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دامنه کاربرد:
دام و طیورکشتارگاه : 

در هوا، سطوح و اشیاء عامل عفونتکاهش غلظت : اقدامات کنترلی بهداشت محیطیهدف از 
بهداشت فردي:.1

پرهیز شود.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
 شگیري از بروز بیماري رعایت گردد. (حداقل یک متر)متر جهت پی2تا 1فاصله
کنندهمواد ضدعفونیو یا استفاده از بر اساس پروتکل شستن دست) ها با آب و صابون (شستن مرتب دست

ح ن به سطودست زدان به غذا، بعد از دست زدن به دهان، بینی و چشم، قبل ازقبل از دست زدبر پایه الکل
به دام و طیور، بعد از دست زدن به الشه و یا قسمت هاي مختلف الشه دام و طیور زدن مختلف، بعد از دست 

فراموش نشود.و بعد از دست شویی و نظایر آن
 وسط تحفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش، لباس کار مناسب برحسب واحد مرتبط استفاده از وسایل

حین کار الزامی است.پرسنل شاغل در 
 دست بدون دستکش با الشه ها و قسمت هاي مختلف دام و طیور ذبح شده خود داري از تماس مستقیم

نمایند.
 مشمولین کارت در کشتارگاه به ویژه شاغلین مرتبط با سالن کشتار، سالخی و داشتن کارت بهداشت براي

سردخانه و سایر شاغلین دست اندر کار موادغذایی الزامی است.
شه دام موظف به پوشش مناسب از جمله لباس کار مناسب، کاور پالستیکی کلیه شاغلین توزیع کنندگان ال

ردد.برقرار نگکارگرکامل بدن و دستکش بطوریکه در جابجایی الشه هیچگونه ارتباط مستقیم با بدن 
 استفاده از چنگگ مناسب جهت جابجایی الشه ها در هنگام توزیع طوریکه که کارگر توزیع کننده وارد

ردخانه ماشین حمل نشود.یخچال و یا س
.در حین کار از خوردن و آشامیدن پرهیز شود
دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.
تا حد و نظایر آن خود داري شود هاي آسانسورره هاي در، تجهیزات، دکمهیاز تماس مستقیم دست با دستگ

دستمال کاغذي استفاده شود.از امکان 
 که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی(عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده

.آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
 ها با چشم، بینی و دهان.تماس دستعدم
صورت وجود)(در. ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه
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به د نمودن افراد در ابتالدلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستععدم استعمال دخانیات به
ویروس.

 صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیددر.
د).براي ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود(در صورت وجو

ها دستشويشستدستورعمل
:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه20مدت باید با آب گرم و صابون به هادست

ها را مرطوب کنیددست-1
از صابون مایع استفاده کنید-2
ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3
را بشوئیدانگشتان -4
ها را بشوئیدمچ-5
بین انگشتان را بشوئید-6
کنیدآبکشی -7
(استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)با دستمال کاغذي خشک کنید-8
شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید-10

:بهداشت مواد غذایی.2
د.نداده شوب بعد از خروج از خط کشتار قرار در بسته بندي مناس"کلیه کشتار (اعم دام و طیور) ترجیحا
 زار به باتأکید می گردد که الشه هاي دام و طیور به ویژه طیور در بسته بندي مجوز دار و قطعه بندي شده

عرضه گردد.
 توصیه می گردد الشه هاي دام در صورت عدم امکان بسته بندي در پوشش مناسب وکیوم شده تا در مسیر

، تماس الشه با سطوح و دست شاغلین به حداقل برسد.جابجایی و انتقال
می گردد از هر گونه کشتار در خارج از سیستم تعریف شده کشتارگاهی خود داري شود.تأکید
 از انتقال و جابجایی هر گونه دام و طیور کشتار شده در خارج سیستم تعریف شده کشتارگاهی یا ماشین هاي

هاي متفرقه خود داري نموده و ممنوع می باشد. فاقد سردخانه مناسب و یا ماشین 
هاي یکبار مصرف انجام گیرد.بنديدر بسته"، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحاسرو نمک، فلفل، سماق
قبل از سرو باید داراي پوشش بهداشتی باشند.( درصورت وجود)مواد غذایی سلف سرویس
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،عرضه غذا بایستی در ظروف یکبار مصرف مناسب در صورت فعال بودن سلف سرویس در کشتارگاه ها
صورت پذیرد.

و یا موادغذایی پخته شده خارج از یخچال و یا بدون پوشش در داخل روباز به صورت مواد غذایی از نگهداري
.یخچال خود داري گردد

.جهت سرو چاي و هر نوع نوشیدنی از لیوان شخصی و یا یکبار مصرف مناسب استفاده شود
تا حد امکان  اجتناب سرد و همچنین خوردن غذاهاي آماده کشتارگاه هاي عمومی از خوردن غذا در محیط

.صورت کامال پخته استفاده کنیدغذایی بهموادکرده و از 
 از خرید و مصرف مواد غذایی آماده به مصرف که به صورت روباز و بدون پوشش عرضه می گردند خود داري
نمایند.
 فعال بودن فروشگاه، دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی در صورت

بایستی مورد عمل قرار گیرد.
 عرضه هر گونه مواد غذایی آماده به مصرف بایستی با پوشش مناسب انجام شود و از در فروشگاه هاي جانبی

آلودگی محیطی به دور باشد.
 شاغلین در فروشگاه هاي جانبی کشتارگاه ها بایستی داراي کارت بهداشت بوده و ملزم به رعایت بهداشت

فردي به ویژه پروتکل مقابله با کرونا را رعایت نمایند.

ابزار و تجهیزات:بهداشت .3
خ و دهی کلیه ظروف طب) موظفند پس از سرویسفعال بودن(در صورت هاي سرو غذا ها و محلآشپزخانه

درجه 75بااليبا آبرا و نظایر آن، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی،غذاییسازي موادآماده
ین هاي جایگزدهی به افراد جدید از سرویسو براي سرویسشی نمایندکگراد بشویید، سپس گندزدایی و  آبسانتی

استفاده کنند.
شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.چنانچه از پوشش یکبار مصرف براي میز غذاخوري استفاده می
ضروري می باشد.در هر شیفت کاري و حمل و نقلتجهیزات کشتارتشو و گندزدایی وسایل وشس
 ضروري می باشد.بار تخیلهیخچال ها بعد از هرگندزایی سردخانه وو شستشو
 گندزدایی یخچال ها و سردخانه هاي کشتار گاه بعد از تخلیه الزامی بوده و بعد از آن تا شیفت شستشو و

بعدي جهت بارگیري پلمب شود.
.شستشو و گندزدایی ماشین هاي حمل و توزیع کننده الشه دام و طیور بعد از توزیع ضروري می باشد
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ه تجهیزات حمل از جمله سبدهاي حمل طیور شستشو و گندزدایی ماشین هاي حمل دام و طیور زنده و کلی
بعد از تخلیه در کشتارگاه الزامی می باشد.

بار استفاده گندزدایی شود.س از هروسایل نظافت پ
 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري استرختکن و در صورت وجود.
 صورت موقت ها بهنظایر آن از نمازخانهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترك از جمله چادر، سجاده و

آوري گردد.جمع
راهروهارنده به تعداد مناسب در هر طبقه،ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوي مواد ضد ،

مواردي نظیر آن ضروري می باشد.آسانسورها، سرویس هاي بهداشتی و 

بهداشت ساختمان:.4
.شستشوي مرتب و گندزدایی بعد از شیفت کاري سالن کشتار، آماده سازي و نظایر آن الزامی می باشد
 در ابتداي خط کشتارگاه بعد از تخلیه تخلیه دام و طیور سالن نگهداري و یا محلشستشوي و گندزدایی

الزامی می باشد.
 بطوریکه همیشه داراي هواي مناسب باشند.هاسالنهاي هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از
بطور مستمر ضروري می باشد.آسانسورهاهاي بهداشتی وهاي اقامت، سرویستهویه مناسب محل
زدایی کنیدگندمجزاصورت (حمام و توالت) را بههاي بهداشتیسرویس.
ا پخش نشوندها در هوگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.

 .سطوح داراي تماس مشترك با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد
هاي بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتسیستم لوله
خدماتی درنیروهاي کلیه صورت پذیرد و هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

هاي پالستیکی آوري پسماند در کیسهجمعآوري و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی (خصوص جمع
.در دستور کار قرار دهندر هر شیفتدر آخبدون درز و نشت)محکم

بینی شود.نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشهاي تجمع نظیردر محل
داشته باشدمناسبهیتهودیباآسانسوريهوا.
از چرخه استفاده خارج شوند.ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريآب
.تهویه مستمر و گندزدایی سطوح مشترك اتاق استراحت شاغلین ضروري می باشد
شوندگندزداییهاي ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاري در صورت وجود سالن.
هاي سیگار (درصورت وجود) غیر فعال گردد.اتاقک
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: سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند.5
 سالن ها شامل: کشتار،انتظار، اصبل ها، پابندزنی، پرکنی ، پوست کنی ، تخلیه وپاکیزه سازي ، بسته

وامثال آنهابندي،قطعه بندي، آماده سازي، بسته بندي اندررنه، آالیش
پشتی صندلی( قسمت پالستیکی یا فلزي)  در فضاهاي باز وصندلی ها(نشیمن صندلی، دسته هاي صندلی

وبسته                              
                                                                                   میز وصندلی غذا خوري در سلف سرویس ها
  دیوارها، کف سقف ،پنجره ها
خودروهاي حمل ونقل
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  کامپیوتر، مانیتورها، موهس
(دستشویی، توالت وحمام) سرویسهاي بهداشتی
ابزارکار در کشتارگاه
خوان و کارتهاي کابینت، گوشی تلفن، دستگاهتخت، کمد، ، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، ها، درب

نظایر آنو وسایل عمومی، کلید و پریزها، هاخودپردازها، کف پوش
 محل آلوده شده را تمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و در

بیاندازید.صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیزو حوله را در کیسه زباله 
               . در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید
دور ریختن دستکشها در کیسه زباله
کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید
 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز کنید

ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایید
براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نکنید

یی سطوح:گندزدا.6
 محل آلوده شده را تمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و در

ه کاغذي سطوح را خشک و تمیزو حوله را در کیسه زباله بیاندازید.صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حول
 .از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلره یا بر پایه الکلی استفاده کنید
از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید
 رعایت گردد؛                                               بسته به نوع و غلظت و ماده مؤثره دقیقه 60تا 10زمان مورد نیاز براي اثر گذاري گندزدا ها
           در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید و در کیسه زباله بیاندازید
کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید
ا با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز کنید بعد از اتمام کار بالفاصله دستها ر

ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایید
براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده ننمایید
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:. مواد گندزدا7
مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز . 1

کش با طیف گسترده است و درصد یک میکروب70ها موثر است. اتیل الکل از بین بردن ویروسالکل براي 
عنوان مثال درپوشکلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (بهطوربه

ستتوسکوپ و هاي دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل االستیکی ویال
شود.ونتیالتورها) استفاده می

ا تهویه شود و در فضاهایی بدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گندزدایی سطوح کوچک محدود میبه
گردد.مطلوب استفاده می

ردگی وخشدن و تركتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میاستفاده مکرر و طوالنی از الکل به
هاي خاص شود.الستیک و پالستیک

. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم 2
طبق دستور تولید کننده مورد استفاده قرار گیرد.

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
طبق دستور تولید کننده مورد استفاده قرار گیرد.

کننده.سفید4
گندزدایی قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از جمله 

شود.ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می
دزدایی سطوح طور گسترده در دسترس است و براي گنکم و بهبا هزینه، هاي خانگی گندزداها و سفیدکننده

شود.توصیه می
رما کند و تحت تاثیر گها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسی را تحریک میبا این حال سفیدکنندهتوجه:

ها باید با احتیاط دهند. بنابر این سفیدکنندهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهو نور تجزیه می
مصرف گردند.

تواند یتر) متر و ضعیفشده (قويسازي توصیهنادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیقاستفاده 
دیدگی کارکنان گردد.اثرات آن را براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب
شده  رعایت موارد زیر ضروري است:براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

آب و دستکش و عینک براي محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه بند ضداستفاده از ماسک، پیش-
شود.می
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هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.هاي سفیدکننده در محلمحلول-
گردد و آن را ناکارآمد سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می-

نماید)می
براي سطوح معمولی و خارج از سطوح %5استفاده از سفیدکننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت -

(یک قاشق غذا خوري از سفید کننده با رقیق نمایید.%0,05آن را تا درمانی و یا سطوح در ارتباط با بیماران 
چهار لیوان آب سرد معمولی)

هیپوکلریت سدیم راهنماي غلظت و مصرف -1جدول
)  کلر قابل دسترسPPM)50000معادل 5هاي سفیدکننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % عمده محلولیه:محلول اول

قسمت آب سرد 99قسمت سفیدکننده به 1شود استفاده از توصیه می5از هیپوکلریت سدیم % 1:100محلول شده:محلول توصیه
)آب سرد معمولی اضافه شودیک قاشق غذاخوري سفید کننده به چهار لیوانلوله کشی (

عنوان مثال ، براي به.براي دستیابی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید
وري دوقاشق غذاخهیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید (در صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده

)به چهار لیوان آب سرد معمولی اضافه شودسفید کننده 
، کلر قابل دسترس 1:100درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول 5براي سفیدکننده حاوي سازي:کلر قابل دسترس بعد از رقیق

پی پی ام خواهد بود500درصد یا 0,05در حدود 
ادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددهاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقکننده شامل غلظتهاي سفیدمحلول

زمان تماس براي کاربردهاي متفاوت: 
گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر
شود(براي تیدقیقه توصیه می30زمان تماس کردن اقالم:ورگندزدایی از طریق غوطه	ها، دستمال، لباس، دستکش 

آن)و نظایر 
کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیز

وري)غوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 
نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیازردیف

پی ام یا پی 500کلر قابل دسترسی 1
درصد0,05

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

واحد آب 99واحد گندزدا 1
سرد
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: نکات مهم
رگاه هاي تنفسی به تعداد کافی در نقاط مختلف کشتااز انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی نصب تابلوهاي آموزش

ضروري می باشد
هاي بهداشتی و نقاط به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویسهادستشوي شستنصب راهنماي

مختلف کشتارگاه ضروري می باشد.
 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس
  صورت بروز سرماخوردگی   در  شبیه  سنل مانند:    هرگونه عالئم  صلی در افراد مقیم و پر ، رجهد38باالي تبف

هعالئم گوارشــی از قبیل اســهال، نارســایی اعضــاي بدن ب، نارســایی تنفســی و تنگی نفس، ســرفه و گلودرد
ارجاع منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمتها و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار خصوص کلیه

بازگردند.افراد به محل کار خودداده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/
ه جهت تهویها باز گذاشته شوند وها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالنزدایی و نظافت، نگام گنده

هواکش نیز روشن باشد.بهتر 
نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به
تهیه گرددباید با آب سرد یا معمولیهاگندزدا.
هش می یابد).ساعت کا24(کارایی محلول پس از گذشت گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول
اء هر (به ازصرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

باید فراهم شود.ي نیروهاي خدماتی ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برا2شیفت حداقل 
ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .
ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي مکانسرویسزداییندگوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشد،شودهاي دیگر استفاده می

د و در د و آسیب نبینوماسک مخصوصتان پاره نشلباس، دستکش ومدت نظافت مراقب باشیددر طول
. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت هبالزم  است سطوح گندزدایی شده
ی را به صورت مارپیچ حرکمقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه نت دهید)(ت
"یشود باید داراي چندها و غیره استفاده میها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییت"اضافی باشند"رس.
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ی،پارچهپس از استفاده ازآب ژاول شسته و سپس در محلولمیبایست در آب داغها، دستمال نظافت و ت
و براي استفاده آماده باشد.شدهخشکور بماند. بعد از آن در دماي اتاق دقیقه غوطه30مدت هب

زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده.
دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداري گردد اگر سفید

ا یک پزشک مشورت گردد.شسته شود و ب
ده و داهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشها بهکنندهکار بردن سفیداز به

عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلوط کردن هاي شیمیایی خطرناك شود. بهتواند باعث واکنشمی
گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میي که براي تمیزکننده با مواد شوینده اسیدي مانند موادسفید

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می
کننده براي گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

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

هایی که اخیرا کنندهاز سفیدشود براي اطمینان از اثربخشی آنهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می
موده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.شده خریداري نتولید

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روي آن برچسب تاریخ کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24شده بال استفاده را بعد از هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق
ه و قبل از شدگردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزها میکنندهسفیدشدنفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید

کودکان نگهداري گردد
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:ویروسنکات مهم در پیشگیري از کرونا

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست
د بشوییبا آب و صابون مایع ثانیه 20باالي مچ به مدت 

موادو درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 
استفاده نمایید؛کننده بر پایه الکلیضدعفونی

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از
با افراد دیگر دادناز روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید
؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما
. نمایند

زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست
کنید

با هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را
دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو
استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس
تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛
 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.هستید

 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و
سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان




