي  از تجمع يريبه منظور جلوگ يو خروج يكنترل ورود

 .متر در تردد رعايت شود ٢حداقل 

  ،در شعب انجام گيرد.مجزا  يو خروج يورود نييتعبراي جلوگيري از تجمع و ازدحام 

  متري رعايت شود. ٢هنگام شمارش آراء، فاصله در 

 قبل و بعد از حمل، به طور صحيح گندزدايي شوند.رأي  خودروهاي حمل صندوق هاي 

 گندزدايي شوند.ها  صندوق" مجددا ، يي رأها گيري و پيش از بازكردن صندوقرأي  پس از پايان 

 شده استفاده شود. گندزداييها و يا ابزاري كه  ها از قيچي براي بازكردن پلمپ 

 كنندگان آراء الزامي است. تامين ماسك و دستكش براي شمارش 

 .تنظيم صورت جلسه نهايي با استفاده از خودكار شخصي انجام شود 

 نگهدارنده به تعداد و فاصله مناسب در محل  هيها با پا دست كننده يمواد ضدعفون يظروف حاو

  .گردد هيتعب انتخابات يبرگزار

  انجام شود. يبهداشت يها سيسرو ييزداگندنظافت، شستشو و 

  نصب گردد. عيصابون ما يكش لوله ستميسمكان ادر حد  

 محكم بدون درز و  يكيپالست يها سهيو ك يدردار پدال يها در سطل يبهداشت وهيبه ش اه پسماند

 گردد. دفعآوري و  جمع نشت

   انتخابات ي در زمان بعد ازاجرايضوابط  . ٤

 .پس از مشخص شدن نتيجه قطعي، نامزدها دعوت شده و نتيجه به ايشان اعالم شود 

 ها، ميادين شهر و نظاير آن نامزدهاي پيروز و هواداران ايشان، از برگزاري هرگونه تجمع در خيابان

 خودداري نمايند.

  نموده و شكايات خود نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات و هواداران ايشان از هرگونه تجمع خودداري

 را به فرمانداري يا هيات نظارت ارائه نمايند.

  و چگونگي برخورد با متخلفين  ضمانت اجرايي . ٥

استانداران نسبت به اجراي اين دستورالعمل،  عوامل شعبنامزدهاي انتخاباتي و يا در صورت عدم توجه 

  اد:را انجام خواهد د هاي انتخابيه اقدامات زير و فرمانداران حوزه

  مرحله اول:

  .و نامزدها ارائه تذكر كتبي به مسئولين- 

   :مرحله دوم
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  .به نامزدهاخدمات هرگونه در صورت تكرار تخلف ممنوعيت و قطع ارائه -

ي، تخلف انتخاباتي (عدم توجه به نكات بهداشت متخلف نامزد انتخاباتيتوري  كانديدادرخواست ابطال -

  .)گردد محسوب مي

  هاي بهداشتي.ها و دستورالعملهاي قانوني در برخورد با متخلفين از پروتكلظرفيتاستفاده از -

  باشد.تشخيص تخلف از سوي نامزدها، بر عهده قاضي مي-

  

 مقابله با كرونا تيبا اولو يضوابط بهداشت تيرعا يرساناطالع

  تبليغاتي نامزدها و مواردي ، تراكت هاي يرسان اطالع يها بسته در »زنم يمن ماسك م«درج شعار

 نظير آن

  ديكوو يماريب يريشگيدر كنترل و پ يبهداشت فرد تيرعا مبني بر يرسان اطالع پوسترهاينصب- 

 .در كليه شعب اخذ راي ١٩

 (از جمله نحوه درست و بهداشتي امحاء ماسك استفاده شده و آلوده) يآموزش ينصب پوسترها 

 همراه داشتن خودكار شخصي، ماسك  مبني بر به مردم يآموزش يها امكيدرصورت امكان، ارسال پ

 هيزات الزم فردي در روز انتخابات.و ساير ابزار و تج

 يمجاز يها در گروهو نظاير آن  ينفوگرافيا زر،يانتشار ت، يآموزش يها اميدرصورت امكان، ارسال پ.  

 آموزشي.ها جهت نصب پالكارد و بنرهاي استفاده از ظرفيت شهرداري  

  

  نكات مهم

  انجام گيرد.سوزي در هنگام گندزدايي  گرفتگي  و آتش نكات مهم ايمني و پيشگيري از برقرعايت 

 نشودهاي آمونياك و مواد شوينده تركيب  اول (وايتكس) با محلولژ آب هرگز. 

 نشوداول رقيق نشده با آب استفاده ژ هرگز براي عمليات گندزدايي از آب. 

  گندزدايي گردد.تميز و سپس براي گندزدايي، نظر ابتدا سطوح مورد 

 دار و مواد ناسازگار و  ها، تجهيزات برق كليدگندزدا روي سطوح،  هاي از پاشيدن و ريختن محلول

 با احتمال انفجار و آتش سوزي اجتناب شود.

 بسيج و ...) استاني و  ،(هالل احمر اعالم مشخصات بازرسان و كارشناسان اصلي و مشاركتي

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر  از سوي دانشگاه شهرستاني به وزارت كشور

 .كشور
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  ها دست شويشست روش درست: ١ وستيپ

  

  :شسته شوندزير  روشبه  ثانيه ٢٠مدت بايد با آب گرم و صابون به  هادست

  

    مرطوب كنيدها را دست -١

    از صابون مايع استفاده كنيد -٢

    ها را خوب به هم بماليدكف دست -٣
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    انگشتان را بشوئيد -٤

    ها را بشوئيدمچ -٥

    بين انگشتان را بشوئيد -٦

    آبكشي كنيد -٧

    است)مصرف نيز مورد تاييد بارذي خشك كنيد (استفاده از حوله يكبا دستمال كاغ -٨

  همان دستمال ببنديدشير آب را با  -٩

  دار بيندازيدسطل زباله دردر دستمال را  -١٠



  

  ١٤٠٠پروتكل  بهداشتي برگزاري انتخابات سال 

١٢ 
 

  



  

  ١٤٠٠پروتكل  بهداشتي برگزاري انتخابات سال 

١٣ 
 

  هاي سطوح گندزدا :٢ پيوست
از يك ماده گندزدايي مناســـب با پايه كلر يا بر پايه الكلي اســـتفاده   نكات عمومي

 كنيد.

 از تماس كافي سطوح با ماده گندزدايي كننده مطمئن شويد.

گذاري  ياز براي اثر مان مورد ن ها ز ندزدا يت  ٦٠تا  ١٠گ عا قه ر دقي
 گردد.

 . مواد گندزدا و ضدعفوني بر پايه الكل داراي مجوز١ مواد گندزدا
 . مواد گندزدا و ضدعفوني بر پايه الكل داراي مواد كواترنر آمونيوم٢
 . مواد گندزداي اكسيدان نظير پراكسيد هيدروژن٣
 كننده. سفيد٤

نكات مهم در خصوص موادگندزدا 
ـــدعفوني بر پايه الكل داراي و  ض

 مجوز

كل براي از بين بردن ويروس .١ كل  ال يل ال  ٧٠ها موثر اســـت. ات
كلي از الكل طور كش با طيف گسترده است و به درصد يك ميكروب

سطوح كوچك (به ست. الكل اغلب براي گندزدايي   ايزوپروپيل بهتر ا
يال ـــتيكي و ثال درپوش الس پل  عنوان م دوز، هاي دارويي مولتي

ها)و گاهي ســطوح خارجي تجهيزات (مثل اســتتوســكوپ و  ترمومتر
  شود. ها) استفاده مي ونتيالتور

ـــتفاده از آن براي گندزدايي  به .٢ ـــتعال الكل اس دليل قابليت اش
ضا ستفاده مي سطوح كوچك محدود و در ف  هايي با تهويه مطلوب ا

  گردد.
ــتفاده مكرر و طوالني از الكل به .٣ تواند باعث  ميعنوان گندزدا  اس

 خوردگي الستيك و پالستيك شدن و ترك تغيير رنگ، تورم، سخت
  هاي خاص شود.

ـــالن .٤ ها بايد خالي از افراد بوده و  هنگام گندزدايي و نظافت، س
ست هواكش  درها و پنجره شوند و جهت تهويه بهتر ا شته  ها باز گذا

  نيز روشن باشد.
منظور جلوگيري از خطر  در هنگام گندزدايي مالحظات الزم به .٥

 نظر گرفته شود. گرفتگي دربرق
 ها بايد با آب سرد يا معمولي تهيه گردد.  گندزدا .٦
ـــود (كارايي  محلول .٧ ـــتفاده ش هاي گندزدا بايد روزانه تهيه و اس
 يابد). ساعت كاهش مي ٢٤حلول پس از گذشت م
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ها و استفاده از ماسك  امكانات الزم براي شستشوي مرتب دست .٨
شيفت حداقل يكب شيفت (به ازاء هر  صرف در طول  سك) و  ٢ار م ما

ــتشــو و گندزدايي روزانه لباس كار براي نيروهاي خدماتي بايد  ــس ش
 فراهم شود.

ــم در خصـــــوص  ــه ــات م ــك ن
 سفيدكننده

گندزدايي قوي و موثر كه ماده فعال آن هيپوكلريت سديم در از  .١
له ويروس آنفوال قارچ و ويروس از جم باكتري،  نزا موثر بين بردن 

  شود.فعال ميما به راحتي توسط مواد آلي،  غيراست ا
ــفيدكننده گندزدا .٢ دقيقه زمان  ٦٠تا  ١٠هاي خانگي (با  ها و س

ــت و براي  كم و به تماس)، با هزينه ــترس اس ــترده در دس طور گس
  شود. گندزدايي سطوح در مراكز درماني توصيه مي

سفيدكننده .٣ شاهاي مخاطي، با اين حال  ست و مجاري  ها غ پو
شوند  كند و تحت تاثير گرما و نور تجزيه مي تنفسي را تحريك مي

دهند. بنابر اين  راحتي با ساير مواد شيميايي واكنش نشان مي و به
  ها بايد با احتياط مصرف گردند. سفيدكننده

ــفيدكننده از جمله عدم رعايت ميزان  .٤ ــت از س ــتفاده نادرس اس
تواند اثرات آن را  تر) مي تر و ضعيف ويشده (ق سازي توصيه رقيق

ـــيب ديدگي كاركنان مراقب  براي گندزدا كاهش دهد و باعث آس
  بهداشتي گردد.

شــده  رعايت موارد  براي تهيه و اســتفاده از ســفيدكننده رقيق .٥
  زير ضروري است:

ــك، پيش - ــتفاده از ماس ــتكش و عينك براي اس ــد آب و دس بند ض
  شود.اشيدن توصيه ميمحافظت از چشم در برابرپ

ـــفيدكننده در محلمحلول - ـــب مخلوط هاي س هاي با تهويه مناس
  نموده و استفاده گردد.

يه  - باعث تجز ـــرد مخلوط گردد (آب گرم  با آب س نده  ـــفيدكن س
  نمايد)گردد و آن را ناكارآمد ميهيپوكلريت سديم مي

ــفيداز به - ــوينده خها بهكنندهكار بردن س ــاير مواد ش انگي همراه س
توانــد بــاعــث داده و مياجتنــاب گردد زيرا كــارايي آن را كــاهش

عنوان مثال گازهاي سمي در هاي شيميايي خطرناك شود. بهواكنش
كننده با مواد شوينده اسيدي مانند موادي هنگام مخلوط كردن سفيد

ستفاده ميكه براي تميز گردد و اين گاز شود، توليد ميكردن توالت ا
ند باعمي تدا از مواد ث مرگ يا جراحت گردد. درتوا ـــورت لزوم اب ص
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كننده براي شـــوينده اســـتفاده نماييد و قبل از اســـتفاده از ســـفيد
  گندزدايي، كامال با آب بشوييد.

ـــفيدكننده ـــطوح ها موجب خوردگي در فلزات ميس گردند و به س
  زنند.شده صدمه ميرنگ

كننده به چشــم از تماس با چشــم بايد خودداري گردد. اگر ســفيد -
دقيقه با آب شــســته و با يك ١٥رد گردد بالفاصــله بايد به مدت وا

 پزشك مشورت گردد.

شيد قرار ميكننده رقيقسفيد - شده وقتي در معرض نور خور گيرد ن
ها بايد در مكان خنك و كنندهنمايد؛ بنابراين سفيدگاز سمي آزاد مي

 ر داده شوند.دور از نور خورشيد و دور از دسترس كودكان قرا

سديم با گذشت زمان تجزيه مي - شود براي اطمينان از هيپوكلريت 
شده خريداري نموده هايي كه اخيرا توليد كنندهاثربخشي آن از سفيد

 و از ذخيره بيش از حد خودداري گردد.

شده را روزانه و كننده رقيق استفاده كنيد محلول رقيقاگر از سفيد -
سب تاريخ رقيقتازه تهيه نموده و  شود و بر روي آن برچ سازي قيد 

بريزيد. مواد  ساعت دور ٢٤شده بال استفاده را بعد از هاي تهيهمحلول
ـــفيدفعالآلي موجب غير ـــدن س گردد، بنابراين ابتدا ها ميكنندهش

شته به مواد آلي بايد تميز شده و قبل از گندزدايي با ماده سطوح آغ
 لي گردد.كننده عاري از مواد آسفيد

صورت امكان شده را بايد دور از نور خورشيد و دركننده رقيقسفيد -
 در ظروف تيره رنگ و دور از دسترس كودكان نگهداري گردد.
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  راهنماي غلظت و مصرف هيپوكلريت سديم -١جدول 
  (PPMمعادل درصــد  ٥ هاي ســفيدكننده خانگي حاوي هيپوكلريت ســديمعمده محلولمحلول اوليه: 

  )  كلر قابل دسترس٥٠٠٠٠

صيه سديم  ١:١٠٠محلول شده: محلول تو صد  ٥از هيپوكلريت  صيه ميدر ستفاده از تو سمت  ١شود ا ق
   براي گندزدايي سطوح) ١:١٠٠كشي (محلول قسمت آب سرد لوله ٩٩فيدكننده به س

ستيابي سفيدكننده به آب را تن براي د سبت  سديم، ن سب هيپوكلريت  عنوان به .ظيم كنيدبه غلظت منا
ــفيدكننده، براي آمادهمثال ــازي س ــد ٥/٢هاي حاوي س ــتر از  درص ــديم، از دو برابر بيش هيپوكلريت س

  قسمت آب) ٩٨ قسمت سفيدكننده به ٢سفيدكننده استفاده كنيد (يعني 
درصـد هيپوكلريت سـديم يك محلول  ٥براي سـفيدكننده حاوي سـازي: كلر قابل دسـترس بعد از رقيق

    پي پي ام خواهد بود ٥٠٠درصد يا  ٠٥/٠، كلر قابل دسترس در حدود ١:١٠٠
سفيدمحلول شامل غلظتهاي  اوتي تهيه خواهند شد هاي ديگر از هيپوكلريت سديم با مقادير متفكننده 

   نظر حاصل گرددتا رقت مورد
  ربردهاي متفاوت: زمان تماس براي كا

 گرددبيشتر يا مساوي ده دقيقه توصيه ميمتخلخل: سطوح غير   
 ـــيه مي ٣٠س زمان تماكردن اقالم: ورگندزدايي از طريق غوطه ـــود (براي تِيدقيقه توص ها، ش

  دستمال، لباس، دستكش و نظاير آن)
اســـتفراغ، ترشـــحات، خون يا ديگر كردن مدفوع، نكته: ســـطوح بايد از مواد آلي تميز گردد (مانند تميز

   وري)مايعات بدن قبل از گندزدايي يا غوطه
  

  راهنماي تهيه مواد گندزدا -٢جدول 

  نسبت گندزدا به آب سرد  گندزدايي در دسترس  غلظت مورد نياز

پي  ٥٠٠كلر قابل دسترسي 
  درصد ٠٥/٠پي ام يا 

پي پي  ٥٠٠٠٠درصد ( ٥آب ژاول 
  ام كلر قابل دسترس دارد)

  واحد آب سرد ٩٩واحد گندزدا  ١

  



  : نكات مهم در پيشگيري از كرونا ويروس٣پيوست 
  

 هاي خود  قبل از خوردن و آشاميدن دست

 ثانيه با آب ٢٠را تا باالي مچ به مدت حداقل 

و صابون مايع بشوييد و درصورت عدم 

كننده  عفوني ترسي به آب سالم از مواد ضددس

  استفاده نماييد؛ بر پايه الكل

  
 

  تماس با افرادي كه مريض هستند از

دادن با  از روبوسي و دست. خودداري كنيد

متر  ٢تا  ١صله فارعايت افراد ديگر بپرهيزيد (

     )؛از افراد

  
 

  به خصوص  استفاده نمايندحتما از ماسك)

 ؛افراد بيمار و مشكوك)

  
  

 دهان  وزدن به چشم، بيني  از دست

 ؛كنيد خودداري

  
 

  سرفه، دهان و بيني خود سه و  هنگام عط

ستمال را  شانيد و د ستمال كاغذي بپو را با د

  در سطل زباله بيندازيد؛

                                                       
  

 

  ـــرماخوردگي داريد در منزل اگر عالئم س

 استراحت كنيد؛

 
 سطوحي كه در تماس مكرر با آن هستيد 

 را گندزدايي نماييد؛

  
  

  با مصــرف ميوه و خود را ســيســتم ايمني

 ؛تقويت نماييد سبزيجات تازه

  
  

 خود آموزش دهيد؛ به اطرافيان  


