
راھنمای کنترل محیطی 
   A(H1N1)برای مقابلھ با انفلوانزای با منشا خوکی  

در
کارخانھ/ کارگا ه 

مھندس فاطمھ فلکی: ارائھ کننده 
رئیس اداره کنترل عوامل موثر بر سالمت شغلی

١٣٨٨مھر



•H1N1  چیست؟
H1N1    ویروسي جدید است كھ از مكزیك و ایاالت متحده

.شروع و بھ سایر نقاط جھان انتشار یافتھ 
بیماری ویروسی حاد   H1N1ھردو آنفوالنزا ی فصلی و 

دستگاه تنفسی است اشکال گوناگونی از آنفوالنزا وجود  
.نیز یکی از این اشکال است H1N1دارد 



عالئم چیست ؟•
عالئم مشترک مانند H1N1ھردو آنفوالنزا ی فصلی و  

:است  داراسرفھ و یک یا چند از عالئم زیررا / تب 
خستگی غیر معمول•
سردرد•
درد ماھیچھ و مفاصل•
گلو درد•
سال ۵اسھال و استفراغ در کودکان زیر •



انتقال این بیماری از انسان بھ انسان از طریق سرفھ، عطسھ،  
کھ ویروس می تواند . تخلیھ ترشحات بینی و دھان می باشد

متری از طریق سرفھ یا عطسھ منتقل   ١/۵حداکثر تا فاصلھ 
اما راه دیگر انتقال تماس دست ھا، با محیط آلوده بھ . شود

مانند تجھیزات ، دستگیره درب ھا ، میز  یا . ویروس است
دست  . وسایلی کھ بطور عمومی و مشترک استفاده می شود
از آن تماس یافتھ با محیط آلوده بھ ویروس موجب انتقال 
طریق دست آلوده بھ بینی و دھان و یا چشم می شود



:افرادي كھ در معرض خطرھستند
Ø سال ٢سال یا زیر  ۶۵افراد باالي
Ø افراد با ناراحتي ھاي ریوي مانند آسم یا آمفیزم
Øافراد با ناراحتي ھاي قلبي ، كلیوي ، كبدي یا بیماریھاي خوني
Øافراد دیابتي
Øافراد با مشكل ایمني كھ تحت مراقبت ھاي پزشكي مي باشند
Ø زنان باردار
Ø افرادي كھ بھ مدت طوالني با آسپرین تحت درمان بوده اند



:عالئم بیماري
Øتنفس تند،یا مشكل تنفسي و یا تنفس كوتاه كوتاه
Øدرد یا فشار در قفسھ سینھ یا محوطھ شكمي
Øسرگیجھ ناگھاني
Øاز دست دادن ھوشیاري
Øاستفراغ مداوم
Øرنگ پوست كبود



ساعت زنده می   ٨تا  ٢ویروس در خارج از بدن بھ مدت 
درجھ سانتیگراد و در تماس   ١٠٠تا  ٧۵اما در دمای . ماند

با مواد ضد عفونی کننده وگندزداي محیطي مانند ھیدروژن  
مشابھ بھ   مواد، بتادین و الکل و)آب اکسیژنھ(پروکساید

راحتی از بین میروند



  بیشترین امکان آلودگی محیطی در وسایلی است کھ بھ نحوی  
        با دست و صورت انسان در تماس می باشند مانند    

      تجھیزات آشپزخانھ ، دستگیره درھا، میز و صندلی،  
     ھا و وسایل عمومی کھ مورد استفاده  شیرآالت، نرده 

مشترک می باشد 



اقدامات؟
بدلیل مقابلھ با  " کارفرما ملزم بھ نصب تابلوھای ھشدار دھنده با مضمون•

الزم است كارگران قبل و بعد از صرف غذا نسبت   Aشیوع آنفوالنزای نوع 
.بھ شستشوی صحیح دستھای خود با آب و صابون اقدام کنند 

حتي المقدور پرھیز از دست دادن با یكدیگر  : رعایت مسایل بھداشت فردي •
بھ دلیل مسایل بھداشتي استفاده از دستمال کاغذی ھنگام عطسھ یا سرفھ  

 .)ترجیحا صابون مایع (كردن  و شستن مرتب دستھا با آب و صابون  
آب سرد و گرم و صابون مایع  ( امکانات الزم برای شستشوی مرتب دستھا •

و شستشوی روزانھ یا تعویض لباس كار برای  ھمھ كارگران باید فراھم ) 
.شود 

استفاده از ھواکش و سیستم تھویھ مناسب با توجھ بھ نوع فعالیت و فضاي  •
فیزیكي  



سطل و دستمال ھا و وسائل نظافت و گند زدایی سرویسھای 

Ø   ، آخرین اطالعات و توصیھ ھای بھداشتی را در  کارفرما
زمینھ آنفوالنزا را از مراکز بھداشتی درمانی منطقھ خود  
دریافت وضمن اعالم بھ كارگران مفاد آنرا ، اعمال نماید

Ø سطل و دستمال ھا و وسائل نظافت و گند زدایی سرویسھای
بھداشتی باید از وسایلی کھ برای مکانھای دیگر استفاده 

میشود مجزا باشد 



امحاء دستمال کاغذی ھای استفاده شده و ھمچنین ادوات یک بار 
مصرف نظافت باید در سطلھای دردار پدالی صورت گیرد و تخلیھ 

مسئول نظافت ھمان شیفت با توجھ بھ مقررات پیش گفت انجام میگیرد 
  .

  

Ø  ، سطوح گندزدایی شده در صورت استفاده از آب ژاول یك درصد
.دقیقھ خیس بماند  ١٠بمدت 

Ø  کارفرما موظف است تا نسبت بھ تامین و نصب دستگاه خشک کن
.دستمال کاغذی در توالتھا و سرویسھای بھداشتی اقدام کند / دست 
Ø امحاء دستمال کاغذی ھای استفاده شده و ھمچنین ادوات یک بار

مصرف نظافت باید در سطلھای دردار پدالی صورت گیرد و تخلیھ 
مخازن زبالھ در کیسھ ھای پالستیکی محکم در آخر ھر شیفت توسط 
مسئول نظافت ھمان شیفت با توجھ بھ مقررات پیش گفت انجام میگیرد 
  .

Ø برای نماز خانھ ھا استفاده از مھر و سجاده شخصي و در قسمت
  .خانمھا استفاده از چادر نماز شخصی نیز ضرورت کامل دارد 



در صورت بروز ھرگونھ عالئم شبیھ سرماخوردگی ھای فصلی 
،  بي حوصلگيحملھ ناگھاني تب ، بي حالي ، : در پرسنل مانند 

بي اشتھایي و سرفھ ، سردرد ،كوفتگي و درد مفاصل ، عطسھ ، 
ناراحتي تنفسي ، سرخ شدن یا التھاب و آبریزش از بیني و در 

مواردي نیز تھوع ، استفراغ و اسھال باید بالفاصلھ از ادامھ 
سالمت شغلي  پزشک/کار منع و بھ مراکز بھداشتی درمانی

افراد بھ /ارجاع داده شود و فقط با تاییدیھ رسمی این مراكز
. محل کار خود بازگردند



Ø کارگاه یا کارخانھ از  بھتوصیھ میشود کارگران ھنگام ورود
دستمال ضدعفونی کننده ویا مایع ضد عفونی کننده با پایھ الکل 

.استفاده کنند
Ø  کارگرانی کھ در محل نگھداری مواد غذایی رفت و آمد دارند

آنان مورد باید از نظارت ویژه در خصوص نظافت شخصی 
.توجھ باشد

Ø مسئوالن  آشپزخانھ موظفند پس از ھر سرویس دھی در
رستوران کارخانھ یا کارگاه کلیھ ظروف پذیرایی ، لیوان، 
چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب روي میزھا را شستشو و 
گندزدایی نمایند و برای سرویس دھی بھ کارگران جدید از 

.سرویسھای جدید و پاكیزه استفاده کنند 



Ø حتي االمكان ازسفره ھاي  یکبار مصرف برای میز غذاخوری
استفاده شود و پس از ھر بار استفاده تعویض گردد 

Ø پارچھ ھایی کھ برای نظافت مورد استفاده قرار میگیرند
ترجیحا یكبار مصرف باشد و در غیر این صورت باید پس از 

محلول ھیپو کلریت سدیم آب ( ھر بار استفاده توسط سفید کننده 
یا ھر ماده گندزداي مجاز دیگرمطابق دستورالعمل %١) ژاول

.ھاي مربوطھ گندزدایی شوند 
Ø قبل از عمل گندزدایي براي تمام سطوح ابتدا سطوح را با

پارچھ نمدار بھ منظور حذف گردوغبار تمیز نموده و سپس 
.اقدام بھ گندزدایي گردد 



خیربلیسوال

آیا کارفرما آگاھی کافی در مورد اصول راھنمای کنترل محیطی آنفوالنزای خوکی را دارد؟ 

کارگاه نصب شده است؟/آیا تابلوھای ھشدار آنفوالنزا در کارخانھ

کارگاه وجود دارد؟/آیا سیستم ھواکش و تھویھ مناسب در کارخانھ

کارگاه وجود دارد؟/آیا وسایل نظافت سطوح و بھداشت  فردی بھ میزان کافی در کارخانھ

کارگاه نصب شده است؟/آیا دستورالعمل شستشوی دستھا در محل مناسب در سرویس بھداشتی در کارخانھ

کارگاه گندزدایی سطوح صورت می گیرد؟/آیا در پایان ھر شیفت در کارخانھ

آیا پرسنل آگاھی کافی در زمینھ  نحوه صحیح شستشوی دستھا و اصول بھداشت فردی در این مورد را 

دارند؟

کارگاه ، آگاھی و آموزش کافی در مورد نحوه صحیح گندزدایی را دیده /آیا پرسنل خدمات نظافت در کارخانھ

اند؟

آیا در مورد غذاخوری کارخانھ اصول دستورالعمل مربوطھ رعایت می شود؟

آیا درمورد سرویس ھای عمومی پرسنل اصول دستورالعمل سامانھ ھای حمل و نقل عمومی رعایت می 

شود؟



با تشکر           


