
 

 

  

  انواع گندزداها

درصد یک میکروب  7۰مواد ضدعفونی کننده : اتیل الکل  •

 گسترده است. فکش با طی

بردن مواد سفید کننده: هیپوکلریت سدیم در از بین  •

باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر 

است.  سفیدکنندهها غشاهای مخاطی، پوست و 

مجاری تنفسی را تحریک میکند و تحت تاثیر گرما و 

نور تجزیه میشوند و به راحتی با سایر مواد شیمیایی 

واکنش نشان میدهند. بنابر این سفیدکنندهها باید با 

   .احتیاط مصرف گردند
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هنگام گندزدایی اتاق ها باید خالی از افراد بوده و درها و  •

باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر هواکش نیز  پنجره ها

 روشن باشد.

 کارایی-محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود •

 می یابد. ساعت کاهش  24محلول پس از گذشت 

 حتما در آب سرد تهیه شود. •

یا نقطه مقابل به  نقطه آغاز و در طرف نظافت را از یک •

 را به صورت مارپیچ حرکت دهید.تِی  پایان برسانید،

پس از استفاده از پارچه ها، دستمال نظافت ، میبایست در  •

 آب داغ شسته شود.

در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم در ارتباط با برق   •

 گرفتگی بعمل آید .

  

 سخن آخر

 کرونا از ماسک استفاده می نمائید.ممنون که تا پایان 

 

 عدم دست زدن به ماسک در طول زمان استفاده
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 پیشگیری از کرونا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

خود و دیگران حفاظت با رعایت فاصله اجتماعی از جان 

 نمائیم.

 

 جلوگیری کنیم :ویروس یا انتشار از ابتال  گونهچ

  شست و شوی مرتب دستها با آب و صابون یا مواد

 ضدعفونی کننده بر پایه الکل

 تردد غیرضروری ممنوع 

 خوردن غذا در محیط عمومی ممنوع 

 هنگام نمایان شدن عالئم  در منزل استراحت

 سرماخوردگی و 

  از تماس دست با چشم دهان و بینیخودداری 

 خودداری از استعمال دخانیات 

  رقیقشست و شوی حلق و بینی با آب و نمک 

 استفاده از ماسک در محل کار، مکان های عمومی 
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 به نام خدا

 

 

با استفاده از ماسک درصد ابتال به این ویروس را کاهش 

دهیم

 

  در محل کار چگونه رعایت کنیم؟؟؟ 

هنگام رد و بدل اسناد و مدارک اداری از ماسک استفاده کنید  .1

  .های خود را به روش صحیح بشوییدو پس از آن دست

ها(، اشیا )تلفن، صفحه میزها و نیمکتتمامی سطوح )نظیر  .2

کلید کامپیوتر، موس، ملزومات اداری و دستگیره درب( باید 

ای با مواد ضدعفونی کننده تمیز شوند. از به طور مرتب و دوره

آنجا که آلودگی سطوح لمس شده توسط کارمندان و 

های انتشار ویروس کرونا مشتریان، یکی از مهم ترین روش

توانید ی آغشته به الکل، مین یک قطعه پنبهاست، با کشید

 .این وسایل را ضد عفونی نمایید

های اینترنتی را جایگزین پول نقد و تا حد امکان پرداخت .3

های کارتخوان، کارت بانکی کرده و در زمان استفاده از دستگاه

بر روی دستگاه کشیده، رمز را   های بانکی راخود افراد کارت

از انجام عملیات پرداخت، کارت بانکی و وارد نموده و پس 

شود که دستان خود را ضدعفونی کنید. همچنین پیشنهاد می

های فروشگاهی نیز به صورت روزانه و در صاحبان پایانه

  .چندین نوبت دستگاه کارتخوان را ضدعفونی کنند

رعایت موازین بهداشت فردی، فاصله مناسب از سایرین و  .4

 .است مهم ه یا عطسه می کنند، بسیاردوری از افرادی که سرف

نگه داری مواد غذایی مانند قند نمک شکر در بسته بندی  .5

 های یک بار مصرف

 نوشیدن چای در لیوان شخصی یا یکبار مصرف .6

 عدم قراردادن مواد غذایی با کیسه در یخچال .7

 خودداری از تجمع در آبدارخانه ها .8
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