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 nCoV-2019کوترل عفٌهت در برخٌرد با بیمار مشکٌک بى مٌازین 

 :تشیبط صهبى دس
 فؾایی ةَ ةیيار و طّد داده ـتی ىاشک یک  nCoV-2019 ةَ ىظکّك ةیيار ةَ

 ةیياران شایر ةا ةیيار ةیً و (ةصحَ در ةا ایزونَ اجاق جرحیرا) طّد ُدایث حداگاٌَ
 یا شرفَ ٍُگام کَ طّد جاکید ةیيار ةَ .ةاطد داطحَ وحّد فاغهَ ىحر یک ذداكم
 در .ٌياید نفصَ یا شرفَ آرٌج ةاالیی ةخض در یا ٌياید اشحفاده دشحيال از نفصَ

 .ةظّید شریهاً را ُا دشث ةاید ،جٍفصی جرطرات ةا دشث طدن آنّده غّرت



 nCoV-2019کوترل عفٌهت در برخٌرد با بیمار مشکٌک بى مٌازین 

 :ای لغشُ احتیبعبت
 ةیيار از ىحر دو جا یک فاغهَ در کَ غّرجی در خدىث، دٍُده ارائَ کادر از ُرکدام

 اٌفرادی اجاق در ةیيار .ٌياید اشحفاده ـتی ىاشک از ةاید ،دُد ىی داده خدىث ارائَ
 شایر ةا ٌاچار ةَ ٌتّد، ةیياران ایً ةَ اجاق یک اخحػاص اىکان اگر یا) طّد داده كرار

 ایظان ةیً و گیرٌد كرار ىظحرك اجاق یک در  nCoV-2019 ةَ ىظکّك ةیياران
  در .(طّد رنایث ةیياری اٌحلال از پیظگیری حِث (ىحر یک ذداكم) گذاری فاغهَ

  ،شرفَ) جٍفصی نانئو دارای کَ ُصحٍد ةیياری ةَ خدىث ارائَ ذال در کَ غّرجی
 در .ٌيایٍد اشحفاده غّرت ىرافق یا نیٍک از درىاٌی کادر ةاید ةاطد ىی (نفصَ

 حایی جا اىا ٌياید اشحفاده ـتی ىاشک از ذحيا طّد ىی خارج اجاق از ةیيار کَ غّرجی
 .ٌظّد ةرده ةیرون اجاق از ةیيار طّد شهی ٌدارد ةانیٍی ؽرورت و دارد اىکان کَ



 nCoV-2019کوترل عفٌهت در برخٌرد با بیمار مشکٌک بى مٌازین 

 :توبػی احتیبعبت
 و ای كفره اذحیاـات ةاید نفٌّی جرطرات ةا ىصحلیو غیر و ىصحلیو جياس از پیظگیری ةرای

 ورود ٍُگام در .(ةیياران اکصیژن ىاشک ةا جياس از پرُیز ىثال نٍّان ةَ) طّد رنایث جياشی
 پیض یا آب ؽد گان و نیٍک دشحکض، ىاشک، از ةاید  nCoVةَ ىظکّك ةیياران اجاق ةَ

 و ىػرف یکتار ـتی و ىهایٍَ وشایم از اىکان غّرت در .ٌيّد اشحفاده پالشحیکی ةٍد
 ةرای ٌلر ىّرد وشیهَ کَ طّد ؽرورت غّرجیکَ در و طّد اشحفاده ةیيار ةرای اٌرػاری

 و چظو نيس از ةاید درىان کادر .طّد ؽدنفٌّی و جيیز ةاید طّد اشحفاده ٌیز ةیياران شایر
 ٌيّدن آنّده از .ٌيایٍد خّدداری آنّده دشحکض ةا ویژه ةَ آنّده دشث ةا دُان و ةیٍی

 خّدداری ... و اجاق دشحگیره ةرق، کهید ىاٌٍد ٌیصحٍد ةیيار ةا ىصحلیو جياس در کَ شفّذی
 خّدداری ةاید اجاق از ةیيار خروج و حاةخایی از .ةاطد داطحَ ىٍاشب جِّیَ ةاید اجاق .طّد
  .ةاطد جاکید ىّرد ةاید دشث ةِداطث .طّد ایخاد ةانیٍی ؽرورت ىگر ٌيّد



 nCoV-2019کوترل عفٌهت در برخٌرد با بیمار مشکٌک بى مٌازین 

 :َّاثشد احتیبعبت
  وشایم از ةاید دٍُد ىی اٌخام ةیيار ةرای آئروشم کٍٍده جّنید اكداىات کَ درىاٌی کادر

 و چظو ىرافق ةهٍد، آشحیً ةا گان دشحکض، ىاٌٍد) ٌيایٍد اشحفاده ىٍاشب (PPE)ىرافق
 حداگاٌَ اجاق از جرحیراً .( Fit testو غّرت اٌدازه ىٍاشب شایز ةا  N95ىاشک غّرت،
 فظار غّرت ةَ اجاق جِّیَ و طّد اشحفاده آئروشم کٍٍده جّنید اكداىات اٌخام ةرای اٌفرادی

 ثاٌیَ در نیحر 160 ةاید ةاطد ـتیهی جِّیَ کَ غّرجی در یا ةاطد شانث در ةار 12 جِّیَ و ىٍفی
 در ؽروری غیر افراد ةاید آئروشم کٍٍده جّنید اكداىات اٌخام زىان در .ةاطد ةیيار ُر ازاء ةَ

 جِّیَ و ىٍفی فظار ةا حداگاٌَ اجاق در ةاید ٌیز طده ایٍحّةَ ةیياران .ةاطٍد ٌداطحَ ذؾّر اجاق
 ةَ ثاٌیَ در نیحر 160 ةاید ةاطد ـتیهی جِّیَ کَ غّرجی در یا ةاطٍد ةصحری شانث در ةار 12

 .طّد جهّیؼ اجاق ُّای ةیيار ُر ازاء



 کار گیری احتیاطات استاهدارد برای يمى بیمارانبى 

 اؿیب ٍ ػَصى ثب آػیت اص پیـگیشی دػت، ٍ تٌفؼی ثْذاؿت ؿبهل اػتبًذاسد احتیبعبت
  ػبصی اػتشیل ٍ هحیظ داؿتي ًگِ ٍتویض ػالهت پؼوبًذّب، ایوي هذیشیت تیض، ًَن

 خغش اسصیبثی اػبع ثش  (PPE)فشدی حفبظت ٍػبیل اص اػتفبدُ ثیوبس، هلحفِ ٍ ٍػبیل
 .دسهبًی وبدس تَػظ ثبلیٌی

 :اػت ؿذُ اػتفبدُ صیش تٌفؼی ػیؼتن ثْذاؿتی الذاهبت اص وِ وٌیذ حبكل اعویٌبى

 ٍُگام در دشحيال یک ةا را خّد دُان و ةیٍی ةیياران ُيَ کَ کٍید ذاغم اـيیٍان •
 .پّطاٌٍد ىی نفصَ یا شرفَ

 اشحفاده  nCoV-2019 نفٌّث ةَ ىظکّك ةیياران ةَ نيّىی /اٌحلار ُای ىکان در •
 .گردد پیظٍِاد ىاشک از

 .گردد رنایث دشث ةِداطث جٍفصی جرطرات ةا جياس از ةهد •



 کار گیری احتیاطات استاهدارد برای يمى بیمارانبى 

  ثْذاؿت سػبیت  WHO ساٌّوبّبی هغبثك دسهبًی ثْذاؿتی هشوض وبسوٌبى
 یب ػبصی پبن سٍؽ ّشگًَِ اًجبم اص لجل ، ثیوبس ثب توبع اص لجل دػت

  ثب توبع اص پغ ٍ ثذى هبیؼبت هؼشم دس گشفتي لشاس اص ثؼذ ، گٌذصدایی
 .ًوبیٌذ هی سػبیت سا ثیوبس

 انکم ةا ٍُدراب یا و آب و غاةّن ةا دشث کردن جيیز طاىم دشث ةِداطث•
(ABHR) اشث. 

 داده جرحید انکهی ٍُدراب ٌگردد، ىظاُده وؽّح ةَ ُا دشث آنّدگی اگر •
 .طّد ىی

 .طّد طصحَ غاةّن و آب ةا ةاید ةاطد ىظاُده كاةم دشث آنّدگی اگر •



 کار گیری احتیاطات استاهدارد برای يمى بیمارانبى 

از ىداوم و غرید ، ىٍفلی اشحفاده PPE  َُا پاجّژن یّع ش کاُض ة 
 ةِداطث کارکٍان، کافی،آىّزش ىٍاةم ةَ  PPEاثرةخظی .کٍد ىی کيک
 .دارد ةصحگی ىٍاشب فردی رفحار و ىٍاشب

و ىداوم ـّر ةَ ىریؿ گٍدزدایی و کردن جيیز ُای روش از اـيیٍان 
 طّیٍده ىّاد و آب ةا شفّح کاىم کردن جيیز .ةاطد ىی ىِو غرید

  (شدیو ُیپّکهریث ىاٌٍد) ىهيّنی گٍدزدای ىّاد از اشحفاده ةا و (دجرحٍث)
  الٌدری، پزطکی، جخِیزات و ُا دشحگاه .اشث کافی و ىؤثر روطِای از

 ایيً ُای روش ةا ىفاةق ةاید پزطکی پصياٌدُای و غذایی ىّاد كروف
 .گردٌد ىدیریث



 اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربى

 توبع ٍ تٌفؼی تشؿحبت هَسد دس احتیبعی هَاسد 
حيهَ از افراد کهیَ ، اشحاٌدارد اذحیاـی اكداىات از اشحفاده ةر نالوه 

 اجاق ةَ ورود از كتم ةاید  HCWو کٍٍدگان ىانلات ، خاٌّاده انؾای
 از ُصحٍد، ی ةصحر  nCoVطده جأیید یا ىظکّك ةیياران آن در کَ

 .کٍٍد اشحفاده ىاشک و اذحیاـی اكداىات
ةرای .ةگیرٌد كرار ىٍاشب جِّیَ ةا حداگاٌَ ُای اجاق در ةاید ةیياران 

 کافی جِّیَ ، ُصحٍد ـتیهی جِّیَ دارای کَ نيّىی ةخض ُای اجاق
 .اشث طده گرفحَ ٌلر در ثاٌیَ در نیحر 60 ةیيار ُر ةرای



 اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربى

 توبع ٍ تٌفؼی تشؿحبت هَسد دس احتیبعی هَاسد 

ةَ آنّدگی ةَ ىظکّك کَ ةیياراٌی ، ىخزا ُای اجاق وحّد ندم غّرت در nCoV 
 .طٌّد ةٍدی گروه ُو ةا ةاید ُصحٍد

نفٌّث ةَ ىلٍّن ایٍکَ از ٌلر غرف ةیياران ُيَ جخحخّابnCov  ةاید .ُصحٍد  
 .ةاطٍد داطحَ فاغهَ ُو از ىحر 1 ذداكم

از جیيی ، اىکان غّرت در HCW  یا ىظکّك ىّارد ةرای اخحػاغی ـّر ةَ ةاید 
 .یاةد کاُض اٌحلال خفر جا دٍُد اٌخام ىراكتث طده جأیید

HCW  کٍٍد اشحفاده ىاشک از ید ةا ُا. 
 HCW غظاُای آنّدگی از جا ٌيایٍد اشحفاده غّرت ذفاظ و چظو ىرافق از ةاید ُا 

 .طّد ی حهّگیر ىخاـی

 HCW کٍٍد اشحفاده ةهٍد آشحیً دارای و یم غیراشحر و جيیز نتاس از ةاید ُا. 



 اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربى

 توبع ٍ تٌفؼی تشؿحبت هَسد دس احتیبعی هَاسد 

HCW  و یکصره نتاس چکيَ، از اشحفاده .ٌيایٍد اشحفاده دشحکض از ةاید ُيچٍیً ُا 
 .ٌدارد نزوىی روزىره ىراكتث ذیً در ةٍد پیض

و دفم غرید ٌرّ ةَ طده اشحفاده ذفاكحی وشایم کهیَ ةیيار، از ىراكتث از ةهد 
 .گردد رنایث ٌیز دشث ةِداطث

كرار اشحفاده ىّرد اخحػاغی ةػّرت یا و ةّده ىػرف یکتار یا ةاید جخِیزات 
 ةفّر جخِیزات از اشحفاده ةَ ٌیاز اگر ُا دىاشٍج و ُا شٍج فظار ىثال نٍّان ةَ(.گیرد

 جيیز را آن حداگاٌَ ةیيار ُر ةرای اشحفاده از ةهد ، دارد وحّد ةیياران ةرای ىظحرك
 .(انکم اجیم % 70 از اشحفاده ةا ، ىثال نٍّان ةَ) کٍید گٍدزدایی و کرده

 HCW کٍٍد ی خّددار ةاید آنّده ُای دشث ةا خّد دُان یا ةیٍی چظو، نيس از ُا. 



 اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربى

 توبع ٍ تٌفؼی تشؿحبت هَسد دس احتیبعی هَاسد 
ٌلر از ایٍکَ ىگر ٌيایید خّدداری ةیيار اجاق از ةیرون ةَ ةیياران اٌحلال و حاةخایی از 

 جظخیػی جخِیزات شایر یا و ذيم كاةم رادیّگرافی جخِیزات از .ةاطد الزم پزطکی
 از ٌلم و ذيم ىصیرُای از اشث، ٌیاز ىّرد ةیيار اٌحلال اگر .کٍید اشحفاده طده جهییً
 ىالكات و ةیياران شایر کارىٍدان، ةا ىّاحَِ رشاٌدن ذداكم ةَ ةرای طده جهییً پیض

 .ٌيایید اشحفاده ىٍاشب ىاشک ةیيار ةرای و کٍید اشحفاده کٍٍدگان

کَ کٍید ذاغم اـيیٍان HCW ةِداطث ىیدٍُد اٌخام را ةیياران اٌحلال کَ ُایی 
 اشث طده اطاره راٍُيا ایً در کَ ـّری ةَ را ىٍاشب PPE و ٌيّده نایثر را دشث
 .ىیدٍُد اٌخام

ةیيار رشیدن از كتم ىيکً زىان شریهحریً در الزم اذحیاـی اكداىات ُرگٌَّ ىّرد در 
 .دُید اـالع ةیيار اٌحلال ىرم ةَ



 اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربى

 توبع ٍ تٌفؼی تشؿحبت هَسد دس احتیبعی هَاسد 
َگٍدزدایی و جيیز اشث، جياس در آن ةا ةیيار کَ شفّذی ىرجب ـّر ة 

 .ٌيایید

جهداد HCW ،ىظکّك ةیيار ةا کَ کٍٍدگان ىالكات و خاٌّاده انؾای ُا 
 .کٍید ىردود را ُصحٍد جياس در  nCoV-2019 در طده جأیید و
کهیَ حيهَ از طٌّد، ىی ةیيار اجاق وارد کَ افرادی ةَ ىرةّط اـالنات 

 .کٍید ثتث پروٌده در را کٍٍدگان ىانلات و کارکٍان



 اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربى

 تَلیذ فشایٌذّبی دس َّا عشیك اص اًتمبل هَسد دس احتیبعی الذاهبت 
 آئشٍػل

 خفر افزایض ةا گردٌد ىی ُّا در ىههق ذرات جّنید ىّحب درىاٌی فرایٍدُای از ةرخی
 گذاطحً ىاٌٍد .اشث ُيراه  MERS-CoV و SARS-CoV ُا ویروس کرو اٌحلال

 ةروٌکّشکّپی و ی گذار نّنَ از كتم دشحی جِّیَ ریّی، كهتی اذیای جراکّجّىی، جراطَ،
 :ُا HCW جّشؿ زیر ىّارد اٌخام از اـيیٍان و
ذداكم ُّا حریان ةا ـتیهی جِّیَ یهٍی -ىٍاشب جِّیَ ةا اجاق یک در ىراذم اٌخام 

 جهّیؼ ةار 12 ذداكم ةا ىٍفی فظار ی ُا اجاق در یا ةیيار ُر ازای ةَ ثاٌیَ در نیحر 160
  در ىکاٌیکی جِّیَ از اشحفاده ٍُگام ُّا یان حر طده کٍحرل حِث و شانث در ُّا

 ةَ ةیيار رشیدن از كتم ىيکً زىان شریهحریً در الزم اذحیاـی اكداىات ُرگٌَّ ىّرد
 .دُید اـالع ةیيار اٌحلال ىرم



 اجرای اقدامات احتیاطی بر اساس تجربى

 تَلیذ فشایٌذّبی دس َّا عشیك اص اًتمبل هَسد دس احتیبعی الذاهبت 
 آئشٍػل

کَ ٍُگاىی کٍید، اشحفاده ذفاكث حِث جاییدیَ دارای جٍفصی ذرات ىرافق یک از  
HCW كرار درشث ٌيایٍد، ىی اشحفاده ىػرف یکتار جٍفصی ذرات ىرافق از ُا 

 ،(ریض ىثال نٍّان ةَ) غّرت ىُّای کَ ةاطید داطحَ جّحَ ٌيایٍد چک را آن گرفحً
 .طّد ىرافق ىٍاشب گرفحً كرار از ىاٌم اشث ىيکً

کٍید اشحفاده (غّرت طیهد یا نیٍک ىثال، نٍّان ةَ) چظو ىرافق از. 
ٌفّذ ةراةر در ىلاوم نتاس اگر .ةپّطید ةهٍد آشحیً و غیراشحریم و جيیز دشحکض و نتاس 

 ىی اٌحلار کَ فرایٍدُایی ىّرد در آب ؽد ةٍد پیض از ةاید ُا HCW ٌتاطد، ىایهات
 .کٍٍد اشحفاده کٍد ٌفّذ نتاس ةَ آن ـی در ىایهات ةاالی ذخو رود

کٍید ىردود ةیيار از ىراكتث ٌیاز ىّرد ذداكم ةَ را اجاق در ذاؽر افراد جهداد. 



 کوترل يای اجراییاهجام 

-2019 نفٌّث کٍحرل و پیظگیری احرایی ُای شیاشث و ُا کٍحرل 
nCoV  اىا طّد ىی یر ز ىّارد طاىم ةِداطحی، ُای ىراكتث ىرم در 

 :طّد ٌيی ىردود زیر ىّارد ةَ فلؿ
فهانیحِای و ُا زیرشاخث ایخاد IPC  ،جدویً ةیياران، ىراكتیً آىّزش پایدار 

 از ٌاطی ةانلّه ةفّر کَ جٍفصی ذاد نفٌّث ٍُگام زود جظخیع ُای شیاشث
2019-nCoVةرای آزىایظگاه ةَ یم شر دشحرشی از اـيیٍان ذػّل ؛ 

 ةخض در ویژه ةَ حيهیث ازدذام از حهّگیری ةیياری، ناىم طٍاشایی
 ىٍاشب حداشازی دار؛ نالىث ةیياران ةرای ویژه اٌحلار ىرم جأىیً ؛اورژاٌس

 ةرٌاىَ و ُا شیاشث احرای از اـيیٍان ؛PPE کافی ىٍاةم جاىیً ی؛ ةصحر ةیياران
 .ةِداطحی ُای ىراكتث حّاٌب ُيَ ةرای  IPC ُای



 کوترل يای اجراییاهجام 

 ثْذاؿتی ّبی هشالجت وبسوٌبى ثِ هشثَط اداسی الذاهبت
ةِداطحی ُای ىراكتث کارکٍان کافی آىّزش 
ةیياران جهداد ةَ کارکٍان جهداد کافی ٌصتث از اـيیٍان 

از ٌاطی جٍفصی ذاد ُای نفٌّث ةرای ٌلارت فرآیٍد ایخاد nCoV  ةرای 
 ةِداطحی ُای ىراكتث کارکٍان

ایٍکَ از اـيیٍانHCWs  را پزطکی ُای ىراكتث فّریث اُيیث ىردم و 
 .کٍٍد ىی درك

ةِتّد ُای ىکاٌیصو آوردن فراُو و اشحاٌدارد اذحیاـی ٌکات رنایث ٌلارت 
 HCWs جّشؿ



 از کوترل يای محیطی و مًودسیاستفاده 

ُدف ةا درىاٌی و ةِداطحی ىراکز در ىریؿ ةِداطث ُای اشحاٌدارد و انزاىات رنایث 
 و درىاٌی و ةِداطحی ىراکز واذدُای و ُا ةخض جيام در ىٍاشب جِّیَ از اـيیٍان
 .گیرد اٌخام گٍدزدایی و ٌلافث ُيچٍیً

طّد ذفق ةیياران جيام ةیً ةاید ىحر 1 ذداكم فاغهَ رنایث ایً، ةر نالوه. 
 در زا ةیياری نّاىم از ةصیاری طیّع کاُض ةَ جّاٌد ىی ىٍاشب جِّیَ و فؾا حداشازی 

 .کٍد کيک ةِداطحی ُای ىراكتث ىریؿ
غرید و ىداوم گٍدزدایی و کردن جيیز روطِای از اـيیٍان. 
ىاٌٍد) ةیيارشحاٌی گٍدزدای ىّاد از اشحفاده و دجرحٍث ىّاد و آب ةا شفّح شازی پاك 

 .اشث کافی و ىّثر روش یک (شدیو ُیپّکهریث
،ٌَىدیریث ایيً ُای روش ةا ىفاةق پزطکی پصياٌدُای و غذایی ىّاد كروف رخحظّیخا 

 .گردٌد



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 :(گٌذصدایی ٍ ضذػفًَی ،ؿؼتـَ) هلشفی هَاد
 احرای در (گٍدزدایی و ؽدنفٌّی ،طصحظّ) ىػرفی ىّاد ىّرد در ىِو ٌکات

 :نفٌّث کٍحرل ىّازیً
  ُای فرآورده از اشحفاده یا و غاةّن و آب ةا ُا دشث طصحظّی طّد ىی پیظٍِاد .1

 WHO جّشؿ طده پیظٍِاد ُای فرىّالشیّن) انکم پایَ ةر دشث کٍٍده ؽدنفٌّی
  و غذا شازىان شایث وب در ىٍدرج IRC کد دارای رشیده ثتث ةَ ىرػّالت یا و

  گاٌَ یازده اغّل ةراشاس (نفٌّث کٍحرل ذّزه جخِیزات و ىّاد نیٍک دارو،
  کهیَ و ةیياران جّشؿ اشحفاده ةرای (دارو و غذا شازىان جّشؿ طده اةالغ پروجکم)

 .پذیرد غّرت درىان اىر در دخیم پرشٍم و افراد



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 اجشای دس (گٌذصدایی ٍ ضذػفًَی ؿؼتـَ،) هلشفی هَاد هَسد دس هْن ًىبت
 :ػفًَت وٌتشل هَاصیي

 جياس دارای شفّح و جٍفصی جرطرات ةّشیهَ ةیياران اـراف ىریؿ طدن آنّده ةَ جّحَ ةا .2
 و ُا آىتّالٌس ُا، اوژاٌس ةِداطحی، و درىاٌی ىراکز در ةیيار ُای دشث ةا ىکرر و ىداوم

  ّبی وٌٌذُ ػفًَی ضذ از اشحفاده طٌّد، ىی ٌگِداری آٌخا در ةیياران کَ ُایی ىکان شایر
  شدیو ُیپّکهریث یا و انکم ،آب ی پایَ ةر )Level) Intermediate هتَػظ ػغح

  جّغیَ دارو و غذا شازىان در رشیده ثتث ةَ ىرػّالت ىتٍای ةر (ppm500  ذدود) درغد1
 .گردد ىی
 ىّارد اشحثٍای ةَ) .گردد ٌيی جّغیَ  (High Level)ةاال شفد ُای کٍٍده نفٌّی ؽد از اشحفاده 

 ىظاُده ىّارد در ُيچٍیً و (دیفیصیم کهصحریدیّم حيهَ از) ُا ةاکحری اشپّر ةا ةیيار ُيزىان درگیری
 .(ةیّجروریصو ُای آنّدگی ةا طده



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 اجشای دس (گٌذصدایی ٍ ضذػفًَی ؿؼتـَ،) هلشفی هَاد هَسد دس هْن ًىبت
 :ػفًَت وٌتشل هَاصیي

 (غدم پٍج و چِم و یک) 1.45 گهیصرول درغد، 80 اجاٌّل پایَ ةر دشث ؽدنفٌّی .3
 ةاکحری اشپّر ذذف حِث درغد 0.125 ُیدروژن پراکصید و کٍٍده ىرـّب ةهٍّان درغد

  833.3 نیحری 1 ىدرج فالشک یک در کَ اشث غّرت ةدیً شاخث فرىّل .ةاطد ىی ُا
  نیحر ىیهی 14.5 و درغد 3 ُیدروژن پراکصید نیحر ىیهی 41.7 ،درغد 96 اجاٌّل نیحر ىیهی

 و رشاٌده نیحر 1 ذخو ةَ طده شرد حّطیده آب یا ىلفر آب ةا را درغد 98 گهیصرول
 .گردد ىخهّط آراىی ةَ فالشک ىرحّیات



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 اجشای دس (گٌذصدایی ٍ ضذػفًَی ؿؼتـَ،) هلشفی هَاد هَسد دس هْن ًىبت
 :ػفًَت وٌتشل هَاصیي

  پٍج و چِم و یک ) 1.45 گهیصرول درغد، 75 انکم ایزوپروپیم پایَ ةر دشث ؽدنفٌّی .4
 اشپّر ذذف حِث درغد 0.125 ُیدروژن اکصید پر و کٍٍده ىرـّب ةهٍّان درغد (غدم

  نیحری 1 ىدرج فالشک دریک کَ اشث غّرت ةدیً شاخث فرىّل .ةاطد ىی ُا ةاکحری
 ىیهی (دُو ُفث یک و چِم) 41.7 ،درغد 99.8 خهّص ةا انکم ایزوپروپیم نیحر ىیهی 751.5

 آب یا ىلفر آب ةا را درغد 98 گهیصرول نیحر ىیهی 14.5 و درغد 3 ُیدروژن پراکصید نیحر
 .گردد ىخهّط آراىی ةَ فالشک ىرحّیات و رشاٌده نیحر 1 ذخو ةَ طده شرد حّطیده



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 :هٌضل دس هحیظ ثْذاؿت ّبی تَكیِ
 .دُید كرار ىٍاشب جِّیَ ةا و حداگاٌَ اجاق یک در را ةیيار•
 .کٍید ذفق را خاٌّار افراد شایر از ىحر 1 ذداكم فاغهَ•

 .ٌياید اشحفاده ىاشک از ةاید کّدك ةَ طدن ٌزدیک ٍُگام ىادر•
 اـيیٍان .طّد رشاٌده ذداكم ةَ را ىظحرك فؾای و طّد ىردود ةیيار حاةخایی و جردد•

 ىی جِّیَ خّةی ةَ (ذيام آطپزخاٌَ، ىثال نٍّان ةَ) ىظحرك فؾاُای  کَ طّد ذاغم
 .(طّد داطحَ ٌگَ ةاز را ُا پٍخره ىثال نٍّان ةَ) گردٌد

 ىاشک از ةاید كراردارد اجاق یک در ةیيار فرد ةا کَ زىاٌی ةیيار از کٍٍده ىراكتث فرد•
 ىاشک .طّد دشحکاری یا طّد نيس ٌتاید ىاشک اشحفاده، ذیً در .ٌياید اشحفاده ىهيّنی

 ةِداطث و گردد دفم و آوری حيم ـّرىٍاشب ةَ ةِداطحی طرایؿ ةا اشحفاده، پایان از ةهد
 .گیرد اٌخام ىاشک ةرداطحً از ةهد دشث



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 :هٌضل دس هحیظ ثْذاؿت ّبی تَكیِ
اٌخام آٌِا اـراف ىریؿ یا ةیيار افراد ةا جياس دٌتال ةَ فّراً را دشث ةِداطث 

  خّردن از ةهد و كتم غذا، ازجِیَ ةهد و كتم جّاٌد ىی ٌیز دشث ةِداطث .دُید
 رشٍد ىی ٌلر ةَ کثیف ُا دشث کَ زىان ُر و جّانث از اشحفاده از ةهد غذا،

 از اشحفاده ةا را دشث ةِداطث .کرد اشحفاده ٌیز %70انکم از جّان ىی .طّد اٌخام
 از اشحفاده ةرای جّغیَ از كتم . داد اٌخام ةاید غرید و دكث ةا آب و غاةّن

  ةاید ایيٍی ةَ ىرةّط الزم جّحِات خاٌگی، کارةرد در ؽدنفٌّی ةرای انکم
 .(شّزی آجض از ٌاطی خفرات و اذحراق ىاٌٍد) گردد انيال



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 :هٌضل دس هحیظ ثْذاؿت ّبی تَكیِ

 ةاید .طّد اشحفاده ىػرف یکتار کاغذی ُای ذّنَ از غاةّن، و آب از اشحفاده ٍُگام  
 ای پارچَ ُای ذّنَ از ٌیصث دردشحرس کاغذی ذّنَ اگر .گردد خظک ُا دشث

 .کٍید حایگزیً را آٌِا طدن خیس از ةهد ذحياً اىا کٍید اشحفاده اخحػاغی

 ةِداطث .طّد اٌخام ةیيار افراد خػّص در ویژه ةَ اوكات ُيَ در ةاید جٍفصی ةِداطث 
 ُای ىاشک از اشحفاده ةا نفصَ، یا شرفَ ٍُگام در ةیٍی و دُان پّطاٌدن ةػّرت جٍفصی
 ةاید ٌیز دشث ةِداطث آن دٌتال ةَ کَ طّد ىی اٌخام اىثانِو و ای پارچَ ُای ىاشک ـتی،

 .گردد رنایث

 ىٍاشب روش ةَ اشحفاده از ةهد ةیٍی و دُان پّطاٌدن ةرای گرفحَ كرار اشحفاده ىّرد ىّاد 
 ةا ُا دشحيال ىثال، نٍّان ةَ) طّد طصحَ ىٍاشب روش ةَ یا و گردد دفم و آوری حيم

 .(طّد طصحَ آب و طّیٍده ىّاد یا ىهيّنی غاةّن از اشحفاده



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 :هٌضل دس هحیظ ثْذاؿت ّبی تَكیِ

 خّدداری ىدفّع و جٍفس یا دُان جرطرات خػّص ةَ ةدن، ىایهات ةا ىصحلیو جياس از 
 ةِداطث ةرای ىاشک و دشث ةِداطث از ىراكتث ةرای ىػرف یکتار دشحکض از .کٍید
 كتم را دشث ةِداطث .کٍید اشحفاده پصياٌد و ادرار ىدفّع، حاةخایی ٍُگام جٍفس، یا دُان

 .دُید اٌخام دشحکض ةرداطحً از ةهد ذحی و

 ذیً در یا ةیيار جّشؿ طده جّنید پصياٌدُای شایر و ُا ىاشک ُا، ذّنَ ُا، دشحکض 
 كرف یک در ةاید خاٌگی پصياٌدُای شایر ةا دفم از كتم ةیيار از ىراكتث فرایٍد اٌخام

 .گردٌد آوری حيم ةیيار اجاق در (پدانی جرحیراً)درةدار

 شیگار ىظحرك، غذایی كروف از اشحفاده ةایصحی و ؽروریصث فردی ةِداطث رنایث 
 ُای ىهرفَ یا و ذّنَ ،(ةیيار فرد دُاٌی جرطرات ةا آنّدگی از اححٍاب ىٍلّر ةَ) ىظحرك
   .طّد خّدداری ىظحرك



 (environmental)و محیطی  (engineering)مًودسی اقدامات کوترل عفٌهتی 

 :هٌضل دس هحیظ ثْذاؿت ّبی تَكیِ

 طّد ىی جّغیَ كرفظّئی ىایم و آب ةا ةیيار غذایی كروف طصحظّی. 
 َ1 ركیق ژاول آب نفٌّی ؽد ىرهّل ةا ةیيار جياس ىّرد شفّح روزاٌَ ـّر ة 

 .طّد درغدگٍدزدایی

 1 ركیق ژاول آب نفٌّی ؽد ىرهّل ةا روزاٌَ ةیيار اشحفاده ىّرد روطّیی و جّانث 
 .طّد زدایی گٍد درغد

 ،َجا 60 آب در نتاشظّیی ىاطیً از اشحفاده ةا ةیيار اشحفاده ىّرد ُای ىهرفَ و ذّنَ انتص  
 .طّد طصحَ درحَ  90

 َةیيار ُای ىهرفَ و انتصَ جکاٌدن از کٍٍده، آنّده ریز ذرات ایخاد اذحيال دنیم ة 
 .طّد خّدداری



 تيصیه وا برا ی اماکن عميمی و مراکز تىیه و تيزیع مياد غذایی

  هتلذی ًظبست ٍ هحل دس تٌفؼی ّبی ثیوبسی ثب همبثلِ هحیغی وٌتشل ساٌّوبی ًلت - 1
 وبسوٌبى تَػظ آى كحیح اجشای ثِ ًؼجت

 هحل دس وبفی تؼذاد ثِ تٌفؼی ّبی ثیوبسی اًتمبل اص پیـگیشی آهَصؿی تبثلَّبی ًلت - 2

  تؼذاد ثِ تٌفؼی ّبی ثیوبسی اًتمبل اص پیـگیشی ثشای ّب دػت ؿؼتي دػتَسػول ًلت - 3
 ثْذاؿتی ّبی ػشٍیغ هحل دس وبفی

 هحل دس الصم ٍ وبفی همذاس ثِ ًظبفت تجْیضات ٍ اهىبًبت گٌذصدا، ؿَیٌذُ، هَاد ٍجَد - 4

 ثْذاؿتی ّبی ػشٍیغ دس هٌبػت تَْیِ ػیؼتن ٍ َّاوؾ اص اػتفبدُ - 5

 تٌفؼی ّبی ثیوبسی ثِ هـىَن ٍ ثیوبس پشػٌل فؼبلیت اداهِ اص هوبًؼت - 6

  چىوِ دػتىؾ، هبػه، اص اػتفبدُ ٍ ًظبفت هؼئَل ػٌَاى ثِ هخلَف پشػٌل اص اػتفبدُ - 7
 ًظبفت ٌّگبم دس وبس لجبع ٍ

 



 تيصیه وا برا ی اماکن عميمی و مراکز تىیه و تيزیع مياد غذایی

 كَست ثِ ثْذاؿتی ّبی ػشٍیغ ٍ ّب پلِ ًشدُ دس، ّبی دػتگیشُ گٌذصدایی ٍ ًظبفت - 8
 سٍصاًِ ... ٍ تئبتش آهفی ّبی ػبلي ساّشٍّب، ّب، اتبق وف هبًٌذ ػغَح ػبیش ٍ هؼتوش

  اص ثْذاؿتی ّبی ػشٍیغ گٌذصدایی ٍ ًظبفت ٍػبئل ّب، دػتوبل ػغل، جذاػبصی -9
   آثخَسی جولِ اص دیگش ّبی هىبى ٍػبیل

 هلشف ثبس یه ٍػبیل ّوچٌیي ٍ ؿذُ اػتفبدُ ّبی وبغزی دػتوبل آٍسی جوغ -10
  ّش آخش دس آًْب ٍدفغ پذالی دسداس ّبی ػغل ٍ هحىن پالػتیىی ّبی ویؼِ دس ًظبفت

 ؿیفت ّوبى ًظبفت هؼئَل تَػظ وبسی ًَثت

 پشػٌل ٍ همین فشد ّش ثشای ثْذاؿتی اػتفبدُ هَسد لَاصم ولیِ ثَدى هجضا -11

 ًوبصخبًِ دس ؿخلی ػجبدُ ٍ هْش ًوبص، چبدس اص اػتفبدُ -12

 ثْذاؿتی ّبی ػشٍیغ هؼتوش گٌذصدایی ٍ ًظبفت ؿؼتـَ، -13
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  ثِ ؿیفت ّش اص ثؼذ ثْذاؿتی ی ّب ػشٍیغ ػغَح توبم گٌذصدائی ٍ ؿؼتـَ ًظبفت، -14
 هشتت عَس

  دس دػتـَئی هبیغ ثب ّوشاُ ظشف حذالل یب ٍ هبیغ كبثَى وـی لَلِ ػیؼتن ٍجَد -15
 ثْذاؿتی ّبی ػشٍیغ هحل

 جبًجی ّبی هحل یب ٍ آؿپضخبًِ ّبی لؼوت ولیِ هؼتوش گٌذسدایی ٍ ؿؼتـَ -16

 پشػٌل ػبیش ٍ آؿپضخبًِ پشػٌل ثِ الصم ّبی آهَصؽ -17

  ٍ آؿپضخبًِ پشػٌل ثِ ٍیشٍع اًتمبل اص پیـگیشی ثشای ّب دػت ؿؼتي ًحَُ آهَصؽ -18
 پشػٌل ػبیش

  ػبلي ٍ آؿپضخبًِ یب آثذاسخبًِ، ثَفِ، دس خَسدى آة ٍ ػوبق فلفل، ًوه، ػشٍ -19
 ظشٍف هٌبػت گٌذصدایی ایٌلَست غیش دس یب ٍ هلشف یىجبس ّبی ثٌذی ثؼتِ دس پزیشایی

 ّب آى حبٍی



 خيدرووادستيرالعمل گندزدایی 

ؿبهل فشدی ثْذاؿت هؼبیل سػبیت:  
اص اػتفبدُ یب ٍ ثْذاؿتی هؼبیل دلیل ثِ یىذیگش ثب دادى دػت اص پشّیض 

 ٍ آة ثب ّب دػت هشتت ؿؼتي ٍ وشدى ػشفِ یب ػغؼِ ٌّگبم وبغزی دػتوبل
 .كبثَى

ُؿَد هی تَكیِ آة ثِ ًیبص ثذٍى الىل پبیِ ثب ّبی ؿَیٌذُ اص اػتفبد. 

ُّبی پٌجشُ اهىبى كَست دس ٍ دسّب گزاؿتي ثبص ٍ َّاوؾ اص اػتفبد  

 .ٍهملذ هجذاء دس خَدسٍ

خَدسٍّب گٌذصدایی ٍ ًظبفت صهبى: 

وبسی ؿیفت ّش پبیبى دس 

ؿیفت هیبًِ دس 



ػوَدی، ٍ افمی ّبی هیلِ :ؿبهل هـتشن توبع داسای ػغَح ًظبفت  
 ووه ثب ػوَهی ًٍمل حول ٍػبیل فشهبى ٍ كٌذلیْب پـتی ّب، دػتگیشُ

  دیگشی تویض دػتوبل ووه ثب ٍ %1 طاٍل آة تَػظ ػپغ ٍ ؿَیٌذُ هَاد
 .گیشد هی اًجبم صدایی گٌذ
ّب پٌجشُ ٍ دسّب ٍ ثَدُ ػشًـیي اص خبلی ثبیذ خَدسٍ ًظبفت، ٍ گٌذصدایی ٌّگبم 

 .ثبؿذ سٍؿي ًیض َّا ثْتش تَْیِ جْت َّاوؾ ٍ ؿًَذ گزاؿتِ ثبص

ٍثیي اختالعی ّیچگًَِ ًجبیذ ٍ ثَدُ یىذیگش اص جذا گٌذصدایی ٍ ًظبفت هشحلِ د  
 .گیشد اًجبم گٌذصدا ٍ ؿَیٌذُ

ؿَد اػتفبدُ ٍ تْیِ سٍصاًِ ثبیذ گٌذصدا هحلَل. 

گشدد تْیِ هؼوَلی یب ػشد آة ثب ثبیذ گٌذصدا. 

لجبع ٍ دػتىؾ هبػه، اص ثبیذ ًظبفت ٌّگبم دس خَدسٍ ًظبفت هؼئَل افشاد /فشد  
 .ًوبیٌذ اػتفبدُ طاٍل آة خَسدگی ثشاثش دس همبٍم ٍ هٌبػت وبس
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هٌبػت جشیبى اص ولشُ پبیِ گٌذصدای تشویجبت ثب وبس حیي دس اػت الصم  
  ثؼتِ فضبی دس ولش تشویجبت اًتـبس تب وشد اػتفبدُ گٌذصدائی هحل دس َّا

 .ًگشدد افشاد هؼوَهیت ثبػث

تٌفؼی ّبی هبػه اص اػت الصم اػیذی ٍ ولش تشویجبت ثب وبس حیي دس 
 اػتفبدُ اػیذی ثخبسّبی ٍ گبص ثشای هٌبػت وبستشیج ثب ٍ كَست توبم
 . ؿَد

دس همبٍم لجبع ٍ دػتىؾ اص اػت الصم ؿیویبئی هَاد وبسثشد حیي دس 
   . ؿَد اػتفبدُ اػیذی خَسدگی ثشاثش

ُ1 ػذین ّیپَولشیت یب ٍ الىل آة، پبیِ ثش) گٌذصدائی ثشای هٌبػت هبد 
 .ؿَد هی گشفتِ ًظش دس (دسكذ

 دستيرالعمل گندزدایی خيدرووا



4 ثِ سا (%5 غلظت ثب تجبستی ػفیذوٌٌذُ هبدُ ) طاٍل آة ٍاحذ یه 
  پالػتیىی تشجیحبً ٍ داس دسة ظشفی دس هؼوَلی ٍ ػشد آة ٍاحذ
   .ًوَد اضبفِ

دس اػت الصم ؿَد هی هحیب تشتیت ایي ثِ وِ هحلَلی ؿَد هی یبدآٍس  
  لبثل ٍ هبًذگبسی صهبى حذاوثش ٍ ؿذُ ًگْذاسی ای ثؼتِ دسة ظشف

 ؿذُ گشفتِ ًظش دس ػبػت 24 گٌذصدائی ػولیبت ثشای ثَدى اػتفبدُ
 تبصُ ؿذُ، دسػت گٌذصدای هبدُ وبسآهذی افضایؾ جْت ثِ .اػت

 . ثبؿذ هی اٍلَیت دس آى وشدى هلشف
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ثیٌی پیؾ هجضا دػتوبل 2 اػت الصم خَدسٍّب دس ػغَح ًظبفت ثشای 
  تب ؿًَذ گٌذصدائی ٍ ؿؼتِ حتوبً ّب دػتوبل ًظبفت ثبس ّش اص پغ ٍ ؿَد
 .گشدًذ آهبدُ اػتفبدُ ثؼذی ًَثت ثشای

 اثتذا ثیوبسیضا، ػبهل اص ػغَح ثبسآلَدگی وبّؾ ٍ صدٍدى جْت 
 .گشدد هی ًظبفت ؿَیٌذُ هَاد ثِ آغـتِ ٍ هشعَة دػتوبل ثب ػغَح

ؿذُ تْیِ گٌذصدای هحلَل تَػظ وِ دػتوبلی تَػظ گٌذصدائی 
 .ؿَد هی اًجبم ػغَح ثشای ؿذُ، خیغ ٍ هشعَة

گٌذصدا هحلَل هحتَی وِ ظشفی یب ػغل دس دػتوبل لؼوت دسایي 
  سٍی ثش اضبفی هحلَل صدٍدى ٍ فـشدى اص پغ ؿذُ ٍس غَعِ اػت
 .ؿَد هی وـیذُ داسد ٍجَد اًْب ثشای هـتشن توبع وِ ػغَحی ولیِ
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ّب، دػتگیشُ ّب، هیلِ ) ػغَح ؿذى آغـتِ اص ًبؿی سعَثت اػت الصم  
 خـه ثخَدی خَد ثلَست گٌذصدا هَاد ثِ ( ... ٍ فشهبى ٍ كٌذلی پـتی
 ثؼول هوبًؼت دیگش دػتوبل یب ٍ ٍػبیل ثب ػغَح وشدى خـه اص ٍ ؿذُ
 .آیذ

سٍی ثش گٌذصدا هَاد اثشثخـی ثشای هبًذگبسی ای دلیمِ 10 حذٍد هذت  
   .ؿَد هی ثیٌی پیؾ ػغَح

پبیبى ثِ همبثل ًمغِ یب عشف دس ٍ آغبص ًمغِ یه اص سا ًظبفت اػت الصم  
   .ثشػذ

اص ثبیذ ؿَد هی اػتفبدُ خَدسٍّب ًظبفت ثشای وِ ٍػبیلی ٍ ّب دػتوبل 
 جذا سٍد هی ثىبس ثْذاؿتی ّبی ػشٍیغ ًظبفت ٍ ؿؼتـَ ثشای وِ ٍػبیلی

 .ًگشدد اػتفبدُ هـتشوبً ؿشایغی ّیچ دس ٍ ثَدُ
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حفبظتی ٍػبیل ٍ لجبع گٌذصدا، ٍ ؿَیٌذُ هَاد ًگْذاسی هحل 
 سٍػبی ٍ ؿذُ ثیٌی پیؾ خَدسٍ هجذا ٍ هملذ دس هشثَعِ
 دس ّب فؼبلیت ایي ثب هشتجظ ًیبصّبی تبهیي ثِ هَظف هشثَعِ
 .ثبؿٌذ هی خغَط

جؼجِ ؿیویبئی، هَاد ًگْذاسی هحل اًتْبی ٍ اثتذا هحل دس اػت الصم  
  جفت یه :ثبؿذ ریل هَاسد حذالل ثش هـتول اٍلیِ ّبی ووه

  ػفًَی ضذ هبدُ ؿیـِ یه ؿَی، چـن هبدُ هلشف، یىجبس دػتىؾ
  تشجیحبً ٍ كبثَى ًظیش ؿَیٌذُ هبدُ جشاحت، هحل ٍ پَػت وٌٌذُ
 چْبس آة، ثب ؿؼتـَ ثِ ًیبص ثذٍى الىی پبیِ ثب كبثَى یب هبیغ كبثَى

  لیچی، ػذد یه ػَختگی، پوبد یه ثبًذ، سٍل یه اػتشیل، گبص ػذد
 .صخن چؼت ػذد دُ ٍ وبفی همذاس ثِ پٌجِ
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دس ریل ًىبت ّب، ػبهبًِ دس ؿبغل پشػٌل ػالهت اص هشالجت ٍ حفظ ثشای 
 :ؿَد گشفتِ ًظش
ػبهبًِ پشػٌل دس فللی ّبی ػشهبخَسدگی ؿجیِ ػالئن ّشگًَِ ثشٍص كَست دس  

  ػالین ػبیش ٍ دسد گلَ ٍ ػشفِ ػلؼیَع، دسجِ 38 ثبالی تت هبًٌذ ًمل ٍ حول ّبی
  ثْذاؿتی هشاوض ثِ ٍ ًوَدُ خَدداسی وبس اداهِ اص ثالفبكلِ ًفغ تٌگی ٍ تٌفؼی

 الصم ّبی هشالجت ٍ دسهبى دٍسُ عی جْت هشثَعِ دػتگبُ هؼتوذ پضؿه /دسهبًی
 .ًوبیذ هشاجؼِ

ثْذاؿتی هشوض تبئیذ ٍ ػالهت گَاّی اسائِ ثب فمظ الزوش فَق افشاد ثىبس ؿشٍع  
  ّوبٌّگی اػت الصم .ثَد خَاّذ پزیش اهىبى هشثَعِ دػتگبُ هؼتوذ پضؿه /دسهبًی

  جبیگضیٌی ٍ ؿذُ فشاّن ضوي وبس اص غیجت هذت عَل دس وبسفشهب ثب الصم ّبی
  ٍ حمَق ثبیؼت هی ؿشایظ ایي دس . ؿَد ثیٌی پیؾ دسهبى دٍسُ اًتْبی تب ٍی ثشای

  صهبى دس فشد ؿغلی اهٌیت ٍ پشداخت ػبصهبًی همشسات عجك ثیوبس فشد وبهل هضایبی
 .گشدد حفظ خذهت تشن
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ٍِیشٍع، وشًٍب ثِ افشاد ایي اثتال اص پیـگیشی ٍ ؿبغلیي ػالهت حفظ جْت ث  
 یىجبس تٌفؼی هبػه هبػه 2 ّشؿیفت اصاء ثِ حذالل اػت هَظف وبسفشهب
 . ثبؿٌذ هی آى اص اػتفبدُ ثِ هلضم االؿبسُ فَق افشاد  N95 ًَع اص هلشف

ّش دس ّؼتٌذ ثیوبس ثب هؼتوش توبع دس وِ خَدسٍّب ساًٌذگبى اػت الصم 
 دػت ؿؼتـَی ثِ الذام هملذ ٍ هجذاء هحل دس خَد ػیش ثشگـت ٍ سفت

 .ًوبیٌذ گفت، پیؾ دػتَسػول ثب هغبثك

ثبس وبّؾ ٍ هحیغی ػَاهل اص هشالجت ٍ ٍیظُ ؿشایظ ؿذى ثشعشف تب 
  ّبی پٌجشُ پشدُ ٍ ؿیـِ پَؿؾ خَدسٍّب ولیِ ٍیشٍع وشًٍب آلَدگی

 خَدسٍّب دس آلَدگی ػغَح وبّؾ ثبػث وبس ایي ثب ٍ ًوَدُ ثبص سا خَد
 .ؿًَذ
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ثب همبثلِ جْت دس الصم توْیذات ثىبسگیشی ثشای آهَصؿی ٍ ای تَكیِ تبثلَّبی ًلت  
 .اػت ضشٍسی ًمل ٍ حول ّبی ػبهبًِ هحل دس ٍیشٍع وشًٍب ؿیَع

ؿَد ثیٌی پیؾ پذالی داس دسة ّبی ػغل ًمل ٍ حول ّبی ػبهبًِ ولیِ دس اػت الصم  
  ّبی دػتوبل اهحبء ثِ هَظف ّب هىبى ایي دس خذهبت گیشًذگبى ٍ هؼبفشیي ولیِ ٍ

 افشاد تَػظ صثبلِ هخبصى ایي تخلیِ .ثبؿٌذ هی ّب هحل ایي دس ؿذُ هلشف وبغزی
  پالػتیىی ّبی ویؼِ دس صثبلِ هخبصى تخلیِ ثَدُ، هشثَعِ ثخؾ دس ًظبفت هَظف
  ٍ ًظبفت گفت پیؾ همشسات عجك ٍػبیل ٍ گشفتِ كَست ؿیفت ّش آخش دس هحىن

 .گشدد اًجبم گٌذصدائی

ًمل ٍ حول ّبی ػبهبًِ هحیغی هشالجت ٍ وٌتشل ّبی فؼبلیت ٍ هشاحل اًجبم كحت 
 وشًٍب ثیوبسی ؿیَع خغش ٍ ٍیظُ ؿشایظ جْت ثِ ٍ ثَدُ تبثؼِ ػبصهبى سٍػبی ػْذُ ثش

 ؿشایظ اػتمشاس ٍ ثحشاى سفغ تب دػتَسالؼول ایي دس ؿذُ اسائِ هشاحل ولیِ ٍیشٍع
 .ثبؿذ هی االجشا الصم خذهبتی ٍ اجشائی ّبی دػتگبُ ولیِ ثشای ػبدی
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