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 مقدمه

 نیشده  و بر اساس ا یزیبرنامه ر یعموم ونیناسیهوشمند بر اساس روند رو به رشد واکس تیریطرح مد     

 ونیناسیو انجام واکس یبهداشت یپروتکل ها تیکرونا در صورت رعا یپاندم طیدر شرا یشغل یها تیطرح فعال

 شتریب روسیشدت و سرعت انتقال و گر،ید یهایه و انواع سو یکرونماُنوع  وعی. با توجه به شابدیتواند ادامه  یم

فاصله مناسب، استفاده مستمر از ماسک در  تیجامعه، رعا ونیناسیشده لذا عالوه بر پوشش مناسب واکس

 هیو سطوح مشترک، کنترل تهو طیمح ییدست و گندزدا یبسته، ضدعفون یدر فضاها ژهیو به و یاماکن عموم

 یهوشمند کرونا برا تیریراهنما بر اساس مد نیرو  ا نیااز  باشد. یم تیبسته در اولو یها طیمناسب در مح

است در صورت عدم  یهیو بد دهیگرد نیتدو، مراکز آموزش عالی کشور ونظایر آن/ ها دانشگاه ها/دانشکده 

  .دیواحد متوقف خواهد گرد تیدستورالعمل فعال نیا تیرعا

ا هبا عنایت به اجرا و تکمیل برنامه واکسیناسیون دانشگاهیان و با توجه به اولویت آموزش حضوری در دانشگاه

فظ حکردن شرایط الزم برای ی؛ فراهماز اماکن تجمع یکتحقیقاتی به عنوان یها و مراکز آموزشی و ،دانشکده

 -دیکوو یماریتماس ب رهیقطع زنج، کاهش مواجههاساتید، دانشجویان و سایر کارکنان  و به منظور سالمت 

 یاژهیومقررات ی، اصول بهداشت تیعالوه بر رعا . در این راستا ضرورت داردبرخورداراست ییباال تیاهم از، 19

 هایتیفعال تیمتناسب با سطح اضطرار و درجه اهم ،کاهش مواجهات یبرا ی،اجتماع یگذارفاصله قیاز طر

 شود. گرفته نظر در آموزشی و مهارتی

، ستاد مدیریتی مستقل  ونظایر آن مراکز آموزش عالی کشور/ الزم است هر یک از دانشگاه ها/دانشکده ها 

، زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه "ستاد مدیریت کرونا ویژه دانشگاه"تحت عنوان  19-برای بیماری کووید

در  19-تشکیل دهند. این ستاد، صرفا در حوزه برنامه های مرتبط با نظارت، پیشگیری و درمان بیماری کووید

 شگاه فعال خواهد بود. سطح دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دان

 

  کاربرد دامنه

شگیری و کنترل   پروتکلاین  شگاه  )کرونا ویروس( 19-کوویدجهت پی شکده   /هادر دان مراکز / هادان

شور ونظایر آن  ست    آموزش عالی ک شده ا سایر قوانین، آیین نامه ها، مقررات  تهیه  ستورالعمل های   و و  د

 مرتبط با بهداشت محیط به قوت خود باقی است.
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 پایه اصول

مراکز آموزش عالی کشور ونظایر آن / دانشکده ها  در شرایط خاص همه گیری کرونا، همه دانشگاه ها/ -

 شی می باشند.بر اساس مصوبات ستاد ملی مکلف به برنامه ریزی آموزشی وهماهنگی بین بخ

در صورت تغییر در شرایط همه گیری بیماری، بر اساس مصوبات ستاد ملی نسبت به مرخصی تحصیلی  -

 دانشجویان واجد شرایط اقدام شود.

 الزامات  فعالیت  در پاندمی کرونا

 ( واکسیناسیون 1)ه ماد

مراکز مشمول این دستورالعمل اعم از دائم، موقت، پاره وقت و فصلی یا افرادی که  واساتید همه کارکنان 1-1

 تازه استخدام شده اند قبل از شروع به کار باید  نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند.

د ورو یدر همان ابتدا در کلیه مقاطع تمامی اساتید /دانشجویانکامل  ونیناسیواکسارائه مدرک انجام   1-2

  .باشندمی یبه دانشگاه الزام

، مسئوالن این مراکز موظفند در قسمت ورودی مراکز مذکور نسبت به کنترل وضعیت دیران، مروسا 1-3

و همه افرادی که به هر نحوی وارد این مراکز می شوند  از طریق سامانه ها و اپلیکیشن  کارکنانواکسیناسیون 

 .نماینداقدام های  اعالمی وزارت بهداشت 

 عدم ابتال به کرونا در زمان ارایه خدمات (2ماده )

اه یا همر طی شدن دوره قرنطینه بیماریفقط پس از  ،بیماری کرونا شوندکارکنان چنانچه مبتال به   2-1

 توانند مشغول به کار شوند. داشتن  گواهی پزشک می

سط ناظران از طریق سامانه های صحت سنجی کارت واکسن و یا  عدم ابتال به کرونا در زمان فعالیت، تو 2-2

 موجود و در اختیار انجام می گردد.

می توانند از خدمات مراکز مذکور در محل  استفاده نمایند که مبتال به  افراددر این مراکز در صورتی  2-3

 بیماری کرونا یا در دوره قرنطینه بیماری کرونا نباشد.

 رعایت بهداشت فردی  (3) ماده

 ماسک   3-1

 از ماسک استفاده نمایندمی بایست   دانشجویاناساتید ومسئوالن، کادر اجرایی،  ،دیرانم ،روسا کلیه 3-1-1

 رعایت فاصله فیزیکی عدم استفاده از ماسک  بالمانع است.با  ترجیحاو فقط در زمان خوردن و آشامیدن 

 .دفاده نمی نمایند ممانعت بعمل آیکه از ماسک است افرادی از ورود 3-1-2
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ینی و ه بموظفند به شیوه صحیح از ماسک استفاده نموده به گونه ای ک ودانشجویان کارکناناساتید، 3-1-3

 .دهان کامال پوشانده شود

 یا هنگام آلودگی ماسک الزامی است.   هتعویض ماسک در تواتر زمانی کوتا 4 -3-1

 مشترک خودداری گردد.از قرار دادن ماسک  استفاده شده بر روی میز کار یا سطوح   3-1-5

 بهداشت دست   3-2

 ، دهان و ماسک روی صورت خودداری گردد.گوش در حین کار از تماس دست با چشم، بینی، 3-2-1

 پرهیز شود.با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 2- 3-2

آب و کارکنان باید به صورت مکرر و در موارد زیر دست ها را مطابق راهنمای شستشوی دست با  3-2-3

 :صابون مایع بشویند

 هنگام رویت آلودگی بر روی دست -

 ، تلفن، ...()نظیر دستگیره درپس از تماس دست با سطوح مشترک  -

)از جمله  کار با موارد خام یا پخته ،خوردن و آشامیدن، استفاده  قبل از شروع به کار و وقفه یا تغییر فعالیت -

 از توالت، حمل پسماند( در محل کار 

 و استفاده از دستمال یکبار مصرف بعد از عطسه و سرفه  -

 ن، موها و یا سایر قسمت های بدندست زدن به بینی، گوش، دها  -

 قبل از پوشیدن دستکش و هنگام تعویض دستکش ها  -

 یدست از محلول ها یتوان جهت ضدعفون یدست  وجود ندارد م یبر رو تیقابل رو یکه آلودگ یزمان 3-2-4

 .استفاده گردد یالکل هیبرپا یضدعفون

 در نقاط قابل دسترس  برای کارکنان و مشتریان قرار گیرد.  فونی دست محلول ضدع 3-2-5

 رفتار بهداشتی 3-3

خوردن و آشامیدن در محل آماده سازی مواد غذایی یا سطوحی که مواد غذایی به طور مستقیم با آن  3-3-1

 در ارتباط است ممنوع می باشد.

 کهیدر صورتباید هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده نمایند. و دانشجویان  کارکنان اساتید، 3-3-2

 (دیآرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کن یدستمال وجود نداشت از قسمت داخل

باید از ریختن آب دهان و بینی در محیط کار خودداری کرده و اخالط  ودانشجویان کارکناناساتید، 3-3-3

 بینی و سینه را با دستمال کاغذی گرفته در سطل آشغال سرپوش دار بریزند.

 در کلیه مراکز ممنوع می باشد. دخانیاتمصرف  3-3-4
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 از سیستم تشخیص چهره/ کارتخوان کارکنان استفاده کنید. "برای ثبت حضور و غیاب، ترجیحا 3-3-5

 ل کاغذی و نظایر آن استفاده شود.های آسانسور )درصورت وجود(، از دستمابرای تماس با دکمه 3-3-6

 باشد.لمسی های آسانسور غیره دکم "ترجیحا 3-3-7

عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از  3-3-8

 یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(؛ کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و

متصدی/مدیر/مالک موظف است یک جعبه دستمال کاغذی یا مواد ضدعفونی کننده به منظور  استفاده  3-3-9

 شاغلین و مشتریان در کنار دستگاه کارت خوان قرار دهد.

  یگذارفاصله (4)ماده    

 

 دئو کنفرانسهای اجتماعی و ویی از تلفن، شبکهو استفاده حداکثر کارکنانکاهش مواجهه چهره به چهره  4-1

 برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند؛

 رعایت گردد. کارکنان بین  یماریاز بروز ب یریشگیجهت پ (متر 1حداقل ) ایمن فاصله 4-2

 شود.اجتناب ی عمومی در محل هاغیر ضروری  از هرگونه تجمع 4-3

بخش های پر مراجعه مثل کتابخانه، پذیرش، اتاق کارکنان  میتقکاهش مواجهات مس ایجهت حذف و  4-4

 باشد. یمالزم  با حفظ تهویه مناسب یکیزیاز موانع ف فادهتاسسرپرستی، کارگاه ها و ...،  

باشد،  والدین دانشجویان ناگزیر یا مراجعین و ،جودانشچهره کادر اداری، با  به چهره مواجهه که در صورتی 4-5

زمان ممکن و با رعایت فاصله ایمن و با استفاده کامل از ماسک و وجود تهویه هوایی مناسب، برگزار  حداقل در

 .شود

واحد نگهبانی حتی المقدور از ورود و تردد افراد و اشخاص و مراجعات متفرقه به محیط آموزشی جلوگیری  4-6

اجتماعی ایمن  های پاسخگویی از ورودی دانشکده ها به نحوی باشد که فاصله گذاری آورد و شیوه به عمل

 رعایت گردد.

به تعداد خودرو  نیسرنشحداکثر ، دانشجویان و کارکنانو ذهاب  ابیا سیبودن سرو صورت فعال در 4-7

خودداری گردد و جریان هوا صندلی های موجود باشد و از سوار نمودن نفرات، اضافه بر ظرفیت خودرو جدا 

 .در داخل خودرو برقرار باشد

 ها، کارگاهسینمازخانه، سلف سرو در از جمله ی و حداقل توقفعموم یدر قسمت ها منیفاصله ا تیرعا 4-8

 است. یخروج الزامو  ورود ریو مس
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  الغیهای فوق برنامه و مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری با رعایت پروتکل های بهداشتی ابفعالیت 4-9

 بالمانع است.                  http://markazsalamat.behdasht.gov.irموجود در سایت 

 رعایت گردد. ایمن، فاصله اساتید در صورت فعال بودن اتاق استراحت کارکنان و 4-10

نموده و ارائه خدمات به صورتی انجام شود که  خودداریغیر ضروری  از ازدحام و تجمعات  کارکنان 4-11

 صف ایجاد نشود.

افراد و همچنین عدم  قلنصب تابلوهای هشدار دهنده در کلیه آسانسورها به منظور رعایت تعداد حدا 4-12

 صحبت با یکدیگر و تلفن همراه

 

 ی، مراقبت و بازتوانیگرغربال (5ماده ) 

  19-کووید گیری در همه ودانشجویان گری شاغلینغربال  5-1

 های زیر انجام پذیردپیش از ورود به محل کار، فعالیت ، گذاریبراساس طرح فاصله  الزم است

را انجام  19 -درصورت بروز هرگونه عالیم مشکوک، تست سریع تشخیص کووید ودانشجویانکارکنان  -5-1-1

 دهند.

برای بازگشجججت به   دوران درمان و نقاهت،     یپس از ط ،19 -دی به کوو  دانشججججویان مبتال وکارکنان    -5-1-2

معتمد مراکز پزشک  یابیمورد ارزالزم است  آنمراکز آموزش عالی کشور ونظایر / دانشگاه ها/دانشکده ها 

 .دنریقرارگجامع سالمت 

 

ورود و یا حضجور دانشججویان/ اسجاتید و سجایر کارکنان دارای عالئم بیماری واگیر )با ت کید بر عالئم      -5-1-3

ممنوع  آنمراکز آموزش عالی کشور ونظایر  / دانشگاه ها/دانشکده ها   بیماری کرونا( تحت هر شرایطی به  

 باشد.می

 اساتید با ت یید پزشک معتمد می باشد. شرایط و میزان استفاده از استعالجی کرونا برای دانشجویان/ -5-1-4

شکی بیماران مبتال به کووید     -5-1-5 ستراحت پز سازی و ا سب با عالئم و  19-مدت زمان جدا ضعیت   متنا و

 به شرح ذیل می باشد:بیمار 

 ) به شرط قطعخفیف بدون نیاز به بستری دار ئمعالتست مثبت بی عالمت /  برای افراد دارای  -5-1-5-1

 در نظر گرفته شود.روز  5 توسط پزشک معالج دت استراحتم ساعته بدون استفاده از داروی تب بر( 24تب 

بنا به نظر   در افراد با تست مثبت  مدت استراحتروز  5بعد از  الئم بیماریع در صورت تداوم -5-1-5-2

 .م داشته باشدوروز می تواند تدا 10تا پزشک معالج 

 روز بیشتر باشد. 10مدت استراحت می تواند از معالج بنا به نظر پزشک بیماری در حاالت شدید  -5-1-2-3 
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دانشجویان دارای عالمت کووید در دانشگاه / خوابگاه دانشجویی توسط مسئولین مربوطه جهت تست        5-1-6

PCR          ارجاع شده و در صورت مثبت شدن تست یا تایید پزشک معتمد  در محل قرنطینه دانشجویی/ منزل 

قرنطینه و در صورت مساعد بودن اوضاع  پزشک معالجداده شده توسط تشخیص   روزهای استعالجی اساس   بر

 عمومی تحت آموزش مجازی قرار گیرد. 

شجوی مبتال به کووید    ستقیم با دان شرح ذیل     19-برای افراد دارای مواجهه م شته اند اقدامات به  مواجهه دا

 انجام گردد.

 انجام رپید تست برای اشخاصی که با بیمار مبتال به کرونا ویروس قطعی تماس داشته اند.  -1

 روز پایش گردد. 5وضعیت دانشجویان تست شده توسط ناظرین مراکز جامع سالمت به مدت  -2

  پذیر های آسیب مراقبت از گروه  5-2

 19-دیکوو یماریب دیعنوان افراد  در معرض خطر  ابتال به عوارض شدپزشک معتمد، به  یبا گواه ریدو گروه ز

 قرار دارند، در نظر گرفته شده است:

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف  گروه

 یعروق –یقلب یماریب

 فشارخون 

 ابتید

 یانهیزم یتنفس یهایماریب

BMI> 40  

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -ب گروه

 از دو هفته شیدر روز  ب زولونیپردن mg5/12از   شیب دیکواستروئیدرمان با کورت تحت

 یدرمان یمیش

 هایمیبدخ

 اعضاء  وندیپ

 ریافراد به گونه فراهم گردد که حداقل تماس با سا نیا یکار برا طیمح طیشرا ،یکار در صورت عدم امکان دور

مناسب  هیتهو طیبا شرا یطیمحل کار به مح رییتغ ایو  یکار طیشغل موقت در مح رییافراد را داشته باشد. تغ

 تواند کمک کننده باشد. یتر م تیتر و کم جمع
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 19-با سابقه کووید بازتوانی در شاغلین  5-3

دوران درمان و نقاهت، جهت بازگشت  یالزم است پس از ط 19-دیکوو یماریبعد از  ابتال به ب نیشاغل یتمام

از وزارت  یابالغ "19-دیبا احتمال ابتال به کوو نیبازگشت به کار شاغل یراهنما"نسخه  نیبه کار براساس آخر

 .رندیقرار گ یابیبهداشت توسط پزشک مورد ارز

 (غذایی تهیه و عرضه مواد صورت فعال بودن مراکز )در غذایی( بهداشت مواد6ماده )

اساس  امثال آن بر و  رستوران، کافی شاپ،انواع  ال بودن مراکز تهیه و عرضه موادغذایی نظیرصورت فعدر 

 مواد غذایی ملزم به رعایت می باشند.  مرتبط با مراکز تهیه، تولید و عرضهپروتکل 

 گردد. هیاز منابع معتبر و مجاز ته ییهمه مواد غذا 6-1

و  یدر مواد غذایی بالقوه خطرناک متناسب با نوع ماده غذایی باید زنجیره سرد یا گرم  در مراحل نگهدار 6-2

 عرضه  مواد غذایی رعایت گردد. 

 یازس رهیذخ ایو قبل از استفاده  یداریو خر افتیپس از در یدنیو آشام یمواد خوردن یسطح بسته بند 6-3

 گردد. زیکامالً تم

 باشد. یآلوده  مجاز نم ای وبیمع یبا بسته بند یدنیو آشام یاستفاده از مواد خوردن 6-4

 د. گردن یداشته و در ظروف مناسب نگهدار یپوشش بهداشت دیبا "حتما یفاقد بسته بند ییمواد غذا 6-5

 مصرف مناسب استفاده شود. کباریاز ظروف  "مصرف، لزوما کباریصورت استفاده از ظروف  در 6-6

 یپروانه بهره بردار یدارا نفره کیو  یبه صورت بسته بند  دیازجمله نمک ، قند و شکر با هیمواد اول همه 6-7

 و استاندارد باشد.

 آشامیدنی  باید به صورت بسته بندی شده یک نفره  و دارای نی پوشش دار باشد.مواد  6-8

به نحوی برنامه ریزی نمایند تا سالن های غذاخوری و سلف سرویس ها حداقل تجمعات  را  مسئوالن  6-9

 در زمان سرو غذا داشته باشند

 غذا توزیع سلف سرویس، ضروری است مدت زمان  سالن غذا خوری و به منظور جلوگیری از تجمع در 6-10

و برای افراد متقاضی ظروف انجام  ایمنبا رعایت فاصله  های مذکور افزایش یابد. همچنین سرو غذا در محل 

  . غذا در ظروف مذکور توزیع گردد.  ،یک بار مصرف

استفاده شود. البته  از بسته بندی دارای مجوز "در صورت استفاده از ساالد و سبزی خوردن ترجیحا  6-11

 رعایت سالمسازی برای سرو ساالد و سبزی خوردن غیر بسته بندی الزامی می باشد.

 وزارت بهداشت الزامی است. یی صادره ازغذارعایت دستورالعمل های مربوط به مراکز تهیه و توزیع مواد 6-12
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 بهداشت ابزار و تجهیزات( 7ماده )

 باشد  منیآن در فواصل ا ریو نظانیمکت، کامپیوتر  ،هافاصله صندلی  7-1

 گندزدایی شوند.طور مستمر  به سالن های ورزشیدر وسایل ورزشی  7-2

   تمیز و مورد نظافت قرار گیرد.یخچال وفریزرهای مورد استفاده  7-3

الزم است از ماژیک اختصاصی برای تخته وایت برد استفاده شود. ) عدم استفاده دانشجویان از ماژیک و          7-4

 تخته پاکن مشترک (

سجاده و نظایر آن از نمازخانه        7-5 شترک از جمله چادر،  سایل م سبیح، کتب ادعیه و و  ها به همه مهرها، ت

 آوری گردد.صورت موقت در صورت فعال بودن نماز خانه جمع 

 همه وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود. 7-6

 د.در رختکن و حمام، الزم است از وسایل بهداشتی شخصی استفاده شو 7-7

 مبلمان فضای آزاد به صورت روزانه گندزدایی شود .)در صورت وجود( 7-8

 گندزدایی تجهیزات اداری/شخصی از جمله کیبورد، رایانه و موس بعد از استفاده صورت گیرد. 7-9

  .شوند گندزداییدو مرتبه  یحداقل روز دیبا دستگیره ها و نقاط مشترک سطوح 7-10

زباله محکم )بدون درز و نشججت( به تعداد کافی در فواصججل و زباله دردار پدالی همراه با کیسججه  سججطل 7-11

 های مناسب موجود باشد.مکان 

های دردار پدالی صججورت پذیرد و کلیه نیروهای  ها باید به شججیوه بهداشججتی در سججطل دفع پسججماند  7-12

کیسه آوری پسماند در آوری و دفع پسماند رعایت تمامی مالحظات بهداشتی )جمعخصوص جمعخدماتی در 

 های پالستیکی محکم بدون درز و نشت( در آخر هر شیفت در دستور کار قرار دهند.

 ایید( نظافت و گندز8ماده )

 محصوالت گندزدای مورد استفاده باید دارای پروانه ساخت یا ورود، تاریخ تولید و انقضاء باشد. 8-1

گهداری می گردد باید ظرف در دار باشد صورتی که رقیق سازی ماده گندزدا در ظرف دیگری انجام و ندر 8-2

 مشخص درج گردد. تهیه و نام ماده گندزدا به صورت و بر روی ظرف برچسب مشخصات گندزدا از جمله تاریخ

 مواد گندزدا باید براساس دستور عمل شرکت سازنده استفاده و نگهداری گردد. 8-3

 ها پاک گردد و سپس از ماده گندزدا استفاده گردد.قبل از گندزدایی باید کلیه سطوح از اجرام و آلودگی  8-4

 از مواد گندزدا از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش و ماسک استفاده گردد. هنگام استفاده 8-5

 غلظت محلول گندزدای مورد استفاده باید مطابق با دستور عمل کارخانه سازنده باشد.  8-6

 از مخلوط کردن دو ماده گندزدا با هم خودداری گردد.  8-7
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مواد گندزدا، مواد شیمیایی و سموم باید در محفظه یا کابینت مناسب و در دار مجهز به قفل و دور از  8-8

  مواد غذایی نگهداری گردد )روی کابینت برچسب مواد شوینده و گندزدا درج گردد(.

رویس بطور مستمر بعد از پایان هر شیفت کاری که در دسترس کلیه قفسه ها و میز کار و میز س 8-9

 و شاغلین قرار می گیرند شستشو و گند زدایی گردند.دانشجویان 

گندزدایی سرویس های بهداشتی، راهروها و محل های عبور و مرور افراد به صورت مکرر در روز انجام  8-10

 شود.

 آزمایشگاه، خوابگاه، سلف سرویس تعبیه گردد. سطل زباله در دار در تمام طبقات دانشگاه، کارگاه و  8-11

 الزم است کلیه سرویس های بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذی باشد. 8-12

 گردد.زدایی گند مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتی سرویس  8-13

 وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شود. 8-14

  مرحله نیب یاختالط چگونهیه دینبا ویی کامال جدا از یکدیگر انجام شده گندزدا و نظافت فرایند  8-15

 . ردیگ انجام ییگندزدا و ندهیشو

 و دستکش، ماسک، شامل  یحفاظت فرد لیوسا از دیبا نظافت هنگام در نظافت مسئول افراد / فرد 8-16

 .ندینما استفاده ژاول آب یخوردگ برابر در مقاوم و مناسب کار لباس

ها باز گذاشته شوند و  باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره تمامی فضاهاهنگام گندزدایی و نظافت،  8-17

 جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.

 . استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی که مکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ از 8-18

های بهداشتی باید از وسایلی که برای سرویس  گندزداییوسائل نظافت و  ، تِی،ها دستمال زباله، سطل 8-19

 .مجزا باشد شود،های دیگر استفاده میمکان 

د و وپاره نش  ماسک مخصوص د لباس، دستکش ونمراقب باششاغلین نظافت در طول مدت نظافت   8-20

 . را تعویض نمایید آسیب نبیند و در صورت صدمه آن

 )تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید فغاز و در طرآ ظافت را از یک نقطهن  8-21

ی اضاف "سَر"شود باید دارای چند ها و غیره استفاده میها و سالن که برای نظافت کف اتاق  "هاییتِی" 8-22

 باشند.

ر محلول ها، دستمال نظافت و تِی، می بایست در آب داغ شسته و سپس دپس از استفاده از پارچه   8-23

ور بماند. مدت  مشخص شده در برچسب راهنما ی مصرف غوطه مواد گندزدای مورد ت یید وزارت بهداشت به 

  شده و برای استفاده آماده باشد. بعد از آن در دمای اتاق خشک
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 در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق گرفتگی به عمل آید. 8-24

تجهیزات و ماشین آالت گندزدایی بعد از پایان کار شسته و به روش مناسب بسته به ظرفیت تجهیزات   8-25

 و ماشین آالت خشک گردند.

دار و مواد ناسازگار و با گندزدا روی سطوح و کلیدها، تجهیزات برق هایاز پاشیدن و ریختن محلول   8-26

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.

 اشت ساختمان( بهد9ماده )

 گردد.زدایی و مستمر گند  مجزاصورت  )حمام و توالت( را به های بهداشتی سرویس 9-1

دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده  ها،  سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، درب 9-2

ها، کلید و خوان و خود پرداز ها، کف پوش  های کارت ، تخت، کمد، کابینت، گوشی تلفن، دستگاهها پله

 و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.  وسایل عمومیپریزها، 

 های بهداشتی تعبیه گردد. ها و سرویس کشی صابون مایع و دستمال کاغذی در توالتسیستم لوله 9-3

 هایو خروج هاینگهدارنده به تعداد مناسب در ورود هیبا پا دست کنندهیعفونب مواد ضدنص 9-4

 .باشد یچشم ایو  ییپا یاز نوع پدال حایترج ،یبهداشت یهاسیسرو ییآب روشو ریش گرددیم هیتوص 9-5

 .رندیقرار گ فردبرای هر اختصاصی قفسه ای / در داخل کمد  دانشجویان وکارکنان لیوسا هیالزم است کل 9-6

 تهویه  (10ماده )

با توجه به شرایط بیماری به منظور تامین تهویه مناسب توقف کوتاه مدت تدریس و خروج  دانشجویان  10-1

 .شود کالس انجام از

فراهم نمودن امکان استفاده حداکثری از تهویه طبیعی در مراکز مذکور از طریق نصب پنجره های باز  10-2

درصد مساحت کف  به گونه ای که به ازای هر یک  20الی  10درجه و با مساحت  45شونده به میزان حداقل 

 لیتر در ثانیه هوا تامین گردد.   10حداقل   دیگر افراداز کارکنان و 

طرفه ) باز نمودن پنجره های متقابل همزمان( در  2فراهم نمودن امکان استفاده حداکثری از تهویه  10-3

 لیتر در ثانیه هوا تامین گردد.  10حداقل کارکنان ودیگر افراد ای که به ازای هر یک از مراکز فوق به گونه

بار در ساعت  6ل  به اندازه فراهم نمودن امکان تعویض هوای محیط با هوای آزاد در مراکز فوق حداق  10-4

 لیتر در ثانیه هوا تامین گردد.     10حداقل  دیگر افرادو یا به ازای هر یک از کارکنان و

های مکشی با دبی مناسب به سمت در صورتی که تعداد پنجره های کافی نباشد با نصب اگزهاست فن 10-5

لیتر در  10خارج از ساختمان مراکز فوق به گونه ای که به ازای هر یک از کارکنان و بازدیدکنندگان  حداقل 

 بار در ساعت، تعویض و جابه جا گردد.  6ثانیه هوا تامین و یا 



 
 معاونت بهداشت           

 ها /دانشکده ها /مراکز آموزش عالی  و نظایر آن)ویروس کرونا( در دانشگاه 19-پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید
 

12 

 

فن )پنکه( به طریقی که به طور بالقوه باعث جریان مستقیم هوا از یک شخص به شخص  از قرار دادن 10-6

ای و هدایت هوای داخل به بیرون های پنجرهدیگری شود خودداری گردد. استراتژی مناسب استفاده از فن

 ساختمان می باشد.

 هپا با توان "جیحااستفاده از فن های مکشی و یا دستگاه تصفیه هوای مجهز به فیلتر مناسب و تر 10-7

 مناسب در کلیه آسانسور های ساختمان مراکز فوق و روشن نمودن آن در تمام ساعات کار فعالیت 

در فضاهایی که نمی توان تهویه و جابجایی هوای آزاد را به میزان کافی انجام داد. توصیه می شود میزان  10-8

  "ه هوای مجهز به فیلتر مناسب و ترجیحادی اکسید کربن موجود در هوا پایش شود و از دستگاه های تصفی

 هپا متناسب با اندازه ساختمان مراکز فوق و به تعداد کافی استفاده گردد.

د ها فراهم نمی باششود با توجه به اینکه در فصل پاییز و زمستان امکان باز نمودن پنجرهتوصیه می 10-9

 های فاقداستاندارد برای نصب در اتاق  هپای "های تصفیه هوای مجهز به فیلتر مناسب و ترجیحادستگاه 

 پنجره ساختمان مراکز فوق به تعداد کافی خریداری و نصب شود.  

های بهداشتی مجهز به اگزاهاست فن به تعداد کافی و با ظرفیت مناسب بوده و در زمان کلیه سرویس  10-10

 فعالیت مراکز فوق روشن باشد. 

            

 وییخوابگاه های دانشج (11ماده )

انجام داده دوز(  3) استفاده از خوابگاه های دانشجویی فقط برای دانشجویانی که واکسیناسیون کامل 11-1

ده آنها فرا نرسیتزریق دوره بعدی  واکسن  ) به جز افرادی که منع پزشکی دارند ویا زماناند مجاز است.

 باشد.(

آشپزخانه، نمازخانه، سالن های ورزشی، های عمومی خوابگاه مانند استفاده دانشجویان از ماسک در محل 11-2

 الزامی است. ایمنرعایت فاصله گذاری  الن مطالعه، سالن تلویزیون و... باس

گندزدایی، و نظافت در مکان های عمومی و سرویس های بهداشتی در خوابگاه  ،رعایت مسائل بهداشتی 11-3

 ها الزامی می باشد.

 یل حفاظت فردی نظیر ماسک می باشند.کلیه کارکنان خوابگاه ملزم به استفاده از وسا 11-4
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الزامی  در محل دید دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 19-هشدار بیماری کوویدمتعدد نصب عالیم  11-5

  .باشدمی

 الزامی است. 19  -جهت قرنطینه دانشجویان خوابگاهی دارای نشانه یا مبتال به بیماری کوویداتاق مجزا  11-6

 آزمایشگاه هاکارگاه ها و  (12ماده )

 رعایت گردد.افراد ایمن الزم است هنگام انجام کار عملی و یا تئوری در کارگاه و آزمایشگاه فاصله  12-1

 کارگاه و  آزمایشگاه ضروری است.وجود سیستم تهویه در محل  12-2

 استفاده افراد از محل کارگاه و آزمایشگاه جهت انجام کارهای اداری ممنوع است. 12-3

دستکش یکبار مصرف و ماسک استفاده      حتما از وسایل حفاظت فردی مانند  هنگام کار در آزمایشگاه  12-4

 گردد.

 (آموزش بهداشت13ماده )

 های آموزشی مناسبروش 31-1

 سرویس  محل در کافی تعداد به تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری برای ها دست شستن دستور عمل

 های بهداشتی نصب گردد. 

  )آموزش به صورت مجازی )ازجمله شبکه های مجازی، وب سایت ها 

)موضوعات مورد آموزش در بند ذیل  رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف: 31-2

 درج شده است(

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 راهدر صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های هم 

 در صورت امکان، ارسال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطه 

 در صورت امکان، انتشار تیزر ، اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازی 

 ( در صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشیLEDجهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 

 های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه 31-3

 ایی با بیماری کرونا ویروسآشن 

 آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 
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 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

  و فاصله گذاریآموزش نکات بهداشت فردی 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

  190معرفی سامانه  

 های آموزشینمونه فعالیت  31-4

  در  ویروس کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی استند یا بنرهای نصب

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

  نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شستشوی دست ها در محل کار خصوصا سرویس های بهداشتی

 و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین 

 مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در خانه در صورت وجود عالئم نصب پوستر 

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

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

  از ابتال به بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

 سایت و شبکه های مجازی بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی 

  190نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 
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 راهنما یمسئولیت اجرا( 14ماده )

یا مسئول  مرکز می باشد و در صورت عدم رعایت هرکدام  دیران، مروسا مسئولیت اجرای این راهنما بر عهده 

 از مواد  راهنما مشمول اقدام قانونی مطابق با ضوابط  و در نهایت توقف فعالیت خواهد گردید.

موضوع این ومراکز  اماکن  یا مسئول دیران، مروسا مسئولیت حسن اجرای پروتکل حاضر بر عهده  14-1

 پروتکل می باشد.

اد این راهنما را رعایت نمی کنند یا امکان ت مین شرایط راهنمای حاضر را ندارند اجازه مراکزی که مف 14-2

 د.باشمسئولِ )صادرکننده مجوز( می دستگاهفعالیت نداشته و مسئولیت نظارت و کنترل آنها با 

 درصورت عدم توجه به واکسیناسیون، با واحد مربوطه مطابق مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 14-3

های بهداشتی برخورد خواهد شد )از جمله اقدامات قانونی مانند: عدم به عنوان عدم رعایت پروتکل 

 صدور عدم صالحیت مشاغل برای دریافت پروانه(. تمدید کارت بهداشت،

 

 

 هادست شویشست صحیحروش : 1 وستیپ

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  ها دست

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .از صابون مایع استفاده کنید -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

  بار مصرف نیز مورد تایید است(ذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 .شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .سطل زباله در دار بیندازیددر دستمال را -10
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 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس2پیوست 

    ست شامیدن د های خود را  قبل از خوردن و آ

قل          حدا مدت  به  باالی مچ  با آب و      20تا  یه  ثان

ه ترسی ب صابون مایع بشویید و درصورت عدم دس    

 کننده بر پایه الکل عفونی آب سججالم از مواد ضججد

 د؛استفاده نمایی

 
 

  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

با افراد دیگر   از روبوسجججی و دسجججت . کنید  دادن 

 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1بپرهیزید )فاصجججله 

     شود(؛

 
 

 حتما از ماسک استفاده نمایند؛ 

 
 

 دهان خودداری وزدن به چشم، بینی  از دست 

 ؛کنید

 
 

 

     سرفه، دهان و سه و  بینی خود هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

    اگر عالئم سجججرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
 

  با مصججرف میوه و خود را سججیسججتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 

 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


