
 سطوح و ابزارگندزدایی  ضدعفونی دست و دستورالعمل

 : رعایت مسایل بهداشت فردی شامل

 ترجیحاً صابون مایع( شستن مرتب دست ها با آب و صابون(. 

 .استفاده از شوینده های با پایه الکل بدون نیاز به آب توصیه می شود 

 

 

 



 نظافت سطوح شامل: 

 با کمک و... ابتدا صندلیها عمودی، دستگیره ها، ی افقی ومیله هادر صورت وجود ترشحات : 

ال تمیز دیگری گند زدایی و با کمک دستمدرصد  5/0مواد شوینده و سپس توسط آب ژاول 

 گیرد. انجام 

  دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالطی بین شوووینده و گندزدا

 انجام گیرد.

 وزانه تهیه و استفاده شود.محلول گندزدا باید ر 

 .گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد 

 در هنگام نظافت باید از ماسوک، دستک  و لبا  کار مناسب و مقاوم در   / افراد مسووول نظافت فرد

 .نمایندبرابر خوردگی آب ژاول استفاده 

      الزم استتد  ح ن ک رتبح تتب بار گبد دایز ای  بلر راا  از نالبا بابستتد  ما  ح ب

بب امتشتبح بار گبد راا  ح ضابی تتتر تبث  بتممب د   اطم ابا نبصت  ممم  دایز ائی 

 اضاا  مگا  .

 ضمک اطم ابا از بهملر  ما  ح صمحد لزوم   ح ن ک ربح تب بار گبد راا و اس یی الزم اسد 

بافتتی بمبم صتتمحد و تب ربحبالن بابستد تاای دبز و تابح بی استت یی    از ببست   بی 

 استفب   شم  .

 حصی(  ح ک  و لب   پمراالد سیلم ل    مبب   بابسد تاای دایز ائی )تا  بلر آب، ال  

 مظا داضتر بی شم .



       ( حا تر %5ل  وانی آب ژاول ) بب   سف یراای  بجبحبی تب غاظد تاای ستوم  بممملی

 و بان  بً  الست کی اضبضر ممم .  نی آب سا  و بممملی  ح ظاضی  حب  احوا 49

  یراای  ) بب   ستتف تاای ستتوم   احای آلم دی باشتت بد و :ای   ل  وانی آب ژاول

وانی آب ستتا  و بممملی  ح ظاضی  حب  اح و بان  بً  9 ( حا تر%5بجتبحبی تتب غاظتد    

 . الست کی اضبضر ممم 

  بی شم  الزم اسد  ح ظاف  حب تتتر ای  به رلب آوح بی شم  ب املی رر تر الک باب د

 44مگهیاحی شتی  و نیاررا زببا ببمیدبحی و ابت  استفب   تم ا تاای ثما بد دایز ائی  

 . شم سبثد  ح مظا داضتر 

  تر نهد اضزالش ربحآبیی بب   دایز ای  حسد شی ، ببز  بصاف را ا آا  ح اولملد بی

 تبشی .

    ستتمبل بجزا   ش ت ای شم  و    از  ا تبح مظبضد   4الزم استد   تاای مظبضد ستوم 

  ستمبل  ب نتمبً شتتر و دایز ائی شممی بب تاای ممتد تمیی استفب   آبب   دا می.

   نهد ز و ا و رب ش تبحآلم دی سوم  از ثبب  ت مبحلزا، اتتیا سوم  تب  ستمبل باطمب

   مظبضد بی دا  .و آغشتر تر بما  شملای

    ، دایز ائی بمستی  ستتمبلی رر بمسی ب امل دایز ای به ر شی  باطمب و :   شی

 تاای سوم  امجبم بی شم .

  ستتمبل  ح ستو  لب ظاضی رر ب تمی ب امل دایز ا اسد غمطر وح شی     بانار حالک 

    از ضشتا ا و ز و ا ب امل اضبضی تا حوی را ر سومنی رر بمب  بشتا  تاای امهب 

 ونم   اح  رش ی  بی شم .



  و ...  ب زصایلی و  سوم  ) ب ار  ب،  ستگ ا   ب، الزم اسد حطمتد مبشی از آغشتر شیا

( تر بما  دایز ا تصمحد :م  تام ی :ش  شی  و از :ش  را ا سوم  تب وسبل  و لب 

  ستمبل  لگا بمبممد تمم  آلی.

   بی تبشی  ا قر   01حوی سوم   ای اثا تاشی تابما  دایز ا تانیاا  زببا بمب.  

  .الزم اسد مظبضد حا از ل  مقور آغبز و  ح طاف لب مقور بقبت  تر  بلبا تاسی 

  استتفب   بی شتم  تبلی از وستبلای رر تاای شتتتشم و مظبضد      وستبلای رر تاای مظبضد

 ساول   بی تهیاشتی تکبح بی حو  نیا تم   و  ح   چ شاالوی بشتاربً استفب   مگا  .

 ی   ش ت ا مگهیاحی بما  شملای  و دایز ا، لگب  و وسبل  نفبظتی ی بجزا تاایب ابلی ت

 دا  .

  بشتم  تا نیاا  بماح  ذل    ح ب   بابستد مصد و   نمگر رم   بی اول ر الزم استد

تبشتی  ل  نفد  ستتکش لکگبح بصتاف، بب    شم شمی، ل  ش شر بب   ضی ثفممی    

ای  مظ ا صبتما و بان  بً صبتما ببلع لب صبتما تب راای   مسد و ب   نااند، بب   شمل

 بلر الکی تیوا م بز تر شتتتتشتم تب آب،  هبح ثی  دبز استال ، ل  حول تبمی، ل   مب     

 سم:تگی، ل  ثی  ا چی،  اگر تر بقیاح ربضی و    ثی   تد ز:م.

   ن شاغلین و گیرندگاسطل های درب دار پدالی پی  بینی شود و کلیه  ،قسمتهاالزم اسوت در کلیه

برورت بهداشتی ) دفع در سطل اشغال موظف به امحاء دسوتمال های کاغیی مرر  شده   خدمات

 باشند. دربدار پدالی ( می

    تخلیه مخازن زباله در کیسوه های پالستیکی محک  در آخر هر شیفت صورت گرفته و وسایل طب

 .شوند پی  گفت نظافت و گندزدائی دستور عمل 

 



 



 درجه  07عمل تهیه الکل دستورال

پروتوین های داخل سووولولی باعر مرو موجودات تک  از بین بردن سووواختمانلکول طبی یا اتانول با  ا

سولولی و میکروبها شوده و هر دقدر که غلظت آن بیرتر باشد، این عمل را بهتر انجام می دهد. اما یک   

 از بینت پروتوین های غرواء سلولی را  نکته وجود دارد و آن ه  اینکه در غلظت های باال الکل به سورع 

نموده و با اینکار باعر می شووود تا نفوا الکل بداخل سوولول کاه  پیدا کند. بنابراین  می برد ) دناتوره(

از بین سوووطح  سووواختمان پروتیین های قرار گرفته فقط  جهدر 69میکروبی که مثالً در مقابل الکل 

ول زنده و سل ،و پروتوین های حیاتی داخل سلول و در مقابل الکل نفوا ناپییر می شود میرود ) دناتوره(

 .کند ترمی  عمالً در درون زنده است و ممکن است دوباره خودش را

پروتوین های سلولی توسط الکل در حدی است که اتانول از بین رفتن سرعت  جهدر 00در غلظت حدود 

و دناتوره کردن را دارد. بنابراین بهترین غلظت برای میکروب کری  فرصت کافی برای نفوا بداخل سلول

 است. جهدر 00با الکل ، غلظت 

 

 =A×70   99 × حنر  99بقیاح الک 

   حنر 01نجم بمح  م بز الک   A= 

   حنر  ر تبلی را    99 حنر از الک   01بربل   تاای به ر ل  ل تا الک  

  دا   اضبضر بقوا آب ل تا ب ای 40تبلی   حنر 99ب ای ل تا الک   07تر ازای  ا. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


