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بهداشت و نظافت محیط
امروزه دستيابي به يك زندگي سالم با اميد به زندگي مطلوب تنها از طريق برخورداري از محيط سالم و ارائه عادالنه خدمات
سالمت فراهم ميشود .رسالت مهندسين بهداشت محيط ،صيانت از محيط زندگي است .کارشناسان بهداشت محيط با
شناسايي و کنترل عوامل محيطي تاثيرگذار بر سالمت ،مسئوليت خطيري را با توجه به گسترش روز افزون و تنوع آاليندههاي
محيطي در اجراي رسالت خود برعهده دارند .فعاليت مهندسي بهداشت محيط بهعنوان يك فعاليت منسجم ،منشاء اثرات
زيادي در ارتقاء سالمت مردم است.

بهداشت محیط (به انگلیسی :)Environmental health
عبارت است از کنترل همه عواملي که اثرسويي بر پايدار ماندن سالمت انسان ميگذارند .اين شامل بيماريهاي زيادي ميشود
که از طريق آب ،هوا ،مواد غذايي و بسياري از عوامل محيطي ديگر سالمت انسان را تهديد ميکنند .بهداشت محيط همچنين
دربرگيرنده مطالعه فاکتورهاي محيطي مضر براي سالمت انسان و شناخت و پيشگيري و رفع اثرهاي ناشي از اين عوامل است.
جنبههاي ديگر بهداشت محيط به بهداشت محيط عمومي و حفاظت بهداشت عمومي  /حفاظت بهداشت محيط عمومي اشاره
ميکند .بهداشت محيط نبايد با حفاظت محيط زيست اشتباه گرفته شود ،بهداشت محيط در مورد حفاظت از هر دو محيط
طبيعي و انسان ساخت براي سالمت انسانها ميباشد ،در حاليکه ،حفاظت از محيط زيست از محيط طبيعي براي حفظ
اکوسيستم ،محافظت ميکند.
«بهداشت محيط تمام جنبههاي فيزيکي ،شيميايي و فاکتورهاي بيولوژيکي ظاهري افراد و همه فاکتورهاي مؤثر رفتاري را
اداره ميکند ».اين موضوع شامل ارزيابي و کنترل فاکتورهاي محيطي ميباشد که بالقوه روي سالمت تأثير دارند .بهداشت
محيط ،پيشگيري از بيماريها و حمايت از محيطهاي سالم را هدف خود قرار دادهاست .اين تعريف در مقابل رفتارهاي مرتبط
با محيط ،همچنين رفتارهاي مرتبط با محيط اجتماعي و فرهنگي و ژنتيکي قرار نميگيرد .در واقع هدف بهداشت محيط
کنترل کليه عواملي است که بالقوه و بالفعل تأثيرات سويي بر بقاء و سالمتي انسان اعمال ميکنند .براي رسيدن به اين هدف،
بهرهگيري اصول مهندسي و دانش زيستمحيطي به منظور کنترل ،اصالح و بهبود عوامل فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيك محيط
جهت حفظ و ارتقاء سالمتي و رفاه و آسايش انسان ضرورت مييابد.
خيلي ساده بهداشت محيط عبارتست از :کنترل عوامل محيطي (هوا ،آب و خاک) به نحوي که براي انسان و متعلقات آن
زيانآور نباشند .بهداشت محيط عبارت است از کنترل عواملي از محيط زندگي که به نحوي در رفاه و سالمت بدني رواني و
اجتماعي انسان تأثير دارند يا خواهند داشت .مطابق با آييننامه بهداشت محيط مصوب مورخه  ۴۴/۴/۱۷۳۱هيئت دولت
جمهوري اسالمي ايران و همچنين آييننامه اجرايي قانون اصالح ماده  ۱۷قانون مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
مصوب  ۱۱/۷/۱۷۳۴تعريف «بهداشت محيط» عبارت است از کنترل عواملي از محيط زندگي که به گونهاي روي سالمت
جسمي ،رواني و اجتماعي انسان تأثير ميگذارند.
تعريف بهداشت محيط توسط سازمان بهداشت جهاني:
جنبههايي از سالمت انسانها و بيماريها که بوسيله عوامل محيطي مشخص ميشوند .همچنين به تئوري و ارزيابي و کنترل
عوامل محيطي ،اشاره دارد که ميتوانند بالقوه روي بهداشت و سالمت تأثير بگذارند.

تعريف بهداشت محيط که توسط سازمان  WHOدر اروپا استفاده ميشود شامل هر دو اثرات مستقيم پاتولوژيك مواد
شيميايي ،تشعشعي و برخي از عوامل بيولوژيکي و اثرات آنها (اغلب غيرمستقيم) بر روي سالمت و رفاه جسمي ،رواني،
اجتماعي و محيط فرهنگي ،شامل مسکن ،توسعه شهري ،زمين مورد استفاده و حمل و نقل ميباشد.
در اين تعريف به مجموعهاي از آب و هوا و خاک و روابط بين آنها و کليه موجودات زنده «محيط» ميگويند .بهطور کلي
محيط به مجموعهاي از عوامل و شرايط خارجي و تأثيرات وارده ناشي از آنها بر زندگي يك موجود اطالق ميگردد .و يا به
عبارتي ديگري توازن و تطابقي که بايد ميان انسان و محيط زيست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزيستي جسمي رواني و
اجتماعي براي او فراهم شود و پيشگيري از بيماريها بوسيله کنترل و از بين بردن عوامل محيطي که در انتقال و برقراري
بيماري مؤثر هستند مورد نظر است.
ابزار انجام سياستهاي بهداشت محيط ،نظارت و کنترل فعاليتها ميباشد .همچنين ،آنها اين نقشها را با ترويج بهبود
بخشيدن به پارامترهاي محيطي و تشويق استفاده از فناوري و رفتارهاي سازگار با محيط زيست ،انجام ميدهند .آنها پيشرو
در توسعه و سياستهاي جديد ميباشند.
پزشکي محيط زيست به عنوان يك شاخه از پزشکي ميدان وسيع تري از بهداشت محيط را در نظر ميگيرد .اين اصطالحات
بهطور کامل مشخص نشدهاند و در بسياري از کشورهاي اروپايي آنها را به جاي يکديگر استفاده ميکنند.

بهداشت محیط کار
ايمني و بهداشت محيط کار طي دهه هاي اخير براي تحقق اهداف سازمان ها در حوزه رقابت پذيري کشورهاي صنعتي ،به
يکي از اولويت هاي اصلي در کسب و کار امروز تبديل شده است .نيروي انساني به عنوان اصلي ترين سرمايه سازمان ها با
هدف بهبود فرآيند هاي کاري ،در زمينه اهداف مديريت هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است .در فرهنگ ما به
موضوع ايمني و بهداشت محيط کار صرفا از ديدگاه اقتصادي ديده نمي شود.
بلکه براساس اعتقادات ديني و تمدن ايراني ،به اين موضوع توجه مي شود .در سال هاي گذشته تالش هاي فراواني جهت
شناخت داليل به وجود آورنده سوانح در صنايع مختلف به ويژه صنعت نفت و گاز صورت گرفته است .اعتقاد بر اين بود که
بيشتر حوادث ،ناشي از خطاهاي انساني است و به سادگي مي توان نتيجه گرفت که اين گونه خطاها بدليل بي دقتي يا بي
کفايتي در انجام کارها مي باشد ،اما اين استدالل درست نيست.
افرادي که سوانح را بررسي مي کنند دريافته اند که انسان فقط آخرين حلقه زنجيري است که باعث ايجاد يك سانحه مي
شود .نمي توان با تغيير دادن افراد از سوانح جلوگيري کردو ايمني و بهداشت محيط کار را افزايش داد ،تنها مي توان با
شناسايي عوامل بوجود آورنده يك سانحه ،از آن پيشگيري کرد .از آنجايي که بزرگترين تهديدهاي ايمني از مسائل سازماني
سر چشمه مي گيرند ،ايمن سازي سيستم و ايمني و بهداشت محيط کار نيازمند عملکرد سازماني مي باشد.

آمارهای جهانی عدم رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار
تحقيقات و بررسي هاي انجام شده بر حوادث بزرگي مانند چرنوبيل و بوپال و اتفاقات کوچکي که همه روزه سالمتي و جان
مليون ها نفر را به مخاطره مي اندازد نشان داده است که عليرغم بکارگيري کليه فاکتور هاي مهندسي و حفاظت هاي شديد و
ايمني و بهداشت محيط کار همچنان پتانسيل بروز حوادث بزرگ و کوچك در صنايع و محيط زندگي با ريسك باال وجود دارد.

ایمنی و بهداشت محیط کار ) (HSEاز مهم ترین مسائلي است كه هر فرد در هر سطحي در محیط
كار و زندگي باید بدان توجه نماید و غفلت از آن بعضا صدمات و ضایعات جبران ناپذیري را موجب

خواهد شد.
نکته اي که هيچگاه نبايد فراموش شود اين است که خطر همواره در کمين ماست .بنابراين همواره بايد به فکر کاهش آسيب
هاي ناشي از خطرات احتمالي باشيم .اين سخن بدين معناست که حتي اگر ما تمام احتياطات الزم را بکار ببنديم و ايمني و
بهداشت محيط کار را رعايت کنيم باز هم ممکن است از ناحيه مسائلي که دور از ذهن ماست يا بخاطر اشتباه و سهل انگاري
ديگران ما با خطراتي مواجه شويم.
حال اگر مي خواهيم خود و ديگران را از گزند اين خطرات در امان نگه داريم يا آثار آنها را به حداقل برسانيم بايد تمهيداتي را
فراهم نماييم .نخستين مسئله اي که بايد در ايمني و بهداشت محيط کار بدان توجه کنيم تفکر صحيح و منطقي و برخورد
درست در پيشگيري از خطر است.
بايد بخاطر داشته باشيم که بروز استرس بيش از حد و رفتارهاي وسواسي (بخاطر ترس از اين موضوع که همواره خطراتي که
در کمين ما هستند) نه تنها کمکي به حل مشکل نخواهند کرد بلکه کارآيي فرد را پايين تر هم مي آورد و تجربه نشان داده
است که اين گونه برخوردها و رفتا رها گاهي خود مشکل جديدي را ايجاد مي نمايند و بطور يقين مشکالت موجود را نيز حل
نخواهند کرد.
مسلما هرگاه خطرات را قبل از وقوع ،پيش بيني نماييم و آمادگي الزم ذهني و عملي را در مقابل آنها کسب کنيم عالوه بر
کاهش امکان وقوع آنها ،نحوه برخورد ما با موارد خطر بسيا ر مؤثرتر خواهد بود .در غير اين صورت غافلگير خواهيم شد که اين
امر امکان بروز عکس العمل مناسب را از ما سلب و آسيب هاي ناشي از حوادث را بسيار افزايش مي دهد و ايمني و بهداشت
محيط کار به خطر مي افتد.
نکته اي كه هيچگاه نبايد فراموش شود اين است كه خطر همواره در ك مين ماست .بنابراين همواره بايد به فکر كاهش
آسيب هاي ناشي از خطرات احتمالي باشيم.
اين مطلب به اين معناست که مثال اگر به آزمايشگاه وارد مي شويم بايد بدانيم که در آن ،احتمال انفجار ،آتش سوزي،
استنشاق گازها و بخارات سمي و غيره همواره وجود دارد و به همين دليل هميشه بايد نکات ايمني الزم را مد نظر و به هشدار

هاي ايمني توجه داشته باشيم .اين مرحله که در تکميل مرحله قبلي مطرح مي گردد شناسايي ابزار مقابله با خطر و فرار از
خطر است.
يعني قبل از بروز خطر بايد آموزش هاي الزم را دريافت کرده و پاسخ چنين سؤاالتي را آموخته باشيم که محل کپسول هاي
آتش نشاني کجاست؟ در هنگام خطر بايد از کجا کمك خواست؟ درب و پلکان اضطراري کجاست؟ روش استفاده از کپسول
آتش نشاني چگونه است؟ نکته بعدي اين است که رفتارهاي خود و طرز قرار گيري وسايل و نگهداري مواد را به نحوي تغيير
دهيم که امکان بروز خطر را به حداقل کاهش دهد.
مثال قبل از انداختن چوب کبريت افروخته به سطل زباله از خاموشي کامل شعله آن اطمينان حاصل نماييم ،اگر (متاسفانه)
سيگاري هستيم در حالت خواب آلودگي سيگار نکشيم ،وسايل با ارتفاع زياد را که تعادل پايداري ندارند در نزديکي محل کار و
خواب و نشستن قرار ندهيم ،تابلو هاي سنگين را که احتمال سقوط آنها وجود دارد به ديوار نصب نکنيم ،مواد شيميايي
ناسازگار را در کنار هم انبار نکنيم ،مسير تردد افراد را از وجود اشياي مزاحم خالي کنيم و نکات ديگري از اين دست که
همگي باعث خواهند شد که موارد بروز خطر به حداقل رسيده و در صورت بروز خطر تلفات و آسيب هاي ناشي از آن کاهش
يابد.
در آخرين مرحله بايد کمك هاي اوليه الزم را بشناسيم .هر فردي ممکن است در موقعيت هايي قرار بگيرد که قبل از رسيدن
پزشك و متخصص ،افراد مصدومي به کمك و ياري او نياز داشته باشند .چنين موقعيت هايي ممکن است درخانواده ،محل کار،
خيابان و يا هر محل ديگري پيش بيايد.
براي اينکه بتوانيم در چنين مواقعي مصدومين را از خطرات جدي ناشي از اتالف زمان تا رساندن به مرکز درماني يا پزشك
نجات دهيم ،بايد از اصول کمك هاي اوليه آگاهي داشته باشيم و آن را به عنوان يکي از مهارتهاي اصلي زندگي فرا بگيريم.
يکبار ديگر پنج عمل اصلي ايمني را ياد آوري مي نماييم:


تفکر صحيح و منطقي در برخورد و پيشگيري از خطر.



آشنايي با خطرات اطراف.



در اختيار گرفتن ابزار مقابله با خطر از طريق آموزش هاي الزم.



تغيير در جهت ايمن تر نمودن رفتارها و محيط زندگي.



آموزش کمکهاي اوليه.

بهداشت فردی و ضرورت رعايت آن در محيط کار:
رابطه سالمت با افزايش بهره وري در کار  :حوادث شغلي به هر صورت و درجه اي که باشند براي شاغلين  ،کارفرما و جامه
زيان هاي اقتصادي را در بر دارد .اين زيان ها به صورت مستقيم و غير مستقيم است.
رعايت بهداشت شخصي در محل کار بسيار مهم است .برخي افراد بدون توجه به اين مسئله ،سر کار حاضر مي شوند و اين کار
منجر به اذيت ساير همکاران و در نتيجه دوري کردن از آن فرد مي گردد.

براي اين کار چه بايد کرد؟
 –1در محيط کار ،فاصله خود را با همکاران ديگر حفظ کنيد .خيلي از بيماري هاي مسري مثل سرماخوردگي ،در محيط
هاي شلوغ که فاصله افراد با يکديگر کم است ،منتقل مي شوند.
 –2اگر زخمي در بدن (مثل بريدگي انگشت) داريد  ،قبل از ورود به محل کار ،آن را با باند استريل بپوشانيد تا عفونت نکند.
–3اگر با خودتان غذا به محل کار مي بر يد ،حتما در پوش داشته باشد .هرگز موادغذايي را که زود فاسد مي شوند ،به عنوان
غذا به محل کار خود نبريد.
 –4هر چند وقت يك بار موهاي خود را کوتاه کنيد تا ظاهري مرتب داشته باشيد .همچنين موهاي خود را با شستن به موقع،
تميز نگه داريد (در آقايان).
 –5حداقل يك با ر در سال به دندانپزشك مراجعه کنيد .با مراجعه به دندانپزشك مي توانيد از مشکالت احتمالي دهان و
دندان خود مطلع شويد و از مشکالتي مثل بوي بد دهان ،که در محل کار همکارانتان را آزار مي دهد ،جلوگيري کنيد .مي
توانيد در محل کار بعد از خوردن ناهار ،از مسواک و نخ دندان استفاده کنيد.
 –6هر شب قبل از خواب و يا پيش از رفتن به محل کار حمام کنيد .حمام کردن نه تنها پوست را تميز مي کند ،بلکه سبب
مي شود تا شاداب تر و سر حال تر به نظر برسيد و بوي نامطبوع عرق را از شما دور مي کند.
اگر حمام نکنيد و تنها از اسپري و مام و عطر استفاده کنيد ،کمك چنداني به رفع بوي عرق نمي کنيد و حتي در برخي
موارد ،بوي عرق را بدتر مي کنيد<.
 –7اگر فردي هستيد که زياد عرق مي کنيد ،يا کارهاي بدني زيادي در طول روز انجام مي دهيد ،حتما پس از استحمام ،از
مواد ضد تعريق مثل مام ،براي زير بغل خود استفاده کنيد تا کمتر با بوي نامطبوع عرق خود ،ديگران را اذيت کنيد.
 –8دست هاي خود را تميز نگه داريد و مرتب آنها را بشوييد .در محل کار خود حتما دستمال کاغذي قرار دهيد .همراه
داشتن دستمال کاغذي ،در مواقعي که بيماري عفوني تنفسي (مثل سرماخوردگي) داريد ،از سرايت بيماري به ساير همکاران
جلوگيري مي کند.
 –9ناخن هاي خود را همواره کوتاه و تميز نگه داريد ،مخصوصا اگر در بخش خدمات دهي موادغذايي کار مي کنيد .با کوتاه
نگه داشتن ناخن ها ،از انتقال ميکروب هاي دست و ناخن به مواد غذايي ،جلوگيري مي کنيد.
 –10حتما بعد از بيرون آمدن از دستشويي ،دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد.
 –11دو بار در روز مسواک بزنيد (حداقل يك بار در محيط کار ) و يك بار در روز نخ دندان بکشيد .اگر ذرات غذا ،بين دندان
ها باقي بماند ،باکتري ها ،بوي بدي را در دهان توليد مي کنند که موجب آزار همکاران در محيط کار مي شود.
 – 12اگر زياد عرق مي کنيد و بوي عرق تندي داريد ،از مصرف زياد غذاهاي ادويه دار و تند خودداري کنيد.
 –13در محيط کار ،در موارد زير دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد:
–بعد از دستشويي

–بعد از اينکه با فردي که سرما خورده و عطسه و سرفه مي کرده ،دست داده ايد.
– بعد از دست زدن به پول و وسايل پرکاربرد مثل صفحه کليد کامپيوتر و دستگيره در ،ماشين فکس ،دکمه ي آسانسور و…

لباس کار چه تاثيراتی بر محيط کار دارد؟
امروزه کمتر محل کاري را ميتوانيد پيدا کنيد که لباس کار مشخصي در آن تعريف نشده باشد .استفاده از لباسکار از جنبهها
گوناگوني حائز اهميت است و پوشيدن آن به دليل تاثيراتي که بر روي افراد و محل کار دارد ،براي همگان اجباري است.
وقتي صحبت از لباس کار ميشود ،منظور طيف وسيعي از پوشاک است .شايد يك فرد کتوشلوار را لباسکار بداند و فردي
ديگر روپوش آشپزي را .با اينکه تفاوت هاي زيادي در مدل،رنگ،جنس و کارايي لباس کارهاي مختلف وجود دارد ،اما تاثيرات
آن بر افراد و محيط کار ،معموال تاثيرات مشابهي است .در اين نوشته ،قصد داريم ضمن معرفي جنبههاي مختلف تاثير
لباسکار ،يکي از برندهاي فعال در اين حوزه را به شما معرفي کنيم.

لباس کار اداری
نوع لباسکاري که در ادارات مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين ضرورت استفاده از آن کامال متفاوت با صنعت است .در
اماکن اداري ،لباس کار بيشتر نقش اي جاد هماهنگي در بين افراد را بر عهده دارد .اگر خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد
شايد اهميت اين موضوع بيشتر بر شما آشکار شود .لباس کار در ادارات ،باعث ايجاد نظم در بين کارکنان شده و باعث افزايش
بهرهوري آنان مي شود .همچنين نگاه طبقاتي را در بين افراد از بين برده و باعث ميشود همه ي افراد خود را در يك سطح
حس کنند و احساس بهتري از اين جهت داشته باشند.

اهميت لباس کار در کار و ايمنی
لباس کار پوششي استحفاظي است که انتخاب آن به عوامل مختلفي بستگي دارد.
لباس کار مناسب را ميتوان مطابق با حيطهي شغلي و شرايط آب و هوايي انتخاب کرد .همچنين رنگ و جنس لباس کار نيز
به وضعيت جوي و ساعاتي در شبانه روز که قرار است از آن لباس کار استفاده شود ،بستگي دارد .براي مثال پليسها يا
کارگران راهسازي در هنگام شب بايد از لباس کار با رنگهايي استفاده کنند که در شب ديده شود و مانع از وقوع تصادفات
شود.
يکي از مهمترين ضرورت هاي پوشيدن لباس کار ،حفظ جان افراد و کاهش خطرات و آسيبديدگيهاي احتمالي نظير
سوختن ،احتراق ،ضربه ،برقگرفتگي و ...است.
پوشيدن لباس کار مناسب عالوه بر ايمني ،باعث يکپارچگي و ايجاد نظم و آراستگي افراد در محيط کار شده ،بنابراين به
راحتي مي توان نيروي کار را از افراد متفرقه تشخيص داد.

ويژگیهای لباس کار مناسب

متريال و جنس پارچهي استفاده شده در لباس کار بايد حداقل ميزان پلياستر را داشته باشد و از کيفيت مطلوبي برخوردار
باشد ،همچنين استفاده از هر گونه مواد اشتعالزا در توليد لباس کار ممنوع است.
اندازه و سايز لباس کار بسيار مهم است ،در نتيجه بايد از استاندارد بودن سايز لباس مطمئن شويم تا درزهاي لباس به علت
تنگ بودن در حين کار باز نشود .مقدار پارچهي مصرفي براي دوخت کاپشن و شلوارکار حداقل بايد  ۴۳۲سانتيمتر باشد .نکته
ديگري که باعث استحکام در لباس کار ميشود دوخت آن است که هر چه ريزتر باشد لباس محکمتر ميشود .امروزه لباس
کار سعيد به صورت حداقل دو دوخت و اکثر آنها به صورت سه دوخت توليد ميشوند.
لباس کار نبايد هيچگونه پارگي و زدگي داشته باشد .چون ممکن است قسمتهاي پاره به ماشينهاي در حال حرکت و
چرخش ،گير کنند و خطراتي را بوجود بياورد.
آستين لباس کار نبايد به طرف باال برگردانده يا لوله شوند ،در غير اين صورت بايد حتما از لباس کار آستين کوتاه استفاده
کرد.

اهميت پاکيزگی لباس کار
تميز کردن لباس ها نقش به سزايي در سالمت و طول عمر انسان دارد .استفاده بيش از اندازه از مواد سمي و شيميايي از طريق
پوست بدن جذب شده و ايجاد مسموميت و يا سرطان ميکند.
استفاده از شويندههاي قوي بدون ريسك نيستند ،بنابراين شما ميتوانيد از جوش شيرين و فرآوردههاي آن و يا
سفيدکنندههاي بدون کلر استفاده کنيد.

لباس کار چيست؟ ضرورت استفاده از لباس کار را بدانيم
لباس کار به لباسي گفته مي شود که با توجه به ساليق،نوع فعاليت شغلي و شرايط آب و هوايي مي توان انتخاب مي
گردد.ج دا از ضرورت هاي که در پوشيدن لباس کار مناسب در محيط کار وجود دارد که يکي از داليل مهمي که مي توان به
آن اشاره کرد  ،حفظ جان فرد و يا کاهش آسيب ديدگي از خطرات احتمالي در حين فعاليت مي باشد .البته کارايي لباس کار
به اينجا ختم نمي شود  ،بلکه از لباسکار جهت م تحدالشکل نيروي کار  ،شناسايي آنان از ساير افراد متفرقه  ،ايجاد نظم و
آراستگي افراد از فوايد ديگر در استفاده از لباس کار مي باشد .البته با افزايش رقابت در عرضه محصول يا خدمات  ،و همچنين
پيشرفت هاي چشم گير در صنعت چاپ لباسکار  ،امروزه کمتر سازماني از فضاي مناسب پشت لباس جهت معرفي محصوالت
و خدمات خود استفاده نمي کند.
همانطور که شاهد پيشرفت هاي چشم گيري در صنعت نساجي و البته طراحي لباس هستيم  ،لباس کار نيز از اين قاعله
مستثنا نبوده که منجر به تنوع بسيار باال در طرح و رنگ لباس کار شده است که تا حد بسياري از سليقه افراد را در انتخاب

بهترين و مناسب ترين لباسکار برآورده کرده است که اين امکان را به همه افراد مي دهد که مناسب با محيط کار يا محل
فعاليت لباس فرم خود را انتخاب کنند.

نظافت محل کار چه اهميتی دارد؟
نظافت محل کار و حفظ پاکيزگي آن نه تنها محيط کاري شما را به فضاي سالمتري تبديل ميکند ،بلکه موجب ميشود تا
همه کارمندان عملکرد و بهره وري بهتري در کار خود داشته باشند .کارمندان در يك محيط مرتب و تميز احساس آرامش
بيشتري را تجربه مي کنند و در کنار استرس کمتر ،بهتر ميتوانند روي کار خود تمرکز کنند.
اما اگر قرار باشد ک ه مديران اصلي شرکتي را براي اختصاص منابع بيشتر به نظافت محل کار قانع کنيد ،حتما موارد زير را به
آنها يادآوري کنيد:

نظافت محل کار و افزايش بهرهوری و انگيزه پرسنل
مطالعات نشان داده است که نظافت اداره موجب مي شود انگيزه و روحيه کارمندان بهبود پيدا کند و حس بهتري را در زمان
کار تجربه کنند .يك محيط کاري تميز مي تواند بر روحيه افراد نيز تأثير بگذارد و حسي مثبت به آنها منتقل کند و برعکس
زماني که به بهداشت و نظافت شرکت اهميت داده نشود ،احساسات منفي افراد برانگيخته ميشود  .مطالعات نشان داده است
که نظافت محل کار موجب مي شود انگيزه و روحيه کارمندان بهبود پيدا کند و حس بهتري را در زمان کار تجربه کنند.

رعايت نظافت محل کار و ايمنی باالتر پرسنل
رعايت بهداشت و نظافت محل کار خطر ابتال به بيماريهاي واگيردار را تا حد زيادي کاهش ميدهد و موجب ارتقاي سالمت
کارمندان شما ميشود .هر کارمند به طور متوسط  ۱ساعت از شبانهروز را در محيط کاري سپري ميکند و از آنجايي که در
محيط هاي کاري افرادي زيادي حضور دارند و اجسام توسط افراد متعددي لمس مي شوند ،تميز کردن و نظافت محل کار از
.انتشار باکتريها و ويروسها جلوگيري ميکند
در واقع م ديران يك کسب و کار با اهميت دادن به نظافت محل کار ،عالوه بر ايمني و سالمت پرسنل ،سالمت خودشان را هم
تضمين مي کنند و در عين حال با کاهش نرخ انتشار بيماري در محيط کار و افزايش رضايت خاطرپرسنل  ،بهرهوري باالتر و
در نتيجه درآمد بيشتري را تجربه خواهند کرد..

رعايت نظافت محل کار و کاهش هزينهها
زماني که به نظافت اداره و محيط کاري خود اهميت ميدهيد ،همه کارمندان را نيز به انجام دادن اين کار تشويق ميکنيد و
اين امر موجب ميشود تا اين موضوع در محل کار شما فرهنگسازي شود و حتي هزينههاي نظافت شما را تا ميزان زيادي
کاهش دهد.

جالب است بدانيد که رعايت نظافت شرکت حتي ميتواند روي ميزان هزينههاي شما براي تجهيزات و اثاثيه اداري تأثير
بگذارد .زماني که ساختمان هاي اداري به طور مرتب تميز شوند و از تجهيزات آن به خوبي مراقبت شود ،مطمئناً طول عمر
بيشتري خواهند داشت و ميتوانيد از اين امکانات براي مدت طوالني تر استفاده کنيد.

نظافت محل کار شامل چه خدماتی میشود؟
اقالمي مانند لپ تاپ و تلفن که در يك دفتر کار قرار دارند ،هر روز در معرض لمس دست کارمندان بوده و به راحتي ناقل
آلودگي و ميکروب هستند .براي مثال صفحه کليد کامپيوتر خود يکي از منابعي است که تقريباً  ۳۰۲۲باکتري روي آن وجود
دارد .کافيست به اين رقم فکر کنيد تا اهميت نظافت در محل کار و سالمتي کارمندان برايتان برجسته شود !

تفاوت نظافت محل کار و منزل در چيست؟
رعايت نظافت از جانب کارمندان ،پرسنل خدمات يا حتي پرسنل نظافتي که توسط استادکار ميتوانند به خدمت شما در آيند،
نياز به دستورالعمل هايي خاص دارد تا هيچ سطح و فضايي در زمان نظافت از قلم نيفتد .مهمترين اين خدمات نظافتي را
ميتوانيد در ادامه ببينيد .زماني که از شرکت خدمات نظافت استادکار ،درخواست نظافتچي براي نظافت محل کار کنيد،
تمامي موارد زير ،جزو بايدهاي کاري نظافتچي هستند:

نظافت ميز کار کارمندان
نظافت مي ز کار کارمندان ،يکي از مواردي است که در ليست خدمات نظافت محل کار توسط پرسنل استادکار وجود دارد .البته
ميز کارمندان يکي از بخش هايي است که تميزي آن تا حد زيادي به خود کارمند هم بستگي دارد .يك ميز شلوغ و به هم
ريخته نه تنها موجب عدم تمرکز کارمند شده ،بلکه مي تواند ذهن همکاران او را نيز مشوش کند .اما در هر صورت نيازي
نيست نگران باشيد ،نظافتچي استادکار براي نظافت محل کار ،قطعا نظافت ميز کارمندان را نيز با نهايت دقت و ظرافت ،بدون
گم شدن يا آسيب ديدن وسايل و يا به هم ريختگي سيمهاي وسايل الکترونيکي انجام خواهد داد.همچنين الزم است مواردي
مانند کامپيوتر ،دستگاه فکس و تلفن مرتب گردگيري شده و شيارهاي اين لوازم الکتريکي با الکل يا مواد شوينده ماليم پاک
شود تا ميکروب و گرد و خاک به طور کامل از آنها زدوده شود.

نظافت سرويسهای بهداشتی
يکي از مهمترين وجوه نظافت ساختمان محل کار ،نظافت سرويسهاي بهداشتي است .احتماال بيشتر افراد شاغل تجربه
ناخوشايند استفاده از سرويس بهداشتي فوق العاده کثيف در محل کارشان را داشتهاند .از آنجاييکه روزانه تعدادي زيادي
کارمند و ارباب رجوع از اين سرويس ها استفاده مي کنند ،بهترين کار براي رعايت بهداشت ،نظافت مرتب هفتگي و حتي
روزانه سرويس بهداشتي است .شستشوي کف و روشويي با مواد ضدعفوني کننده اهميت بسزايي دارد .الزم است که کليه
شيشهها ،دربها و دستگيره هاي سرويس بهداشتي نيز به دقت شسته شوند .پس از پاک کردن آينهها ،مخزن مايع دستشويي
پر شده و باکس دستمال کاغذي نيز در صورت خالي بودن حتماً تعويض شود تا افرادي که از سرويس استفاده ميکنند بتوانند

دستهاي خود را خشك کنند .استخدام يك نظافتچي براي نظافت محل کار و رسيدگي به اين امور به شدت توصيه ميشود و
از طرفي نيز ميتوانيد براي برخورداري از خدمات ضدعفوني و تميزکاري از شرکتهايي همچون استادکار کمك بگيريد.

نظافت آبدارخانه يا آشپزخانه
همانطور که مي دانيد هر روز تعداد زيادي از کارمندان ناهار خود را از خانه به محل کار آورده ،در يخچال ميگذارند و در
زمان ناهار در مايکروفر يا فر آشپزخانه گرم مي کنند .پس از صرف غذا نيز آن را داخل سينك ظرفشويي قرار مي دهند و يا
مي شويند .به اين توالي دقت کنيد و تعداد کارمندان مختلف را در نظر بگيريد تا دريابيد که آشپزخانه يکي ديگر از مکانهاي
مهمي است که هر نيروي خدماتي يا آبدارچي بايد در نظافت آن کوشا باشد .طبيعتاً انتظار آشپزخانهاي برق افتاده را در
محيطهاي کاري شلوغ و پر ر فت و آمد نداريم ،اما الزم است که يخچال و دستگيره آن ،سينك ظرف شويي ،داخل محيط
مايکروفر و روي سطح گاز هر هفته تميز شود .بهتر است ظروف کارمندان پس از صرف غذا بالفاصله شسته شود تا از تلنبار
شدن آنها روي هم خودداري شود .کارمند است و چايي سر وقتش !قوري و کتري دو دوست جدايي ناپذير هر اداره و محيط
کاري هستند و بايد پس از هر بار مصرف آن ها را شست و شو داد .به عالوه از آنجايي که افراد زيادي در طول روز به دستگيره
کتري يا فالسك آب جوش دست مي زنند ،ضدعفوني کردن اين بخش نيز براي جلوگيري از شيوع بيماريهاي واگير اهميت
زيادي دارد .به عالوه بهتر است هر ازگاهي داخل کابينت ها با دستمال و مواد شوينده پاک شود تا از تجمع حشرات موذي
جلوگيري شود.

نظافت مشاعات و محلهای رفت و آمد
نظافت راه پله و مشاعات ساختمان اداري يعني محل هاي رفت و آمد کارمندان مانند درب ورودي ،پارکينگ ،آسانسور ،حياط،
البي ،راه پله ها و حتي نماي ورودي ساختمان يکي ديگر از موارد اصلي در نظافت محل کار است که نيروي خدماتي يا
نظافتچي براي نظافت محل کار بايد دقت الزم را در خصوص آن داشته باشد .در شرکتهاي بزرگ ،نيروي خدماتي اين کار را
با تجهيزاتي مانند بخارشوي صنعتي انجام ميدهد .بسياري از اين بخارشوها قادر به تميز کردن شيشههاي پنجره نيز هستند و
فرآيند نظافت را بهينه تر کرده و زمان آن را کاهش مي دهند .اما اگر شرکت شما کوچك است ،ميتوانيد از جارو برقي و
تي هاي چرخشي و معمولي به همراه مواد شست و شوي باکيفيت براي تميز کردن کف و پلهها و ديوارها استفاده کنيد .از
طرف ديگر بسياري از ادارهها داخل ساختمان هاي چند طبقه و تجاري مشترک هستند و براي اين ساختمانها بهتر است
نظافت راه پله و نظافت مشاعات ساختمان اداري توسط فردي يا شرکتي خاص به طور مرتب انجام شود .ميتوانيد با مدير
ساختمان درباره اين موضوع صحبت کنيد و فردي را براي نظافت راه پله و مشاعات ساختمان اداري استخدام کنيد.

بهداشت محيط  :شيوه ضدعفونی نمودن و انجام ارزيابی های بهداشتی

دستورعمل مقررات ایمنی و بهداشتی در تولید و کار با محلول های گند زدا و ضد
عفونی کننده
این دستورالعمل مشتمل بر موازین بهداشتی و حفاظتی می باشدکه برای کاهش ریسک هنگام استفاده از مواد گندزدا و ضدعفونی
کننده و پیشگیری از وقوع آسیب ها و رخدادهای شیمیایی وضع شده است و رعایت آن برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
 ،نیروهای بسیجی ،کارفرمایان ،کارگران ،سازندگان و مصرف کنندگان الزامی است.

بخش اول  -تعاریف
شستشو یا پاک کردن :بر طرف کردن کلیه مواد اضافه نظیر گردو غبار ،خون و مخاط از روی وسایل که اغلب با استفاده از
آب و یک نوع ماده پاک کننده مانند صابون انجام می گیرد .

گندزدایی :گندزداها ) به انگلیسی ): ) Disinfectantمواد پاککننده ابزار ،وسایل ،لباسها ،کاشیها ،وان حمام،
دستشویی و حمام هستند .مواد گندزدا برای پاکیزگی سطوح غیر زنده و مواد ضدعفونیکننده برای بافتها و
موجودات زنده به کار میروند .نابودی اشكال رویشی بالقوه خطرناک وارگانیسم های بیماری زا بر روی اشیاء بی
جان را گند زدایی می گویند .ضدعفونی به معنی سترون کردن نیست و در ضدعفونی ارگانیسمهای بسیار مقاوم مانند
هاگ باکتریها و پریونها از بین نمیروند .باکتری کش ها ضدعفونیکننده هایی هستند که خاصیت ضد باکتریایی آنها
اثبات شده باشد ،میکروب کش هایی که ویروس را از بین میبرند داروی ضد ویروس یا ضد ویروس خوانده می شوند.
یک عامل گندزدا الزاما سبب استریل شدن شی نمی گردد و نمی تواند با اطمینان کافی کلیه میكروب ها را نابود کند بلكه هدف از
گندزدایی به حداقل رساندن خطر عفونت و یا فساد محصوالت است.

ضد عفونی :ضدعفونیکنندهها یا مواد آنتی سپتیک (به انگلیسی ): ) antisepticدستهای از مواد ضد میکروب هستند
که در سطح بافتهای زنده پوست و بدن استفاده میشوند و با اثر بر باکتریها ،ویروسها ،قارچها ،اسپور باکتریها
و سایر ارگانیسمها آنها را از بین میبرند و یا از رشد آن ها جلوگیری میکنند .این گروه از مواد اصوال جدا
از آنتیبیوتیک ها و گندزداها هستند ،زیرا آنتیبیوتیک ها در داخل بدن باکتری را به طور ایمن از بین میبرند.
جلوگیری از عفونت ها با استفاده از عوامل ضد عفونی کننده بر روی بافت زنده را ضد عفونی می گویند که باعث تخریب،
مهار و یا ممانعت از رشد عوامل بیماری زا میگردد .برخی از این مواد میکروب ها را از بین میبرند) میکروب کش)در

حالی که برخی دیگر فعالیت میکروب ها را مهار می کنند

تفاوت گند زداها با مواد ضدعفونی کننده:





گندزداها روی سطوح بیجان مصرف می شوند درحالیكه مواد ضدعفونی کننده روی پوست ،مخاط و سطوح جاندار
استفاده می گردد.
گندزدا ها برای پوست ومخاط سالم مضرند درحالیكه مواد ضدعفونی کننده روی پوست ومخاط سالم قابل استفاده وبی
ضرر می باشند.
گندزدا ها بیشتر اثر تخریبی وکشتن باکتری ها را دارند در حالیكه مواد ضدعفونی کننده بیشتر مانع رشد ونمو باکتریها
می شوند.
الكل هم خاصیت گند زدایی وهم خاصیت ضد عفونی دارد

کاربرد
ضدعفونیکنندهها از عفونت ،پوسیدگی و گندخونی جلوگیری می کنند .استفاده از ضدعفونیکنندهها برای تأمین سالمتی
بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماریها بخصوص ،بیماریهای مسری میباشد .تفاوت اصلی
میان ضدعفونیکننده و پادزیست یا آنتی بیوتیک در این است که مواد ضدعفونیکننده فقط استعمال خارجی دارند و
باکتری ها را نابود میسازند در حالی که پادزیستها پس از مصرف خوراکی یا تزریقی وارد خون میشوند و عوارض
کمی برای بدن دارند.همچنین از مواد ضدعفونیکننده برای ساخت مواد گندزدا استفاده میشوند.
مواد ضدعفونیکننده شامل دو دسته هستند ،مواد ضدعفونیکننده باکتری کش( به انگلیسی ): Bactericideکه قابلیت
نابود سازی مستقیم سلول باکتری از طریق نابودسازی دیواره آن که منجر به جذب آب ،تورم و ترکیدن آن میشود را
دارند و مواد ضدعفونیکننده مهارگر باکتری( به انگلیسی ): Bacteriostaticکه از رشد و تقسیم سلولی باکتری
جلوگیری میکنند.
ضدعفونیکنندههای رایج
اتانول با غلظت  ۵۹درصد نمونه ای از یک گندزدا

الکل
الکلها  ،از جمله اتانول و -2پروپانول  /ایزوپروپیل الکل (ایزوپروپانول) ،که گاهی اوقات به عنوان روح جراحی
شناخته می شوند .آنها به منظور ضدعفونی کردن پوست قبل از تزریق استفاده می شوند.

بتادین
پوویدون آیوداین ) (POVIDONE IODINEیا همان بتادین ) (BETADINEیک یدوفور است که اثرات تحریک
کنندگی ید در آن کاهش یافتهاست .بتادین یکی از مواد ضدعفونیکننده قوی میباشد که بهطور گستردهای برای
ضدعفونی و پانسمان زخمها به کار میرود .یدوفور ) (IODOPHORماده ای است متشکل از ید و یک عامل حلکننده
نظیر پوویدون و یا سورفکتانت که وقتی به صورت محلول است ید آزاد میکند .گزینه بهتری برای ضدعفونی سطح
پوست و زخم ها است ،چراکه بر روی روند التیام اثر منفی بر جای نگذاشته و با در اختیار داشتن ید فعال کافی اثری
پایدارتر دارد .مزیت آنتی سپتیکهای حاوی ید ،طیف گسترده فعالیت ضد میکروبی (کشتن غالب پاتوژنها حتی
اسپورها ) میباشد.

ساولن
ساولن در ضدعفونی سریع ابزارها و وسایل پزشکی و جراحی و همچنین شستشوی دست جراح و تمیز کردن زخمها
کاربرد دارد .همچنین محلول یک درصد آن برای ضدعفونی زخمها و شستن پوست دست و بدن بسیار مناسب است.
این ماده باکتری کش قوی است ،ولی بر ویروس ها اثری ندارد .از تماس ساولن با چشم و گوش باید جلوگیری کرد.
ورود آن در گوش باعث کر شدن میشود .ساولن باید به دور از نور و در ظرفهای کدر نگهداری شود .در ظروف
محتوی ساولن نباید چوب پنبهای و پالستیکی باشد .زیرا این مواد ،ساولن را خراب میکنند .ساولن توسط صابون
شسته و بیاثر میشود.

ید)(IODINE
ید در  3شکل مورد استفاده قرار می گیرد:
تنتور ید :ترکیب ید و الکل است .از  2تا  ۹درصد ید و الکل اتانول تشکیل یافتهاست .در ضدعفونی زخمها ،وگندزدایی آب آشامیدنی مصرف میگردد .اما امروزه استفاده از آن برای ضدعفونی زخمهای سطحی و کوچک توصیه
نمیگردد ،چراکه باعث شکلگیری جای زخم ) (SCARگردیده و زمان ترمیم و التیام را افزایش میدهد.
-محلول ید دار لوگول  (LUGOL`S IODINE)(IKI):از پنج درصد ید ،و یدید پتاسیم و آب مقطر تشکیل یافتهاست.

هیدروژن پروکساید)(HYDROGEN PEROXIDE
آب اکسیژنه به صورت محلول  6درصد در ضدعفونی و بوزدایی زخمها بکار میرود .محلول  1تا  2درصد آن نیز به
عنوان کمکهای اولیه در منزل برای ضدعفونی زخمها و خراشیدگیها مصرف میشود .اما استفاده از آن توصیه
نمی گردد ،چراکه یک ماده اکسیدکننده قوی بوده و عالوه بر افزایش زمان بهبودی ،باعث تشکیل جای زخم )(SCAR
میگردد .شستش و با آب و صابون و یا محلول آب و نمک رقیق گزینه بهتری است.

کلرهگزیدین گلوکونات )(CHLORHEXIDINE GLUCONATE
کلرهگزیدین به صورت منفرد در غلظتهای  5.۹تا  4درصد و در غلظت کمتر در ترکیب با الکل مورد استفاده قرار
میگیرد .به عنوان ضدعفونیکننده پوست و زخمها و همچنین درمان التهاب لثه در دهانشویهها استفاده میشود.
برخی دیگر از گندزداها ی رایج شامل الکلها (مانند :اتانول  65تا  ۵5درصد و یا -1پروپانول  65تا  ۰5درصد و و
ایزوپروپانول)) ، (ISOPROPANOLبوریک اسید ،سبز درخشان (دیوایای) ،کاتیون آمونیوم چهارتایی ،محلول ید در
الکل ،عسل مانوکا( به انگلیسی : Mānuka
) ،honeyمرکورکروم ،سورفکتانت ،چندهگزانید( به انگلیسی ) ،: polyhexamethylene biguanideفنول ،جوش
شیرین ،کلسیم هیپوکلریت ،سدیم هیپوکلریت و سدیم کلرید هستند .
نکات قابل توجه در زمان استفاده





ضدعفونی کنندهها و گندزداها تنها برای استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان ،چشم ،گوش و دستگاه
تنفسی جدا باید جلوگیری کرد.
مواد ضدعفونیکننده را نباید با هم استفاده کرد .مثالً صابون ،ساولن را بیاثر میکند.
مواد ضدعفونیکننده را باید در مقادیر کم استفاده نمود.
اثر میکرب کشی هر گندزدایی با آب داغ بیشتر میشود( .با آب ژاول و ید ،این کار را نباید کرد).
غلظت ضدعفونیکننده
غلظت ضدعفونیکننده باید کامالً غلظت متناسب و تنظیم شدهای باشد ،زیرا غلظت کم میتواند حتی منجر به رشد
بیشتر ریز جاندارانی مانند باکتریها و ویروسهایی که نسبت به آن ضدعفونیکننده پایداری و مقاومت دارند شود و
غلظت باال میتواند منجر به آسیب رسیدن به بافت های منطقه شده و هنگام بهبود جراحت را درازا ببخشد.

بخش دوم  -الزامات و مقررات
) 1برچسب گذاری روی ظروف حاوی مواد گندزدا و ضدعفونی کننده با ترجمه فارسی بر اساس نظام هماهنگ بین
المللی  GHSتوسط سازنده و یا تأمین کننده انجام شود .برچسب ها باید حاوی اسم و مشخصات ماده بوده و به
خطرناکی و قابلیت اشتعال و نكات احتیاطی مهم در باره آنها اشاره شود و تاریخ ساخت و انقضاء و غظت آنها و دارا
بودن یا نبودن قابلیت مصرف بیش از یک روز نیز حتما روی برچسب درج شود.
) 2برای ساخت و استفاده از محلول های گند زدا و ضد عفونی کننده با توجه به نكات احتیاطی روی برچسب وسایل
حفاظت فردی مناسب استفاده شود .اگر برچسب ارائه نشده است ،پوشیدن ماسک ،دستكش ،عینک برای محافظت از
چشم ،کفش با جوراب و نیز لباس کار با آستین و شلوار بلند ضرورت دارد.

) 3برای آگاهی از اصول ایمنی و بهداشتی کار با گندزداها و ضدعفونی کننده های مورد مصرف،برگه های ایمنی
شیمیایی )  ) SDSکلیه مواد گندزدا و ضدعفونی کننده مورد استفاده را برای احتیاط های بهداشتی الزم ،آمادگی و
اقدامات حفاظتی الزم در شرایط اضطراری و بروز حادثه ،حریق و امثالهم و نیز اقدامات الزم در هنگام آسیب
احتمالی به پوست ،چشم ،سیستم تنفسی ،گوارشی و یا هنگام بروز مسمومیت و معرفی کمک های اولیه مورد نیاز تهیه
و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد.
) 4نكات ایمنی در عملیات گندزدایی شامل استفاده از رسپیراتور هنگام مه پاشی مواد گندزدای حاوی کلر ،نظارت بر
نحوه صحیح مه پاشی و نیز رعایت مقررات فضای محصور و ایمنی برق )عدم مه پاشی تاسیسات انتقال و توزیع
برق و پست های برق و گاز و تأسیسات حساس  ( ...مورد توجه قرار گیرد.
) ۹مواد گندزدا پوست ،چشم و ریهها را تحریک میکند و به آنها آسیب میرساند لذا ضمن رعایت احتیاط های الزم از
تماس مستقیم آنها با دست پرهیز شود.
 ) 6پس از انجام گندزدایی سطوح ،سایر افراد به ویژه کودکان و حیوانات اهلی در حین کار دور نگهداشتهشوند (تا
زمانی که سطوح خشک شود و بوی خاصی نداشته باشد) .
) ۰در زمان مصرف محلول های گندزدا در داخل فضای ساختمان ،پنجره ها را باز کرده و از تهویه های طبیعی و
مكانیكی و فن های با حداکثر ظرفیت ممكن استفاده شود.
) 8در صورت استشمام بوی قوی با رعایت فاصله مناسب از محل تا جایی که بویی استشمام نشود مواجهات مخاطره
آمیز کاهش یابد.
) ۵بسیاری از مواد سمی در عین سمیت شدید می توانند بی بو یا بی مزه باشند ،لذا خوشبو بودن یا بی بو بودن یک
ماده گندزدا یا ضدعفونی کننده ،نشانه سمی نبودن آن نیست و باید احتیاط های بهداشتی الزم رعایت شود.
)15بعد از استفاده از هرگونه مواد گندزدا دست ها شسته شوند .برای ضدعفونی کردن دستها ،از دستمال مرطوب
استفاده نشود زیرا قادر به از بین بردن ویروس نمی باشند.
)11پس از استفاده ،درب ظرفهای حاوی محلول محكم بسته و به صورت عمودی در محل نگهداری قرار داده شود.
هنگام باز شدن ظروف ،احتمال وقوع ریزش و رخدادها بیشتر است.
)12تمیز کننده ها ،ضد عفونی کننده ها و مواد گندزدا از دسترس کودکان و حیوانات خانگی دور نگه داشته شوند.
)13وسایل یكبار مصرف مانند دستكش و ماسک بعد از استفاده دور انداخته شود زیرا قابل تمیز شدن نیستند.
)14از به کار بردن سفیدکنندهها به همراه جوهر نمک یا مواد بر پایه الكل یا سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد.
زیراعالوه بر آن که کارایی آن را کاهش میدهد میتواند باعث واکنشهای شیمیایی خطرناک نیز بشود .در هنگام مخلوط
کردن سفیدکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزکردن توالت استفاده میشود ،گازهای سمی تولید
میگردد و این گاز میتواند باعث مسمومیت و حتی مرگ گردد .درصورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده و قبل از
مصرف سفیدکننده برای گندزدایی،
کامال محل با آب شسته شود.
)1۹در زمان استفاده از مواد گندزدا در فضاهای بسته مثل حمام و دستشویی ،درب و پنجره ها را باز گذارده و از
تهویه مناسب محل ،اطمینان حاصل گردد.
)16از غوطه ور نمودن بیش از مدت توصیه شده مواد در محلول های گندزدا اجتناب گردد ،مواد گندزدا ممكن است
برای پوست مضر باشد پس در حین کار حتما از دستكش استفاده شود.

)1۰به کاربردهای متفاوت الكل طبی(اتانول( و الكل صنعتی(متانول) توجه شود .الكل طبی به عنوان ضدعفونی کننده
به کار می رود اما الكل صنعتی به عنوان سوخت در موتورها استفاده می شود .الكل صنعتی یک ماده سمی است و
در صورت آشامیدن اثرات مخربی بر روی بینایی داشته و میتواند باعث کوری و یا حتی مرگ شود.
)18از مصرف ظروف رنگی جذاب نظیر :بطری یا قوطی نوشابه و یا ظروف خالی مخصوص مواد خوردنی و
آشامیدنی که ممكن است اشتباها توسط افراد به ویژه کودکان نوشیده شود برای نگهداری مواد گندزدا و یا ضد عفونی
کننده اجتناب گردد .ظروف مربوطه باید در محلی دور از دسترس افراد و مخصوصا کودکان نگهداری شود.
)1۵اصول ایمنی شیمیایی و نظافت در مكان و فرایند محلول سازی رعایت گردد .در صورت نشت و پاشش مقدار
کمی از موادی مانند وایتكس ،جوهر نمک ،مواد قابل اشتعال ،مواد به شدت سمی برای انسان روی زمین ،ابتدا مواد و
آلودگی ها را از محل مورد نظر با کمک موادی نظیر پارچه تمیز ،تی و امثالهم جمع آوری و جذب نموده و سپس
محل مورد نظر با آب شستشو و بعد خشک شود و در حین انجام این فرایند از دستكش ،ماسک و عینک و لباس و
کفش کار استفاده شود.
)25در صورت رهاسازی حجم زیادی از مواد گندزدا  ،مواد قابل اشتعال ،مواد به شدت سمی برای انسان روی
زمین ،دسترسی به منطقه را محدود کنید ،ناحیه افراد محافظت نشده را پاک کنید ،تجهیزات حفاظتی و تهویه کافی را
تأمین کنید ،اجازه ورود این مواد نشتی را به راه آب یا فاضالب ندهید ،منطقه را با مواد بی اثر مانند شن و ماسه
مسدود نموده و سپس طبق پروتكل های مرکز سالمت محیط و کار در واکنش در شرایط اضطرار و آلودگی زدایی و
پاک سازی منطقه اقدام شود.
)21از تماس محلول های گند زدا و ضد عفونی کننده با چشم اجتناب گردد اگر مواد مذکور به چشم وارد گردد
بالفاصله باید به مدت  1۹دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
)22سفیدکنندهها باید در مكان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند .سفیدکننده
رقیقنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میگیرد گاز سمی آزاد مینماید.
)23هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میشود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفیدکننده هایی که اخیرا تولیدشده
خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
)24از مواد گندزدا فقط در غلظت های توصیه شده استفاده گردد و برای تهیه محلول های گند زدا حتما از پیمانه
استفاده شود و غلظت و حجم مورد استفاده متناسب با نوع سطح و شرایط و نوع آلودگی مطابق دستورالعمل های ابالغ
شده ازمرکز سالمت محیط و کار باشد.
)2۹در صورتی که میخواهید محلول گندزدا را به غلظت مناسب کار خود برسانید به هیچ عنوان از آب گرم استفاده
نكنید چراکه آب گرم باعث تشدید واکنش کلر و رها سازی ماده گندزدا میشود .همچنین پس از گندزدایی ظروف و
پیش از آن که اقدام به استفاده از ظرف کنید ،آن را به نحو مناسب آبكشی کنید.
)26اگر از سفیدکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقشده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ
رقیقسازی قید شود و محلولهای تهیهشده بال استفاده ،بعد از  24ساعت خاصیت گندزدایی نداشته و فقط برای مصارف
شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی و نظایر آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد .مواد آلی موجب غیرفعال شدن
سفیدکنندهها میگردد بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید تمیزشده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدکننده عاری
از مواد آلی گردد.
) 2۰آب ژاول مادهای سمی است و نباید آن را در محیطهای بسته به کار برد .باز کردن دربها و پنجره ها برای
تهویه مناسب ضروری است به همین دلیل حتما هنگام کار با مواد گندزدا باید تهویه مناسب فراهم شود.
) 28آب ژاول موجب خوردگی فلزات میشود و برای وسایل فلزی مناسب نیست.

) 2۵از آب ژاول برای گندزدایی پارچههای پشمی ،ابریشمی و چرم نباید استفاده کرد .ضمنا ً خیساندن زیاد البسه در
آب ژاول سبب ضعیف شدن الیاف آنها میشود.
)35ظروف مواد شیمیایی به خصوص مواد سمی و آتش گیر بعد از استفاده از نظر نشتی یا استحكام چک شده و درب
آنها محكم بسته شود.
)31در صورت استفاده از مواد آتش گیر مثل الكل طبی یا شوینده های بر پایه الكل ،از اسپری آن بر روی شعله
اجتناب شود و مواد مذکور از منبع احتراق یا جریان الكتریسته دور نگهداشته شود و از روشن کردن سیگار در
نزدیكی محل نگهداری این مواد اجتناب گردد.
)32در صورت بروز آتش سوزی میتوان از دی اکسید کربن ،آب ،کف های مقاوم به الكل و پودرهای خشک شیمیایی
استفاده نمود.
)33ارائه آموزش های الزم در زمینه نحوه کار ایمن با مواد گندزدا و ضدعفونی کننده و استفاده از وسایل حفاظت
فردی به کاربران الزامی است.

چطور سطوح را نظافت و ضدعفونی کنيم؟
برای نظافت کردن محیط ،این مراحل را انجام دهید


در حین نظافت ،دستکش بپوشید .دستکش ها بعد از هر بار نظافت باید دور ریخته شوند .دستکش های با قابلیت
استفاده مجدد را پس از استفاده با مواد شوینده و آب بشویید و اجازه دهید خشک شوند .بالفاصله بعد از درآوردن
دستکش ها ،دستهایتان را با آب و صابون و یا مواد ضد عفونی کننده شستشو دهید.



سطوح را به طور کامل با آب و مواد شوینده تمیز کنید .همیشه از تمیزترین نقطه شروع کنید و در کثیف ترین نقطه
کار را به پایان برسانید .بدین ترتیب از انتقال میکروب و آلودگی به نواحی تمیز جلوگیری می شود و می توانید
بیشترین میزان ممکن آلودگی را از بین ببرید.



اگر استفاده از ماده ضد عفونی کننده ضروری است ،ابتدا سطح را با ماده شوینده تمیز کنید و سپس از ماده ضدعفونی
کننده استفاده کنید .همچنین می توانید از ترکیب این دو استفاده کنید .در صورتی که سطح قبال تمیز نشده باشد ماده
ضدعفونی کننده نمی تواند میکروبها را از بین ببرد .ماده ضدعفونی کننده را بوسیله حوله های کاغذی یکبار مصرف
و یا پارچه یکبار مصرف بر روی سطوح بکشید .اگر از پارچه های غیر قابل دور ریختن استفاده می کنید ،از شستشو
و خشک شدن آنها پیش از استفاده مجدد اطمینان حاصل کنید.



اجازه دهید ماده ضدعفونی کننده به مدت الزم که از سوی سازنده تعیین شده روی سطح بماند تا ویروس را از بین
ببرد .اگر زمان خاصی تعیین نشده ،ده دقیقه صبر کنید.

اگر کسی در محيط کار مشکوک و يا مبتال به کوويد  91است چطور محيط نظافت کنم؟
اگر در محیط کار شما شخصی مشکوک و یا مبتال به کووید  1۵هستند باید همه ی نواحی که ممکن است آلوده باشند را ضد
عفونی کنید .همه نواحی ( مثال اتاقهای اداره ،دستشویی ها و بخش های مشترک) را که توسط فرد مبتال یا مشکوک به بیماری
استفاده شده اند را نظا فت و ضدعفونی کنید .نواحی آلوده را تا قبل از نظافت و ضدعفونی بسته نگه دارید.
در حین نظافت ،نیازی به تعطیلی کامل محل کار نیست ،خصوصا اگر فرد مبتال یا مشکوک تنها در بخشهای خاصی از محیط
کار حضور داشته است .با این وجود ،فرآیند نظافت و ضدعفونی باید تا قبل از بازگشت مجدد کارکنان به محیط کار صورت

گیرد .اتاقهای کار در ادارات و شرکت ها ،دارای طراحی و دکوراسیون متفاوتی هستند .از پوشش و نوع دیوارها گرفته تا
کفپوش ،شیشه و پنجره ،میز و صندلیها و سیستم های کامپیوتری ،همگی به شکلی متفاوت باید تمیز شوند.

- 2شستن پردهها؛ انتقال حس شادابی به کارمندان
اگر پرده های اتاق کار کثیف هستند و نیاز به شستن دارند ،اول از همه باید آنها را باز کرده و بشویید ،تا در انتهای کار نظافت
اتاق ،پرده ها آماده نصب باشند .اگر دستگاه بخارشوی دارید ،با استفاده از بخارشوی به تمیز کردن و شستن پرهها اقدام کنید.
اگر هم پرده های اتاق کار تمیز هستند ،فقط به گردگیری آنها بسنده کرده و به سراغ مراحل بعدی بروید .شستن پرده های اتاق
کار؛ یکی از اصول اولیه تمیزی ادارات هست که می توانید اینطوری انرژی بیشتری به کارمندانتان انتقال دهید .اگر نظافتچی
بصورت ثابت در شرکت شما کار نمی کنند پیشنهاد می کنیم از شرکت های خدمات نظافت شرکت و ادارات ،نیروی را برای
چند ساعت استخدام کنید.

- 1تمیز کردن در و پنجرهها؛ دیده شدن تمیزی بیشتر شرکت
حال زمان تمیز کردن دروپنجره رسیده .با مایع شیشهشوی و دستمالی مناسب ،قاب پنجرهها و شیشهها را تمیز کنید .در این قسمت هم
اگر بخار شوی داشته باشید ،کارها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

- 0تمیز کردن دیوارها؛ با قدرت داخل شرکت راه بروید!
اول از همه باید به دیوارهای اتاق توجه کنید .آیا لکه و کثیفی روی دیوارها مشاهده میشود ،اگر بله که باید براساس نوع پوششی
که دارند ،ماده شوینده و دستمالی مناسب انتخاب و به تمیز کردن دیوارها اقدام کنید .اگر دیوارها جنسی از سرامیک و سنگ
دارند و یا رنگ روغن هستند ،پیشنهاد میشود که از بخارشو برای این کار استفاده شود.
پوشش هایی مانند گچ ،رنگ پالستیکی و یا کاغذ دیواری هم با دستمال گردگیری شوند .با تمیز کردن دیوارهای محیط کار این
حس بوجود می آید که شما در خانه زندگی می کنید .پس همین حاال اقدام کنید .خانه تکانی عید خودتان را برای شرکت انجام
دهید.
بهترین گزینه برای تمیز کردن کف ،استفاده از جاروبرقی صنعتی است

- ۴تمیز کردن کلید و پریزها؛ حس چرک نداشته باشید!
بعد از تمیز کردن دیوارها ،نوبت به تمیز کردن کلیدها و پریزها میرسد .با یک دستمال و کمی مایع تمیز کننده و یا حتی مایع
سفیدکننده ،تمام کلیدها و پریزها را تمیز کنید .به دلیل استفاده مدوام از کلید و پریز ،جای لک و اثر انگشت زیادی روی آنها باقی
میماند .پس برای رعایت بهتر بهداشت ،پیشنهاد میشود که از مواد ضدعفونی کننده هم استفاده کنید.

- ۵تمیز کردن قابها و دیوارکوب ها؛ نظافت شرکت همانند تمیزی خانه انجام دهید!
تمیز کردن قابها و دیوارکوب ها هم بخشی از دستورالعمل نظافت محیط کار است .باید بسته به نوع و جنس قابها و تابلوها ،از
دستمال و مایع تمیزکننده مناسب استفاده کنید.

- 8تمیز کردن کمدها و قفسهها؛ وظیفه کارمندان فراموش نشود
به سراغ کمدها و طبقات بروید .فضای داخلی و خارجی کمد را با دقت تمیز کنید .طبقات هم محل تجمع گردوغبار هستند که باید
با دستمال خاک آنها را بگیرید .لوازمی هم داخل طبقات چیده شده را با دستمال گردگیری کنید.

- ۷تمیز کردن میزهای کار و صندلیها
برای تمیز کردن میزهای کار و صندلیها باید از دستمال های مناسب استفاده کرد .تمامی میزهای کار را با دستمالی که از خود
پرزی باقی نمیگذارد تمیز کنید.

با دستمال خیس ،سیستمهای کامپیوتری را تمیز نکنید
سیستم های کامپیوتری ،موس ،کیبورد ،پرینترها ،گوشی تلفن و … هم باید با استفاده از اسپریهای پاککننده و دستمالهای نانو
یا مایکروفایبر پاک شوند .مراقب باشید که نباید از دستمال خیس و نمدار برای این دستگاهها استفاده کرد.

- 6جارو و تی کشیدن زمین؛ مهم ترین کار برای نظافت شرکت
مرحله آخر تمیز کردن اتاقهای محل کار هم جارو کردن و تی کشیدن زمین است .بهترین گزینه برای جارو و تی کشیدن زمین،
داشتن یک جاروبرقی و یا کفشوی صنعتی است .با استفاده از جاروبرقی و کفشوی ،تمام گوشههای اتاق تمیز میشود .اما اگر
مجهز به این دستگاه ها نیستید ،با یک جاروی دسته بلند و تی ،کف اتاق را کامل بشویید.

- 0تمیز کردن درب ورودی؛ اولین نگاه ارباب رجوع
در پایان نوبت تمیز کردن درب ورودی است .بی شک اثر انگشت و لکههای زیادی روی درب دیده میشود که بهدلیل رفت و
آمد پرسنل و ارباب رجوع ،ایجاد شده اند .با یک دستمال ،مایع تمیزکننده چندمنظوره و یا در صورت نیاز ،کمی مایع سفیدکننده،
درب ورودی را خوب تمیز کنید.
در نهایت بعد از اتمام کار نظافت ،پردههایی که شسته بودید را نصب کنید.

- 29خالی کردن سطلهای زباله؛ فراموش نکنید
تمامی سطلهای زبال را خالی کنید و در صورت نیاز کیسه های داخل آنها را تعویض کنید .گاهی اوقات هنگام تمیزی محیط کار
فراموش می کنیم سطل آشغال ها را خالی کنیم  .اینکار می تواند تمام کارهای که کرده اید را از بین ببرد .پیشنهاد می کنیم که با
نوشتن “خالی کردن زباله” روی کاغذ و چسباندن آن جلوی چشم  ،فراموش نکنید سطل زباله را خالی کنید.

گندزداهای سطوح

نکات عمومي:
 از يك ماده گندزدايي مناسب با پايه کلر يا بر پايه الکلي استفاده کنيد.
 از تماس کافي سطوح با ماده گندزدايي کننده مطمئن شويد.
 زمان مورد نياز براي اثرگذاري گندزداها  ۱۲تا  0۲دقيقه رعايت گردد.
مواد گندزدا:
 مواد گندزدا و ضدعفوني بر پايه الکل داراي مجوز
 مواد گندزدا و ضدعفوني بر پايه الکل داراي مواد کواترنر آمونيوم
 مواد گندزداي اکسيدان نظير پراکسيد هيدروژن

 سفيدکننده
نکات مهم در خصوص موادگندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز
 .۱الکل براي از بين بردن ويروسها موثر است .اتيل الکل  ۳۲درصد يك ميکروبکش با طيف گسترده است و
به طورکلي از الکل ايزوپروپيل بهتر است .الکل اغلب براي گندزدايي سطوح کوچك (به عنوان مثال درپوش
الستيکي ويال هاي دارويي مولتيپل دوز ،ترمومترها) و گاهي سطوح خارجي تجهيزات (مثل استتوسکوپ و
ونتيالتورها) استفاده ميشود.
 .۴به دليل قابليت ا شتعال الکل استفاده از آن براي گندزدايي سطوح کوچك محدود و در فضاهايي با تهويه
مطلوب استفاده مي گردد.
 .۷استفاده مکرر و طوالني از الکل به عنوان گندزدا ميتواند باعث تغيير رنگ ،تورم ،سخت شدن و ترک
خوردگي الستيك و پالستيك هاي خاص شود.
 .۴هنگام گندزدايي و نظافت ،سالن ها بايد خالي از افراد بوده و درها وپنجره ها باز گذا شته شوند و جهت
تهويه بهتر ا ست هواکش نيز رو شن باشد.
 .۰در هنگام گندزدايي مالحظات الزم به منظور جلوگيري از خطربرق گرفتگي درنظر گرفته شود.
 .0گندزداها بايد با آب سرد يا معمولي تهيه گردد.
 .۳محلولهاي گندزدا بايد روزانه تهيه و ا ستفاده شود (کارايي محلولپس از گذشت  ۴۴ساعت کاهش مي
يابد).
 .۱امکانات الزم براي شستشوي مرتب دست ها وا ستفاده از ماسك يکبار مصرف در طول شيفت ( به ازاء هر
شيفت حداقل  ۴ماسك) وشستشو و گندزدايي روزانه لباس کار براي نيروهاي خدماتي بايد فراهم شود.
نکات مهم در خصوص سفیدکننده

 .۱گندزدايي قوي و موثر که ماده فعال آن هيپوکلريت سديم در از بين بردن باکتري ،قارچ و ويروس از جمله
ويروس آنفوالنزا موثر است اما به راحتي توسط مواد آلي ،غير فعال مي شود.
 .۴گندزداها و سفيدکننده هاي خانگي (با  ۱۲تا  0۲دقيقه زمان تماس) ،با هزينه کم و به طور گسترده در
دسترس است و براي گندزدايي سطوح در مراکز درماني توصيه مي شود.
 .۷با اين حال سفيدکننده ها غشاهاي مخاطي ،پوست و مجاري تنفسي را تحريك مي کند و تحت تاثير
گرما و نور تجزيه مي شوند وبه راحتي با ساير مواد شيميايي واکنش نشان ميدهند .بنابراين سفيدکننده ها
بايد با احتياط مصرف گردند.
 .۴استفاده نادرست از سفيدکننده از جمله عدم رعايت ميزان رقيق سازي توصيه شده (قوي تر و ضعيف تر)
مي تواند اثرات آن را براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسيب ديدگي کارکنان مراقب بهداشتي گردد.
 .۰براي تهيه و استفاده از سفيدکننده رقيق شده رعايت موارد زيرضروري است:
 استفاده از ماسك ،پيش بند ضد آب و دستکش و عينك براي محافظت از چشم در برابرپاشيدن توصيهميشود.
 محلولهاي سفيدکننده درمحل هاي با تهويه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد. سفيدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم با عث تجزيه هيپوکلريت سديم مي گردد و آن را ناکارآمدمي نمايد).
 در صورت ا ستفاده از سفيدکننده حاوي هيپوکلريت سديم آن را تا  ۰%رقيق نماييد. از به کار بردن سفيد کننده ها به همراه ساير مواد شوينده خانگي اجتناب گردد زيرا کارايي آن را کاهشداده و ميتواند باعث واکنش هاي شيميايي خطرناک شود .به عنوان مثال گازهاي سمي در هنگام مخلوط
کردن سفيد کننده با مواد شوينده اسيدي مانند موادي که براي تميزکردن توالت استفاده مي شود ،توليد

مي گردد و اين گاز مي تواند باعث مرگ يا جراحت گردد .درصورت لزوم ابتدا از مواد شوينده استفاده نماييد
و قبل از استفاده از سفيدکننده براي گندزدايي ،کامال با آب بشوييد.
 سفيدکننده ها موجب خوردگي در فلزات مي گردند و به سطوح رنگ شده صدمه مي زنند. از تماس با چشم بايد خودداري گردد .اگر سفيد کننده به چشم وارد گردد بالفاصله بايد به مدت ۱۰دقيقه با آب شسته و با يك پزشك مشورت گردد.
 سفيد کننده رقيق نشده وقتي در معرض نور خورشيد قرار مي گيرد گاز سمي آزاد مي نمايد؛ بنابراينسفيد کننده ها بايد در مکان خنك و دور ازنور خورشيد و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
 هيپوکلريت سديم با گذشت زمان تجزيه مي شود براي اطمينان ازاثربخشي آن از سفيد کننده هايي کهاخيرا توليدشده خريداري نموده واز ذخيره بيش از حد خودداري گردد.
 اگر از سفيدکننده رقيق استفاده کنيد محلول رقيق شده را روزانه و تازه تهيه نموده و بر روي آن برچسبتاريخ رقيق سازي قيد شود ومحلولهاي تهيه شده بال استفاده را بعد از  ۴۴ساعت دور بريزيد .مواد آلي
موجب غيرفعال شدن سفيد کننده ها مي گردد ،بنابراين ابتدا سطوح آغشته به مواد آلي بايد تميزشده و
قبل از گندزدايي با ماده سفيدکننده عاري از مواد آلي گردد.
 سفيد کننده رقيق شده را بايد دور از نور خورشيد و در صورت امکان در ظروف تيره رنگ و دور ازدسترس کودکان نگهداري گردد.
جدول راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم
محلول اولیه :عمده محلول های سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سدیم  5 %معادل () 55555 PPMکلر قابل
دسترس
محلول توصیه شده :محلول  1:155از هیپوکلریت سدیم  5 %توصیه می شود استفاده از  1قسمت سفیدکننده به 99
قسمت

آب سرد لوله کشی (محلول  1:155برای گندزدایی سطوح)
برای دستیابی به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم ،نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید  .به عنوان مثال ،
برای
آماده سازی سفیدکننده های حاوی 5ر  2در صد هیپوکلریت سدیم ،از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده
کنید (یعنی 2
قسمت سفیدکننده به  99قسمت آب)
کلر قابل دسترس بعد از رقیق سازی :برای سفیدکننده حاوی  5درصد هیپوکلریت سدیم یک محلول  ، 1:155کلر
قابل
دسترس در حدود  5055درصد یا  555پی پی ام خواهد بود
محلولهای سفید کننده شامل غلظت های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت
مورد نظرحاصل گردد
زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:
 سطوح غیرمتخلخل :بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد
 گندزدایی از طریق غوطه ورکردن اقالم :زمان تماس  05دقیقه توصیه می شود(برای تی ها ،دستمال،
لباس،
دستکش و نظایر آن)
نکته :سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانند تمیزکردن مدفوع ،استفراغ ،ترشحات ،خون یا دیگر مایعات بدن
قبل از گندزدایی یا غوطه وری)
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 -۹مبانی محیط زیست تألیف کنت وات ،ترجمه عبدالحسین وهابزاده
 -6ایمني و بهداشت كار http://www.worker.blogfa.com
pejouhesh.sbmu.ac.ir -۰

