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 ؟چگونه استانتقال ویروس  -

انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه  که انتقال این بیماري از انسان به اعالم می داردآخرین اطالعات 

متري از طریق سرفه یا عطسه  1.5حداکثر تا فاصله  واندکه ویروس می ت. ترشحات بینی و دهان می باشد

مانند دستگیره درب ها و یا . تماس دست ها، با محیط آلوده به ویروس است اما راه دیگر انتقال. منتقل شود

 دست تماس یافته با محیط آلوده به ویروس موجب. بطور عمومی و مشترك استفاده می شود وسایلی که

 .دست آلوده شده به بینی و دهان و یا چشم می شودق رانتقال ان از طری

 رعایت بهداشت فردي توسط دانش آموزان - 

  H1N1جهت پیشگیري از انتقال ویروسشستن دستها  دستورالعمل )الف

  )دو بار شستشو(شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20تا  15مدت باید با آب گرم و صابون به  دستها

  دستها را مرطوب کنید- 1

  از صابون مایع استفاده کنیدجیها تر - 2

  کف دستها را خوب به هم بمالید- 3

  انگشتان را بشوئید- 4

  مچ ها را بشوئید- 5

  شست را بشوئید- 6

  بین انگشتان را بشوئید - 7

  آبکشی کنید - 8

  با دستمال کاغذي خشک کنید - 9

  شیر آب را با همان دستمال ببندید-10

  وسی نکنیددست ندهید و روب یها با سایر همکالس) ب



  در مدارس  A(H1N1)براي مقابله با انفلوانزاي با منشا خوکی  راهنماي کنترل محیطی 

 Page ٢ 
 

و  خوکی می تواند در محیط باقی بماند با منشاء  H1N1ویروس زمانی که  مدت

  :به شرح زیر می باشد بیشترین مکان هایی که امکان آلودگی آن را دارد

مواد و در تماس با  درجه سانتیگراد 100تا  75دماي  دراما. ساعت زنده می ماند 8تا  2ویروس به مدت  در خارج از بدن

: اما منابع آلودگی در انسان شامل .از بین میروندهیدروژن پروکساید، بتادین و الکل ا به راحتی  مانند فونی کنندهضد ع

زیرا مکان هاي فوق بیشتر مورد تماس دستها در افراد عادي می . باشند بینی ، دهان، لب ها، چشم ها  و دست ها می

 .باشد

د همانند نتماس می باش که به نحوي با دست، صورت انسان در استی وسایل دربیشترین امکان آلودگی محیطی  اما

و مالفه، اسباب بازي ها ، وسایل آشپزي و آشپزخانه،  دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  پله ها، بالشت

 . … استفاده مشترك می باشد همانند اسکناس، اسناد و مدارك دست به دست شده و وسایل عمومی که مورد

آب و صابون شستشو  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست و صورت خود را با

 .دیده

 :محیطهاي مدرسهنحوه نظافت و ضدعفونی نمودن 

نباید هیچگونه دخالتی درامر عرضه، تولید، خرید و یا این فرد مدرسه یک نفر مشخص باشد و  مسئول نظافت  -1

  .غذایی در مدرسه داشته باشدفروش مواد 

استفاده کار و لباس - دستکش - تنفسی مناسب باید از ماسکمدرسه در هنگام نظافت مسئول نظافت  فرادا/ فرد   -2

 .نمایند

پارچه هایی که براي نظافت مورد استفاده قرار میگیرند باید پس از هر بار مصرف توسط محلول هیپو کلریت   -3

 .دزدایی شوندگن% 1) آب ژاول(سدیم

  .سطوح  را ابتدا با پارچه نمدار تمیز نمائید گرد و خاك و غبار و -4

 .را در سطل آماده نمائید) پیمانه آب 5به ازاء هر پیمانه آب ژاول ( 1%سدیم  یتهیپوکلره کنند گند زداییمحلول   - 5

ا کم کردن آب اضافی آن جهت سطوحی پارچه ها را فشرده و ببعد از آغشته شدن آن  پارچه را در سطل فروبرده و -6
لمس شده  و خروج، روي میز و صندلی، دستگیره ها، کنار پنجره ها، وسائلی که احتماالً با دست محل هاي ورود(مانند 
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امکان آلودگی  همه مکانهایی کهمخصوص فقط براي گند زدایی تی  از.استفاده کنید.........)،تلفن وکامپیوتر مانند اند

 . استفاده نماییدوجود دارد 

سرویسهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي مکانهاي دیگر از  گند زداییسطل و دستمال ها و وسائل نظافت و  -7

 .مجزا باشد جمله آبخوري و کالسها استفاده میشود

رت د و آسیب نبینند و در صووماسک مخصوصتان پاره نش لباس، دستکش و. در طول مدت نظافت مراقب باشید - 8

 .صدمه آنرا تعویض نمایید

الزم  است سطوح  . ضروري استدر طول مدت نظافت  بعنوان تهویه ي مناسب پنجره اتاقهایاباز کردن درب  -9

  .دقیقه خیس بماند 10گندزدایی شده بمدت 

  .مقابل به پایان برسانید نظافت را از یک نقطه اغاز و در طرف یا نقطه الزم است -10

کاغذي هاي استفاده شده و همچنین ادوات یک بار مصرف نظافت باید در سطلهاي دردار پدالی  امحاء دستمال -11

صورت گیرد و تخلیه مخازن زباله در کیسه هاي پالستیکی محکم در آخر هر شیفت توسط مسئول نظافت همان 

  سطلهاي دردار. شیفت با توجه به مقررات پیش گفت انجام میگیرد

ان گند زدایی آن از روش فوق وجود ندارد مانند تجهیزات آزمایشگاهی، وسائل ورزشی و غیره کلیه وسایلی که امک -12

در این روش محلول آب ژاول به غلظت توصیه شده تهیه و وسایل . یاید با استفاده از روش غوطه وري گند زدایی گردد

  .دقیقه در آن باقی میمانند 10فوق بصورت غرقابی بمدت 

ي  پله ها و سرویسهاي بهداشتی قبل از هاي تماس مشترك و مستمر مانند دستگیره هاي در، نرده گند زدایی دارا -13

در پایان هر شیفت .....هر زنگ تفریح باید انجام گیرد و سایر سطوح مانند کف اتاقها، راهروها، سالنهاي آمفی تاتر و

 انجام میگیرد

دانش آموزان بین زنگهاي تفریح پنجره و در هاي کالس  جهت تامین تهویه مناسب براي کالسها و محل تجمع - 14 

هواي و خنک کننده و باد بزن ها براي بهبود کیفیت و هواکش سیستمهاي تهویه  تا آنجا که امکان داشته باشدباز و در 

  .اتاقها استفاده شود

براي نماز خانه . ش بینی شودساعت پی 8استفاده از محلهاي تجمع نظیر آمفی تاتر و نمازخانه در حد فاصل حداقل  -15
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  .ضرورت کامل داردها استفاده از مهر و سجاده شخصی 

  .هاي پوشش دار تکی استفاده شود "نی"از جهت مصرف سبدهاي حمل شیر مدرسه باید گند زدایی شوند و -16

. اضافی باشند  "هسر"که براي نظافت کف اتاقها و سالنها و غیره استفاده میشود باید داراي چندین  "یتی های": نکته

دقیقه غوطه  10اول بمدت ژمیبایست در آب داغ شسته و سپس در محلول آماده شده ي آب  ههر سرازپس از استفاده 

  و براي استفاده آماده باشد  شدهخشک در دماي اتاق بعد از آن . ور بماند

  پس از پایان هر شیفت انجام گیرد باید نظافت حیاط مدرسه  :نکته

  آب پاشی اولیه -          

  تی جهت جمع آوري گرد و خاك   /استفاده از جارو -          

  :ایمنی در کاربرد مواد گندزدا 

و یا هر مکانی که مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد در دسترس  مدرسهجعبه کمکهاي اولیه باید در هر - 
 .باشد

ف و استانداردهاي ایمنی تهیه شده توسط تولیدکننده کاربرد هر ماده شیمیایی باید براساس دستورالعمل مصر - 

 .انجام شود

از اضافه کردن آب به محلول غلیظ . هنگام تهیه محلول رقیق همیشه باید محلول غلیظ به آب اضافه شود - 

 .خودداري کنید

 .تماس پوست با محلول غلیظ موجب سوختگی شدید خواهد شد - 

 

 .د از پوشش مناسب صورت استفاده شودبایمحلول رقیق تهیه شده در هنگام کاربرد  - 

  

  مسئولیت حسن انجام این دستورالعمل بعهده مدیریت مدارس میباشد 

  



  در مدارس  A(H1N1)براي مقابله با انفلوانزاي با منشا خوکی  راهنماي کنترل محیطی 

 Page ٥ 
 

  

. 


