
 سطوح و ابسارگندزدایی  ضدعفونی دست و دستورالعمل

 : رعایت مسایل بهداشت فردی شامل

 تشجیحبً صبثَى هبیع( ضستي هشتت دست ّب ثب آة ٍ صبثَى(. 

 .استفبدُ اص ضَیٌذُ ّبی ثب پبیِ الکل ثذٍى ًیبص ثِ آة تَصیِ هی ضَد 

 

 

 



 نظافت سطوح شامل: 

 ثب کوک ٍ... اثتذا صٌذلیْب عوَدی، دستگیشُ ّب، ی افقی ٍهیلِ ّبدس صَست ٍجَد تشضحبت : 

بل تویض دیگشی گٌذ صدایی ٍ ثب کوک دستودسصذ  5/0هَاد ضَیٌذُ ٍ سپس تَسط آة طاٍل 

 گیشد. اًجبم 

   دٍ هشحلِ ًظبفت ٍ گٌذصدایی جذا اص یکذیگش ثَدُ ٍ ًجبیذ ّیچگًَِ اختالطی ثیي ضَیٌذُ ٍ گٌدذصدا

 اًجبم گیشد.

 ٍصاًِ تْیِ ٍ استفبدُ ضَد.هحلَل گٌذصدا ثبیذ س 

 .گٌذصدا ثبیذ ثب آة سشد یب هعوَلی تْیِ گشدد 

 دس ٌّگبم ًظبفت ثبیذ اص هبسک، دستکص ٍ لجبس کبس هٌبسدت ٍ هقدبٍم دس    / افشاد هسئَل ًظبفتفشد

 .ًوبیٌذثشاثش خَسدگی آة طاٍل استفبدُ 

        الزم است در حیي کار تا ترکیثات گٌذزدای پایِ کلررُ از رریراى هٌاسرة ّرَا در ه ر

تا اًتشار ترکیثات کلر در فضای تستِ تاعر  هسروَهیت    اطویٌاى حاص  ًوَدگٌذزدائی 

 افراد ًگردد.

 ضوي اطویٌاى از تَْیرِ ّرَا در صرَرت     در حیي کار تا ترکیثات کلر ٍ اسیذی الزم است

تٌفسی توام صَرت ٍ تا کارتریج هٌاسة ترای گاز ٍ تخارّای اسیذی  از هاسک ّای لسٍم 

 استفادُ شَد .

 درصذ( در  ک  ٍ یا ّیپَکلریت سذین یک دّنهادُ هٌاسة ترای گٌذزدائی )تر پایِ آب، ال

 ًظر گرفتِ هی شَد.



   :  ( را ترِ  5یک ٍاحذ آب شاٍل ) هادُ سفیذکٌٌذُ تجارتی تا غلظت ترای سطَح هعوَلی%

 ٍ ترری اً پالستیکی اضافِ ًوَد.  حذ آب سرد ٍ هعوَلی در ظرفی درب دارٍا 49

    ذکٌٌذُ ) هرادُ سرفی  ترای سطَح دارای آلَدگی ترش ات ٍ خلط : یرک ٍاحرذ آب شاٍل

ٍاحرذ آب سررد ٍ هعورَلی در ظرفری درب دار ٍ ترری راً       9 %( را ت5ِتجارتی تا غلظت 

 .پالستیکی اضافِ ًوَد

  هی شَد الزم است در ظرف درب تستِ ای  تْیِیادآٍر هی شَد ه لَلی کِ تِ ایي ترتیة

 44ًگْذاری شذُ ٍ حذاکثر زهاى هاًذگاری ٍ قات  استفادُ تَدى ترای عولیات گٌذزدائی 

 . شَدساعت در ًظر گرفتِ 

    تِ رْت افسایش کارآهذی هادُ گٌذزدای درست شذُ، تازُ هصرف کرردى آى در اٍلَیرت

 تاشذ .هی 

  دستوال هجسا پیش تیٌی شَد ٍ پس از ّرر ترار ًظافرت     4الزم است  ترای ًظافت سطَح

 دستوال ّا حتواً شستِ ٍ گٌذزدائی شًَذ تا ترای ًَتت تعذی استفادُ آهادُ گردًذ.

   رْت زدٍدى ٍ کاّش تارآلَدگی سطَح از عاه  تیواریسا، اتتذا سطَح تا دستوال هرطَب

 ُ ًظافت هی گردد.ٍ آغشتِ تِ هَاد شَیٌذ

    ،ُگٌذزدائی تَسط دستوالی کِ تَسط ه لَل گٌذزدای تْیِ شذُ هرطَب ٍ خریس شرذ

 ترای سطَح اًجام هی شَد.

  دستوال در سط  یا ظرفی کِ ه تَی ه لَل گٌذزدا است غَطرِ ٍر شرذُ    هرحلِدرایي

 پس از فشردى ٍ زدٍدى ه لَل اضافی تر رٍی کلیِ سطَحی کِ تواس هشترک ترای اًْرا 

 ٍرَد دارد کشیذُ هی شَد.



  هیسصٌذلی ٍ  سطَح ) هیلِ ّا، دستگیرُ ّا، الزم است رطَتت ًاشی از آغشتِ شذى  ... ٍ

( تِ هَاد گٌذزدا تصَرت خَد تخَدی خشک شذُ ٍ از خشک کردى سطَح تا ٍسای  ٍ یا 

 دستوال دیگر هواًعت تعو  آیذ.

  هی تاشذ دقیقِ   01رٍی سطَح  ای اثر تخشی ترهَاد گٌذزدا ترحذاق  زهاى تواس.  

  .الزم است ًظافت را از یک ًقطِ آغاز ٍ در طرف یا ًقطِ هقات  تِ پایاى ترسذ 

 استفادُ هی شَد تایذ از ٍسرایلی کرِ تررای شستشرَ ٍ ًظافرت       ٍسایلی کِ ترای ًظافت

 سرٍیس ّای تْذاشتی تکار هی رٍد رذا تَدُ ٍ در ّیچ شرایطی هشترکاً استفادُ ًگردد.

 پیش تیٌی  ًگْذاری هَاد شَیٌذُ ٍ گٌذزدا، لثاس ٍ ٍسای  حفاظتی ی هجسا ترایه لایذ ت

 گردد.

 هشتو  تر حذاق  هرَارد ریر     در ه   هٌاسة ًصة ٍ  رعثِ کوک ّای اٍلیِ الزم است

تاشذ: یک رفت دستکش یکثار هصرف، هادُ چشن شَی، یک شیشِ هرادُ ضرذ عفرًَی    

ٌذُ ًظیر صاتَى ٍ ترری اً صاتَى هایع یا صاتَى تا کٌٌذُ پَست ٍ ه   رراحت، هادُ شَی

پایِ الکی تذٍى ًیاز تِ شستشَ تا آب، چْار عذد گاز استری ، یک رٍل تاًرذ، یرک پوراد    

 سَختگی، یک عذد قیچی، پٌثِ تِ هقذار کافی ٍ دُ عذد چسة زخن.

  ِضبغلیي ٍ گیشًدذگبى  سطل ّبی دسة داس پذالی پیص ثیٌی ضَد ٍ کلیِ  ،قسوتْبالصم است دس کلی

ثصَست ثْذاضتی ) دفع دس سطل اضدابل  هَظف ثِ اهحبء دستوبل ّبی کبغزی هصشف ضذُ  خذهبت

 جبضٌذ. دسثذاس پذالی ( هی

    تخلیِ هخبصى صثبلِ دس کیسِ ّبی پالستیکی هحکن دس آخش ّش ضیفت صَست گشفتِ ٍ ٍسبیل طجد

 .ضًَذ پیص گفت ًظبفت ٍ گٌذصدائی دستَس عول 

 



 



 درجه  07عمل تهیه الکل دستورال

پشٍتئیي ّبی داخدل سدلَلی ثبعدر هدشج هَجدَدات تدک        اص ثیي ثشدى سبختوبىلکل طجی یب اتبًَل ثب ا

سلَلی ٍ هیکشٍثْب ضذُ ٍ ّش چقذس کِ غلظت آى ثیطتش ثبضذ، ایي عول سا ثْتش اًجبم هی دّذ. اهدب یدک   

اص ثدیي  ت پشٍتئیي ّبی غطبء سدلَلی سا  ًکتِ ٍجَد داسد ٍ آى ّن ایٌکِ دس غلظت ّبی ثبال الکل ثِ سشع

ًوَدُ ٍ ثب ایٌکبس ثبعر هی ضَد تب ًفَر الکل ثذاخل سلَل کبّص پیذا کٌدذ. ثٌدبثشایي    هی ثشد ) دًبتَسُ(

اص ثدیي  سدطحص  سدبختوبى پدشٍتییي ّدبی    قشاس گشفتِ فقط  جِدس 69هیکشٍثی کِ هثالً دس هقبثل الکل 

صًذُ ٍ سلَل  ،ٍ پشٍتئیي ّبی حیبتی داخل سلَل ٍ دس هقبثل الکل ًفَر ًبپزیش هی ضَد هیشٍد ) دًبتَسُ(

 .کٌذ تشهین عوالً دس دسٍى صًذُ است ٍ هوکي است دٍثبسُ خَدش سا

پشٍتئیي ّبی سلَلی تَسدط الکدل دس حدذی اسدت کدِ      اص ثیي سفتي سشعت  جِدس 00دس غلظت حذٍد 

ٍ دًبتَسُ کشدى سا داسد. ثٌبثشایي ثْتشیي غلظت ثشای هیکشٍة  اتبًَل فشصت کبفی ثشای ًفَر ثذاخل سلَل

 است. جِدس 00کطی ثب الکل ، غلظت 

 

 =A×70   96 ×دررِ  96هقذار الک 

   دررِ 71حجن هَرد ًیاز الک  A= 

   دررِ چِ تایذ کرد : 96دررِ از الک   71هثال : ترای تْیِ یک لیتر الک 

  گردد اضافِ هقطر آب لیتر هیلی 47تایذ  دررِ 96هیلی لیتر الک   77تِ ازای ّر. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


