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 مقدمه

 .ای ساده هستندرشته دو ایآران ژنومبوده و دارای یک  کروناویریده ویروسی یهعضو خانواد ویروس کرونا

شبکه متصل به  هایریبوزوم، مستقیم به سمت شودمیها در سلول میزبان رها این ویروس ایآران کههنگامی

طور مستقیم و توسط شود و به هسته سلولوارد  رونویسیرود و دیگر احتیاجی ندارد جهت می آندوپلاسمی زبر

 .سازدخود را می هایژنآنتیجاندار میزبان،  هایسلولهای ریبوزوم

تنفسی خفیف از سرماخوردگی معمولی  هایعفونتهستند که طیفی از  هاویروسبزرگی از  خانواده هاویروسکرونا 

 .شوندمیکرونا ویروس جدید را شامل  اخیرًاو  ویروستا شدید مثل سارس، مرس کرونا 

 از ویروسی بیماری عامل .شد گزارش چین ووهان شهر در 9102 سال در نخستین بار ویروسی، بیماری این

 طریق از انسان به انسان از بیماری این انتقال که داردمی اعلام اطلاعات آخرین .باشدمی ناویروسکورو خانواده

 دیگر راه .سالم( افراد با مبتلا بیمار ترشحات تماس) باشدمی چشم مخاط عطسه، سرفه، از ایجادشده ترشحات

طیفی از علائم بالینی خفیف تا شدید را ویروس جدید  کرونا .است ویروس به آلوده محیط با ،هادست تماس انتقال

شدید  و سندرم حاد، و عوارض نادری مثل پنومونی سرفه، تب، علائم بیماری شامل ناراحتی تنفسی ؛ وشودمیسبب 

 .گیرد دربرمینارسایی کلیوی را ، (SARI)تنفسی 

 اهداف

یروس و ابتلا به کرونا گیری ازل پیشاصوی هدرزمین استادان، کارمندان و دانشجویانافزایش سلامت  :هدف کلی

 .واگیر ناشی از آن کنترل بیماری و

 :اهداف اختصاصی

 ویروس از کروناهای پیشگیری راه در خصوص استادان، دانشجویان و کارمندانافزایش آگاهی  .1

 ابتلا در صورتخاص  هایمراقبت در خصوص افزایش آگاهی .2

 بیماری و کنترلاصول پیشگیری  در خصوص صحیارتقای رفتارهای  .3

 کرونا ویروسارد ابتلا به بیماری موکاهش  .4

 جلوگیری از انتقال بیشتر آن میان استادان، دانشجویان و کارمندان این مؤسسه .5

 :اشدببه شرح زیر میدارد  به دنبالهایی که امکان انتشار آلودگی کرونا ویروس را بیشترین راه

 باشندمی هادست و هاچشم ،هالب دهان، بینی، :شامل انسان در آلودگی منابع .1

 :باشدمی ذیل شرح به انشگاهد در انتقال شرایط ترینعمده .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_(%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_(%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%98%D9%86
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 هانرده ا،تریکافه در مورداستفاده ظروف و صندلی برد، وایت نیمکت، و میز مشترک سطوح، 

 آن امثال و آب شیر ،هادستگیره

 انشجویاند بین شخصی لوازم ،التحریرلوازم مانند وسایل فیزیکی ادلبت 

 (آنفلوانزا) سرماخوردگی تنفسی بیماری علائم دارای کارکنان سلامت وضعیت 

 چوکیمارکر، تخته پاک و  تبلت،، کامپیوتر مانند مورداستفاده مشترک وسایل 

 هانمازخانه ،روزیشبانه مدارس هایخوابگاه کارکنان، استراحت محل 

 هاآبخوری ،تریاکافه سالم، تغذیه پایگاه 

 تشناب( صحی هایسرویس( 

 دستگیره همانند باشندمی تماس در انسان دست با نحوی به که است وسایلی در محیطی آلودگی امکان بیشترین

 اهمیت حائز بنابراین ؛باشدمی مشترک مورداستفاده که عمومی وسایل و هاپلهراه شیرآلات، صندلی، و میز درها،

 .شود شستشو ابونص و آب با و مکرر صحیح صورتبه هادست است

 توجه نکات این به کارکنان و کلیه دانشجویان در کرونا بیماری انتقال از جلوگیری برای شودمی توصیه

 :فرمایید

 فردی؛ صحت موازین عایتر 

 کارکنان؛ و کلیه دانشجویان توسط صحیح طوربه هادست شستن 

 دهان پوشاندن منظوربه آرنج چین از دستمال نبودن صورت در سرفه یا عطسه موقع دستمال از استفاده 

 ؛و بینی

 ؛هاچشم و صورتبه زدن دست از اجتناب 

 آلوده افراد با تماس معرض در سطوح گندزدایی 

 باشندمی (آنفلوانزا سرماخوردگی، تنفسی علائم دارای که بیمار افراد از بودن دور. 

 :ویروس کرونا انتقال از پیشگیری جهت هادست شستن دستورالعمل

 :شوند شسته زیر طریقه به ثانیه 01 تا 90 مدت به صابون و آب با باید هادست

 کنید مرطوب را هادست  .1

 کنید استفاده مایع ترجیحاً  صابون از  .2

 بمالید هم به خوب را هادست کف  .3

 بشویید را انگشتان  .4

 بشویید را هامچ  .5
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 بشویید را شست  .6

 بشویید را انگشتان بین .7

 کنید آبکشی  .8

 کنیدخشک کاغذیدستمال با  .9

 

 

 :ویروس کرونا انتشار بار کاهش برابر در دانشگاه در محیطی مراقبت جهت ضروری نکات

 از استفاده یا و گرفتن آغوش در یکدیگر با دادن دست از پرهیز شامل :فردی صحت مسائل رعایت .1

 .صابون و بآ با هادست مرتب شستن و کردن سرفه یا عطسه هنگام کاغذیدستمال

 (Hands Rub) آب به نیاز بدون الکل پایه با هاکنندهضدعفونی از استفاده .2
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سالن  و هانمازخانه ،هاکلاس محل هایپنجره امکان صورت در و درها گذاشتن باز و هواکش از استفاده .3

 مدارس در راهروها اجتماعات،

 کنترل راهنمای> لدستورالعم رعایت به موظف غذائی مواد کنندهعرضهو  تولید سالم تغذیه پایگاه کلیه .4

 .باشندمی< یغذای مواد عرضه و توزیع تهیه، مراکز در ویروس کرونا با مقابله محیطی برای

 به جویان دانش ورود از قبل نوبت 3 حداقل هادانشگاه در موجود فضاهای گندزدایی و نظافت زمان .5

تریا در زمان گیرد )تشناب، نمازخانه، کافه صورت اهدانشگ در کلاس دو بین استراحت و زمان دانشگاه

 .ها نظافت و پاک کاری گردد(تشکیل کلاس

 گندزدایی دستور عمل

 .باشد برقرار تهویه و مناسب هوای جریان موردنظر محل در الامکانحتی نظافت، و گندزدایی هنگام .1

 انجام گندزدا و شوینده بین اختلاطی گونههیچ نباید و بوده یکدیگر از جدا گندزدایی و نظافت مرحله دو .2

 .گیرد

 یابدمی کاهش ساعت 24گذشت  از پس محلول کارایی شود استفاده و تهیه روزانه باید گندزدا محلول .3

 .گردد تهیه معمولی یا سرد آب با باید گندزدا .4

 استفاده زدائیگند محل در هوا مناسب جریان از، کلِر پایه گندزدای ترکیبات با کار حین در است لازم .5

 .نگردد افراد مسمومیت باعث بسته فضای در کلر ترکیبات تا انتشار کرد

 مناسب کارتریج با و صورتتمام تنفسی هایماسک از است لازم اسیدی و کلر ترکیبات با کار حین در .6

 .شود استفاده اسیدی بخارهای گاز و برای

 استفاده اسیدی خوردگی برابر در مقاوم لباس و دستکش از است لازم شیمیائی مواد با کاربرد حین در .7

 .شود

 غلظت این تهیه برای .شودمی گرفته نظر در %1سدیم  هیپوکلریت گندزدائی، از ماده استفاده در صورت .8

 و سرد آب واحد 5 به را ( %5 غلظت با تجارتی سفیدکننده ماده واحد یک است لازم مواد گندزدا از

 محیا ترتیباینبه که محلولی شودمی یادآور .نمود اضافه پلاستیکی ترجیحاً  دار و درب ظرفی در معمولی

 برای بودن استفادهقابل و ماندگاری زمان حداکثر و شده نگهداری ایدربسته ظرف در است لازم شودمی

 گندزدای ماده کارآمدی افزایش جهت به .است شدهگرفته نظر در ساعت 92 گندزدائی عملیات

 .باشدمی اولویت در آن کردن صرفم تازه ،شدهدرست
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 شیفت نیمه )در نظافت بار هر از پس و شود بینیپیش مجزا وسایل نوع 9 است لازم سطوح نظافت برای .9

 بعدی نوبت برای تا شوند گندزدائی و شسته حتماً  شوی کف وسایل و ها تی ها،دستمال وانتهای آن(

 .گردند آماده استفاده

 میز ها،نرده نظیر سطوحی ابتدا زا،بیماری عامل از سطوح بارآلودگی اهشک و زدودن جهت است آن بهتر .11

 .گرددمی نظافت شوینده مواد به آغشته و مرطوب دستمال با هانیمکت، صندلی

 محلول توسط که دستمالی توسط هاصندلی نیمکت میز ها،پلهراه ها،نرده نظیر سطوحی برای گندزدائی .11

 .شودمی انجام سطوح برای شده، خیس و مرطوب شدهتهیه الکل پایه گندزدا

 صورتبه گندزدا مواد به ( ...و صندلی ها،دستگیره ها،میله سطوح شدن آغشته از ناشی رطوبت است لازم .12

 .آید عمل به ممانعت دیگری دستمال یا و وسایل با سطوح کردنخشک از و شدهخشک خود به خودی

 .شودمی بینیپیش سطوح روی بر گندزدا مواد اثربخشی برای ماندگاری ایدقیقه 01 حدود مهم مدت  .13

 .برسد پایان به مقابل نقطه یا طرف در و آغاز نقطه یک از را نظافت است لازم .14

 هایسرویس نظافت و شستشو برای که وسایلی از باید شودمی استفاده نظافت برای که وسایلی و هادستمال .15

 .نگردد استفاده مشترک شرایطی هیچ در و بوده جدا رودمی بکار صحی

 .شدهبینیپیش مناسب محلی در مربوطه حفاظتی وسایل و لباس گندزدا، و شوینده مواد نگهداری محل .16

 :شود گرفته نظر در ذیل نکات شاغل کارکنان و دانشجویان سلامت از مراقبت و حفظ برای .17

 تب، ناگهانی حمله مانند کارکنان در فصلی هایسرماخوردگی شبیه علائم هرگونه بروز صورت در 

 در خود ،حالیبی

 نیز مواردی در و بینی از آبریزش و التهاب یا شدن سرخ تنفسی، ناراحتی عطسه، سرفه، ،فرورفتن 

 داکتر/درمانی صحی مراکز به و نموده خودداری کار ادامه از بلافاصله باید فرد و اسهال استفراغ تهوع،

 .نماید مراجعه لازم هایمراقبت و رماند دوره جهت طی مربوطه دستگاه معتمد

 دستگاه معتمد داکتر / درمانی صحی مرکز تائید و سلامت گواهی ارائه با فقط الذکرفوق افراد ورود 

 در مربوطه مدیر با لازم هایهماهنگی شاغل کارکنان برای است لازم .بود خواهد یرپذامکان مربوطه

 .شود بینیپیش درمان دوره انتهای تا وی برای ینیجایگز و شدهفراهم کار از غیبت مدت طول

 کرونا شیوع با مقابله جهت در لازم تمهیدات کارگیریبه برای آموزشی و ایتوصیه تابلوهای نصب .18

 .است ضروری کارکنان دانشجویان دید معرض در ویروس

 موضوع با مناسب علمی و آموزشی مطالب با هادانشگاه در آموزشی بروشورهای شودمی توصیه 

 و شده آشنا
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 شود گرفته در نظر غیر آموزش. 

 بینیپیش آشغال کیسه دارای دار درب هایسطل آموزشی، مراکز و هادانشگاه کلیه در است لازم 

 .باشندمی هامحل این در شدهمصرف کاغذی هایدستمال امحاء به افراد موظف کلیه و شود

 پلاستیکی هایکیسه در آشغال مخازن تخلیه ،خدمات کارکنان توسط آشغال هایسطل این تخلیه 

 انجام گندزدائی و نظافت گفت پیش مقررات طبق وسایل و گرفته صورت شیفت هر آخر در محکم

 گردد

 در  ویروس کرونا انتشار آلودگی بار کاهش محیطی عوامل کنترل پایش فرم اطلاعات

 .باشدمی جدول ذیل مطابق دانشکده/دانشگاه

 

( مورد 21طی پروتکل شماره ) 28/11/1399تاریخ ( به 19پیشگیری و کنترل ویروس کرونا )کوید پالیسی 

 باشد. قرار گرفته و از زمان توشیح قابل اجرا میتصویب اعضای شورای علمی موسسه 

 

 اسدالله رادمنددکتر 
 

 موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری رئیس 

 

 

 
 
 


