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 اي پارچه اقالم و لباس طريق از عفونت انتقال خطر كاهش هدف:

 انتشار از پیشگیری ، اجرايی روش اين تدوين از هدف آلوده

 غیر از عفونی های البسه تفکیک با میکروبی و عفونی آلودگی

 آلوده رخت دستکاری کمترين با موقع به صحیحو آوری جمع و عفونی

 . باشد می

 جمع) عفونت کنترل و پیشگیری های دستورالعمل منابع و مراجع:

 پزشکی علوم دانشگاه(  البسه داری نگه ، شستشو ، حمل ، آوری

  بهشتی شهید

 لباسشويی ماشین پودر رخشويخانه در موجود شوينده مواد :تعاریف

 ( باشد می کلر)  وايتکس کننده ضدعفونی مواد و

های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول گام)  شیوه انجام کار

 (: انجام

پرسنل رخشويخانه با توجه به رنگ پالستیک های حاوی لباس ها ،  -1

 آنها را تفکیک می کنند.
دقیق آبگیری  5برای کلیه لباس های چرک و عفونی ابتدا به مدت  -2

 باآب سرد انجام شود . 
 سپس جهت شستشوی اقالم پارچه ای به روش های زير اقدام کنید : -3

الف ( ماشین لباسشويی پر : يک لیوان از پودر دترجنت داخل 

 دقیقه شستشو انجام شود  20لباسشويی ريخته و به مدت 

ب( ماشین لباسشويی نیمه پر : نصف لیوان از پودر دترجنت داخل 

 جام شود .دقیقه شستشو ان 20لباسشويی و به مدت 

 دقیقه آبگیری و تخلیه می کنیم  5سپس ماشین را تخلیه و مجددا 

 جهت ضد عفونی اقالم پارچه ای به روش های زير عمل میکنیم : -4
لیتر  2.5الف ( ماشین لباسشويی پر و اقالم پارچه ای  عفونی : 

 آب ژاول رقیق شده 

لیتر  1ب( ماشین لباسشويی نیمه پر و اقالم پارچه ای عفونی : 

 آب ژاول رقیق شده 

لیترآب  1ج( ماشین لباسشويی پر و اقالم پارچه ای غیر عفونی : 

 ژاول رقیق شده 

 د( ماشین لباسشويی نیم پر و اقالم پارچه ای غیر عفونی : 

 لیتر آب ژاول رقیق شده 0.5

اول از ظروف عالمت گذاری شده د نکته : جهت رقیق سازی آب ژ

 رخشويخانه استفاده نمايید .
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مواد ضد عفونی کننده ، مواد شوينده ، آب  :تجهیزاتامکانات و 

 تصفیه ، ماشین های شستشو ، آبگیر ، خشک کن 

 

 


