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

 با میکروبی و عفونی آلودگی انتشار از پیشگیری ، اجرايی روش اين تدوين

 با موقع به صحیح و آوری جمع و عفونی غیر از عفونی های البسه تفکیک

 باشد . می آلوده رخت دستکاری کمترين

دستورالعمل های پیشگیری و کنترل عفونت )جمع آوری ، حمل ،  منابع و مراجع:

 شستشو ، نگه داری البسه ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  :تعاریف

 (: های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول انجامگام)  شیوه انجام کار

 : عفونی البسه

 :و نظافت  شستشو -1

 كامال تا دهید قرار لباسشويي ماشین داخل در را اي پارچه اقالم كلیه ابتدا -2

  شود شستشو و ابگیري سرد آب توسط

 شستشو دقیقه 20به مدت  شوينده پودر و گرم آب وسیله به را ها لباس سپس -3

 . دهید

 استفاده درصد 2.5 ژاول اب از اي پارچه اقالم و ها لباس كلیه عفوني ضد جهت -4

 . دقیه به طول بیانجامد 20وی لباس و سیکل شستش كنید
درجه  95تا 90درجه سانتی گراد و زمان خشک شدن بین  70دمای آب حین شستشو  -5

 سانتی گراد باشد 

 روي بر لكه جاي مانده باقي صورت در مذكور هاي روش از استفاده از پس -6

 . بگیريد مشاوره محیط بهداشت واحد از لباس
جهت تهیه رقت های مناسب از آب ژاول از ظروف عالمت گذاری شده در واحد  -7

 رخشويخانه استفاده کنید 
 البسه غیر عفونی )کثیف(:

 : نظافت و شستشو -1

 دهید قرار لباسشويي ماشین داخل در را اي پارچه اقالم كلیه ابتدا -2

  شود شستشو و ابگیري سرد آب توسط كامال تا

 شستشو 20به مدت   شوينده پودر و گرم آب وسیله به را ها لباس سپس -3

 .  دهید

 95 تا90 بیم شدن خشک زمان و گراد سانتی درجه 70 شستشو حین آب دمای -5

 باشد گراد سانتی درجه

تا  1  ژاول اب از اي پارچه اقالم و ها لباس كلیه عفوني ضد جهت -5

 طول به دقیه 20 لباس شستشوی سیکل.  و . كنید استفاده درصد  5/1

 .  بیانجامد

 بر لكه جاي مانده باقي صورت در مذكور هاي روش از استفاده از پس -6

 . بگیريد مشاوره محیط بهداشت واحد از لباس روي

 در شده گذاری عالمت ظروف از ژاول آب از مناسب های رقت تهیه جهت -7

 کنید استفاده رخشويخانه واحد
 

: پرسنل اماده به کار ، مواد شوينده و ضد عفونی کننده  تجهیزاتامکانات و 
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 ، ماشین های شستشو ، آبگیری و خشک کن ، سبد و ترالی های حمل لباس  ،

 دفتر ثبت 


