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 دامنه کاربرد:

 فروشگاه های زنجیره ای، هایپر مارکت، سوپر مارکت ها و نظایر آنفروشگاه های مواد غذایی: 

 در هوا، سطوح و اشیاء  عامل عفونتکاهش غلظت : اقدامات کنترلی بهداشت محیطیهدف از 

 بهداشت فردی: .1

 پرهیز شود؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

  متر جهت پیشگیری از بروز بیماری رعایت گردد؛ 2تا  1فاصله 

 بر پایه الکل؛ کنندهمواد ضدعفونی( و یا استفاده از 5مطابق بند ها با آب و صابون )شستن مرتب دست 

 استفاده از وسایل حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش توسط پرسنل شاغل در فروشگاه الزامی است؛ 

 داشتن کارت بهداشت برای کلیه دست اندر کاران مواد غذایی الزامی است؛ 

 ؛صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه انجام کنیددر 

 ؛دستکش استفاده نمایند ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، از باید در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده شود)در صورت وجود(؛ 

 های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده شود؛برای تماس با دکمه 

   دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی     کهدر صورتی )عطسه یا سرفه کردن    هنگامکاغذی از دستمال  استفاده
 ؛آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 ها با چشم، بینی و دهان؛عدم تماس دست 

 ؛)در صورت وجود(ها استفاده از مهر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارددر نمازخانه 

 ال به ویروس؛افراد در ابت دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودنعدم استعمال دخانیات به 

 
 

 :بهداشت مواد غذایی .2

 کلیه مسئولین چیدمان مواد غذایی در قفسه ها و یخچال ها موظفند از دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند؛ 

           ست به صدی موظف ا سه ها و یخچال ها مت سته بندی داخل قف شدن مواد غذایی ب برای جلوگیری از آلوده 

کلیه خریداران دستکش یکبار مصرف ارائه نماید. فرد خریدار میتواند در پایان فرایند خرید و پرداخت پول دستکش    

 را در سطل آشغال بیاندازد.

    صرف روباز در تم ضه مواد غذایی آماده م سته بندی باید    امی مراکز فعال ممنوع میعر شد و کلیه مواد فاقد ب با

 دارای پوشش بهداشتی باشند.
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 ابزار و تجهیزات:بهداشت  .3

 ز ظروف یک بار مصرف برای سرو غذای پرسنل )در صورت وجود(؛ترجیحا استفاده ا 

   کلیه ظروف طبخ و  دهی)در صپپپورت وجود( موظفند پس از سپپپرویسهای سپپپرو غذا  ها و محل  آشپپپپزخانه

درجه  75 باالی با آبرا  و نظایر آن ، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی ،غذاییسازی موادآماده

های دهی به افراد جدید از سپپرویسو برای سپپرویس شپپی نمایندکِگراد بشپپویید، سپپپس گندزدایی و  آبسپپانتی

 ین استفاده کنند؛جایگز

 تعویض گردد؛شود باید پس از هر بار استفاده کبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده میچنانچه از پوشش ی 

  حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری استرختکن و در صورت وجود. 

    ترجیحاو عدم اسپپتفاده از دسپپتمال مشپپتر  برای تمیز کردن قفسپپه و ویترین ها و یخچال ها و نظایر آن 

 استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف؛
 

 بهداشت ساختمان: .4

  ها؛سالنهای هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرهاستفاده از 

 های تنفسی به تعداد کافی در محل؛از انتقال بیماری پیشگیرینحوه ی نصب تابلوهای آموزش 

 های بهداشتی؛سرویسبه تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و  هادستشوی شست نصب راهنمای 

   شتی تعبیه گردد.)در صورت   ها و سرویس کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالت   سیستم لوله های بهدا

 وجود(

  ضد ست عفونیتعبیه ظروف حاوی مواد  سرویس      ها با پایه نگهداکننده د شگاه و  سب در فرو رنده به تعداد منا

 های بهداشتی )در صورت وجود(؛

 های بهداشتی)در صورت وجود(؛تهویه مناسب فروشگاه، آسانسور و سرویس 

 شوند؛زدایی گند مجزاصورت )حمام و توالت( به های بهداشتیسرویس 

 ؛.ها در هوا پخش نشوندگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن 

 (6)مطابق بند. سپس گندزدایی گردد سطوح دارای تماس مشتر  با دستمال تمیز و خشک شده و 

 نیروهای خدماتی درکلیه صپپورت پذیرد و های دردار پدالی در سپپطلها باید به شپپیوه بهداشپپتی دفع پسپپماند

شتی )  خصوص جمع  سماند رعایت تمامی مالحظات بهدا سه  جمعآوری و دفع پ سماند در کی های پالستیکی  آوری پ

 .در دستور کار قرار دهند ر هر شیفتدر آخ بدون درز و نشت( محکم

 ها به صورت موقتکنسردها و آب خوریحذف آب. 

 های سیگار )درصورت وجود( غیر فعال گردد.اتاقک 
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 ها دست شویشست حوهن .5

 
 

 



 
 فروشگاههای مواد غذاییمعاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                                       راهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس در                

3 

 

 

 : ) در صورت وجود(سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند .6

  سمت پالستیکی یا فلزی((پشتی صندلی) ق و های صندلیمیز و صندلی ها )نشیمن صندلی، دسته 

  هامیز وصندلی غذا خوری در سلف سرویس 

  دیوارها، کف سقف ،پنجره ها 

 )آسانسور ها، پله برقی و باالبر ها )در صورت وجود 

   کامپیوتر، مانیتورها، موس 

 )سرویسهای بهداشتی )دستشویی، توالت وحمام 

 های ، کمد، قفسه، ویترین، یخچال، کابینت، گوشی تلفن، دستگاه   هانرده  پله دستگیره درها، شیرآالت،  ها، درب
 و نظایر آن وسایل عمومیها، کلید و پریزها، خوان و خودپردازها، کف پوشکارت

 

 یی سطوح:گندزدا .7

     در  محل آلوده شپده را تمیز )ازمواد جامد و مایع آلوده( و سپپس از ماده گندزدایی کننده مجاز اسپتفاده شپود و
 صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذی سطوح را خشک و تمیزو حوله را در کیسه زباله بیاندازید.

  .از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلره یا بر پایه الکلی استفاده کنید 

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید 

 دقیقه رعایت گردد؛  60تا  10ا ها زمان مورد نیاز برای اثر گذاری گندزد 

            در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید و در کیسه زباله بیاندازید 

 کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید 

  میز کنید تبعد از اتمام کار بالفاصپپله دسپپتها را با آب و صپپابون بشپپویید یا ماده ضپپد عفونی کننده  پایه الکلی
 ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداری نمایید

 برای تمیز کردن سطوح از هوای فشرده استفاده ننمایید 
  

 :. مواد گندزدا8

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز . 1

کش با طیف گسپپترده اسپپت و میکروبدرصپپد یک  70ها موثر اسپپت. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس

عنوان مثال درپوش  کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر اسپپپت. الکل اغلب برای گندزدایی سپپپطوح کوچک )به         طوربه 

های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سپپپطوح خارجی تجهیزات )مثل اسپپپتتوسپپپکو  و السپپپتیکی ویال

 شود.ونتیالتورها( استفاده می
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سطوح کوچک محدود می    دلیل قابلبه ستفاده از آن برای گندزدایی  شتعال الکل ا ضاهایی با ته   یت ا ویه شود و در ف

 گردد.مطلوب استفاده می

ی خوردگشپپپدن و تر تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سپپپختعنوان گندزدا میاسپپپتفاده مکرر و طوالنی از الکل به

 های خاص شود.الستیک و پالستیک

 ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم. مواد گندزدا و 2

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده

 کننده. سفید4

در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله گندزدایی قوی و موثر اسپپپت که ماده فعال آن هیپوکلریت سپپپدیم    
 شود.ویروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

طور گسترده در دسترس است و کم و به (، با هزینهدقیقه زمان تماس 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده
 شود.توصیه میبرای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی 

کند و تحت تاثیر گرما و نور ها غشپپاهای مخاطی، پوسپپت و مجاری تنفسپپی را تحریک می با این حال سپپفیدکننده
ا احتیاط مصرف  ها باید بدهند. بنابر این سفیدکننده راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان می   شوند و به تجزیه می
 گردند.

تواند اثرات تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  جمله عدم رعایت میزان رقیق استفاده نادرست از سفیدکننده از   
 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب
 شده  رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

سک، پیش    - ستفاده از ما ضد آب و  ا صیه       بند  شیدن تو شم در برابرپا ستکش و عینک برای محافظت از چ د
 شود.می
 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.های سفیدکننده در محلمحلول -
گردد و آن را ناکارآمد سپپفیدکننده با آب سپپرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سپپدیم می  -
 نماید(می
 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5از سفیدکننده حاوی هیپوکلریت سدیم  در صورت استفاده -

 : نکات مهم

  راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛ 190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس 

          :سنل مانند صلی در افراد مقیم و پر سرماخوردگی ف شبیه  صورت بروز هرگونه عالئم  ، درجه 38باالی  تبدر 
 خصوص عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضای بدن به، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد
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 ها و شپپو  عفونی باید بالفاصپپله از ادامه کار منع و به مراکز درمانیم خدمات جامع سپپالمت ارجاع داده  کلیه
 شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکزم افراد به محل کار خود بازگردند.

 سالن هنگام گن شوند و جهت تهویه    ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهدزدایی و نظافت،  شته  ها باز گذا
 بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیری از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به 

  .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد 

 ساعت کاهش می یابد(. 24های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت محلول 

       ست شوی مرتب د ست ش شیفت )به ازاء هر       امکانات الزم برای  صرف در طول  سک یکبار م ستفاده از ما ها و ا
 ید فراهم شود.ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی با 2شیفت حداقل 

 استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از . 

 های بهداشپپتی باید از وسپپایلی که برای سپپرویس گندزداییوسپپائل نظافت و  ، تِی،هادسپپتمال زباله، سپپطل
 .مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میمکان

  ستکش و   در طول مدت نظافت مراقب با ش        شید لباس، د صتان پاره ن صو سک مخ سیب نبیند و در  وما د و آ
 . صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

 دقیقه خیس بماند. 10مدت الزم  است سطوح گندزدایی شده به 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "شند.اضافی با "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت کف اتاق "هاییتِی 

   ستفاده از پارچه سپس در محلول آب ژاول         پس از ا سته و  ش ست در آب داغ  ستمال نظافت و ِتی، میبای ها، د
 تفاده آماده باشد.شده و برای اسور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت به

 زنند.شده صدمه میگردند و به سطوح رنگها موجب خوردگی در فلزات میسفیدکننده 

   دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت   از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفید
 شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.

 ده و داهمراه سپپایر مواد شپپوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشبه هاکنندهکار بردن سپپفیداز به
عنوان مثال گازهای سپپپمی در هنگام مخلوط کردن     های شپپپیمیایی خطرنا  شپپپود. به     تواند باعث واکنش   می
 گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزسفید

 صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از     تواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درگاز می
 کننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

  ها کنندهفیدس نماید؛ بنابراین گیرد گاز سمی آزاد می نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می  کننده رقیقسفید
 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

    شت زمان تجزیه می سدیم با گذ سفید    هیپوکلریت  هایی که اخیرا  کنندهشود برای اطمینان از اثربخشی آن از 
 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.تولید
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  شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ   کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیق یداگر از سف
 ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24شده بال استفاده را بعد از های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق

 

بل از گندزدایی شده و ق به مواد آلی ابتدا باید تمیز گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته  ها میکنندهشدن سفید  فعالغیر
 کننده عاری از مواد آلی گردد.با ماده سفید

 ز دسپپترس صپپورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور اشپپده را باید دور از نور خورشپپید و درکننده رقیقسپپفید
.کودکان نگهداری گردد
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

د بشوییبا آب و صابون مایع ثانیه  20باالی مچ به مدت 

 موادو درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی

 

  افرادی که مریض هستند خودداری تماس با از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما

 . نمایند

 
 

 به چشم، بینی یا دهان خودداری زدناز دست

 کنید

 

 

 

 

 

 

 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 

 ؛زباله بیندازید

                                                       
 

 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 در هوای سرد و خشک انتقال  هاویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 سبزیجات تازه؛

                                    
 آموزش به اطرافیان

 


