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مقدمه 

انجام اقدامات بهداشتی مناسب برای پیشگیری از شیوع عوامل بیماری زا نظیر 
کار و زندگی، ضروری است. قدرت تکثیر و انتقال این ویروس  کرونا در محیط  ویروس 
از فرد بیمار یا سطح آلوده به شخص سالم بسیار سریع  است و از ویژگی های مهم آن، 
گندزدایی از جمله مهم ترین اقدامات و  توانایی آلوده نمودن سطوح مختلف است. 
روش های  از  استفاده  شامل  که  است  بیماری  این  شیوع  با  مقابله  برای  راه حل ها 
کردن بار میکروبی در محیط و روی ابزار و ادوات و کم   فیزیکی یا شیمیایی به منظور 
کرونا،  گسترده ویروس عامل بیماری  ماشین آالت است. این روزها با توجه به شیوع 
گندزداها برای تأمین سالمتی در جامعه روستایی و عشایری بسیار ضروری است. استفاده از 
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تعاریف اصلی در رابطه با ضدعفونی و گندزدایی

شست و شو

ݐ کردن مواد زائد مانند گرد و غبار، گل و الی و سایر مواد زائد  شست و شو شامل بر طرڡݧ
که اغلب با استفاده از آب و یک نوع ماده  از روی سطوح، البسه، وسایل و ابزار است 
گندزدایی یا  که نیاز به  شوینده انجام می گیرد. بایستی برای همه وسایل و ادواتی 
به طور مؤثری  انجام شود. شست و شو  ابتدا عمل شست و شو  سترون سازی دارند، 
مراحل  نتیجه  در  و  می شود  آلوده  وسایل  روی  میکروارگانیسم های  کاهش  باعث 

گندزدایی یا سترون سازی سریع تر و مؤثرتر انجام خواهد شد. بعدی 
شست و شوی دست ها با آب و صابون یا استفاده از فرآورده های ضدعفونی کننده 

دست بر پایه  الکل )مورد تأیید سازمان غذا و دارو( ضروری است.

سترون سازی )استریل کردن(

استفاده از روش های مختلف فیزیکی یا شیمیایی به منظور از بین بردن و تخریـب 
همه اشکال ارگانیسمی از جمله اسپورهاست.

گندزدایی

کردن بار میکروبی است.  کم  استفاده از روش های فیزیکی یا شیمیایی به منظور 
ارگانیسم های بیماری زا در محیط و روی  و  ک  بالقوه خطرنا نابودی اشکال رویشی 
استریل شدن  الزامًا سبب  گندزدا  گندزدایی می گویند. یک عامل  را  اشیاء بی جان 
کند، بلکه هدف از  کافی همه میکروب ها را نابود  نمی شود و نمی تواند با اطمینان 

گندزدایی به حداقل رساندن خطر عفونت یا فساد محصوالت است.
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ضدعفونی

را زنده  بافت  روی  ضدعفونی کننده  عوامل  از  استفاده  با  عفونت ها  از   جلوگیری 
که باعث تخریب، مهار یا ممانعت از رشد عوامل بیماری زا می شود.  ضدعفونی می گویند 
که مواد ضدعفونی کننده  گندزداها روی سطوح بی جان مصرف می شوند در حالی 

روی پوست، مخاط و سطوح جاندار، قابل استفاده است.

انواع وسایل و محیط

گندزدایی به سه  در علم بهداشت محیط، وسایل، از نظر سطح مورد نیاز برای 
دسته حیاتی، نیمه حیاتی و غیرحیاتی تقسیم می شوند: 

یا . 1 خون  جریان  با  مستقیم  تماس  در  که  حساس  یا  بحرانی  لوازم  و  وسایل 
نواحی استریل بدن هستند مثل چاقوهای جراحی، سوزن های تزریق و بخیه، این 

گندزدایی سطح باال نیاز دارند.  گونه وسایل  به 
بدن . 2 مخاطی  سطوح  با  تماس  در  که  نیمه حیاتی  یا  بحرانی  نیمه  وسایل 

بریدگی  و  سوختگی  نواحی  دیده،  آسیب  پوست  یا  و...(  ادراری  تنفسی،  )مخاط 
گندزدایی سطح باال تا متوسط نیاز دارند.  هستند. این دسته به 

که در تماس با پوست سالم هستند نه مخاط، . 3 وسایل بی خطر یا غیرحیاتی 
کمد،  گوشی پزشکی، الکترودهای قلبی و سطوح و اشیاء محیطی نظیر میز و  مانند 
لباس  و  دستکش،کفش  کشاورزی،  ماشین آالت  و  ادوات  دیوارها،  و  در  زمین،  کف 
گندزدایی سطح  گروه قرار می گیرند. برای وسایل غیرحیاتی شست و شو و  کار، در این 

پایین توصیه می شود. 
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سطوح محیط کار و ابزار و ادوات کشاورزی در چه گروهی قرار می گیرند؟

و  ادوات  ابزار،  کار،  محیط  و  سکونت  محل  سطوح  شده،  ارائه  تعریف  اساس  بر 
 ماشین آالت کشاورزی در گروه وسایل غیرحیاتی قرار می گیرند. همان طور که عنوان شد
ݢگندزدایی سطح  ݢ کلی در شرایط معمول برای وسایل غیرحیاتی، شست و شو و" ݢ به طور 

پایین" توصیه شده است. 

انواع سطوح گندزدایی

کتری های زایا،  الف( گندزدایی سطح باال: همه اشکال میکروارگانیسم ها مثل با
کتری ها را از بین می برد، چ ها و تعداد اندکی اسپور با کتریوم ها، ویروس ها، قار  مایکو با
کسید هیدروژن، گلوتار آلدئید و پرا  ولی تعداد زیادی اسپور را نمی تواند نابود کند. مانند: 

پراستیک اسید، فرمالدئید؛ 
کتریوم، اغلب ویروس ها و کتری های زایا، مایکوبا  ب( گندزدایی سطح متوسط: با
کلردار،  کتری اثری ندارد. مانند: ترکیبات  چ ها را از بین می برد، ولی روی اسپور با قار

ترکیبات ید و یدوفورها )بتادین(، الکل ها )الکل ایزوپروپیل 70 درجه(؛
و  چ ها  قار انواع  از  تعدادی  زایا،  کتری های  با اغلب  پایین:  سطح  گندزدایی  ج( 
کتریوم ها و انواع مقاوم تر  کتری ها، مایکو با ویروس ها را از بین می برد، ولی اسپور با
ترکیبات  فنلی،  ترکیبات  و  فنل  مانند:  کند.  نابود  نمی تواند  را  ویروس ها  و  چ ها  قار

کواترنر )سورفکتانت ها(. آمونیوم 
"ضدعفونی کننده های  از  در دستورالعمل های رسمی وزارت بهداشت، استفاده 
جمله  )از  کتری ها  با اسپور  با  بیمار  هم زمان  درگیری  موارد  استثنای  به  باال"  سطح 
کلستریدیوم دیفیسیل( و همچنین در موارد مشاهده شده با آلودگی های بیوتروریسم، 

توصیه نشده است.
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انواع گندزدایی

الف( گندزدایی با استفاده از عوامل فیزیکی

 حرارت به اشکال مختلف مثل سوزاندن، جوشاندن، حرارت متناوب، بخار آب �
همراه با فشار و حرارت خشک؛

استفاده از سرما؛ �

کردن و � خشک 

پرتودهی یا اشعه دادن. �

ب( گندزدایی با استفاده از مواد شیمیایی

آلدئیدها مثل فرمالدئید؛ �

کسید اتیلین؛ � گازی شکل مثل ا استریلیزه کننده های شیمیایی 

کلریدریک؛ � اسیدها مثل اسید استیک و اسید 

الکل ها؛ �

کلرهگزیدین؛ � کلرزول،  کلروفن،  فنول و مشتقات آن مثل فنول، دتول، هگزا

قلیاها مثل بیکربنات سدیم، آهک؛ �

کسیژنه؛ � کسیدکننده ها مثل آب ا ا

کلردار؛ � هالوژن ها مثل ترکیبات یددار و 

فلزات سنگین مانند جیوه و �

سورفکتانت ها مثل عوامل فعال کننده سطحی یا دترجنت ها. �
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عوامل مؤثر بر کارایی عملیات گندزدایی

الف( تعداد و محل استقرار میکروب ها

در شرایط یکسان، هر چه تعداد میکروب ها بیش تر باشد، زمان تماس بیش تری 
که  داده  نشان  مطالعات  همچنین  بین ببرد.  از  را  آنها  گندزدا  ماده  تا  است  الزم 
که به صورت  کم و خوشه ای هستند، نسبت به زمانی  که مترا میکروب ها در وضعیتی 
که دارای  سلول های منفرد قرار دارند سخت تر از بین می روند. ضدعفونی سطوحی 
دشوارتر  صاف  سطوح  به  نسبت  هستند  بیش تری  اتصاالت  و  حفره   شکاف،  و  درز 

گندزدا به داخل سطح های پیچیده است. که دلیل آن نفوذ سخت تر مواد  است 

ب( مقاومت ذاتی میکروب ها

گندزدای شیمیایی و فرآیندهای استریل بسیار  مقاومت میکروب ها در مقابل مواد 
متفاوت است. مقاومت میکروب ها از باالترین سطح به پایین ترین سطح به شرح 

ذیل است:

ج( غلظت و قدرت مواد گندزدا

کارایی آن باالتر و زمان مورد نیاز برای  گندزدا بیش تر باشد،  هر چه غلظت ماده 
و  ماهیت  به  وابسته  گندزدا  مواد  قدرت  همچنین  بود.  خواهد  کم تر  آن  اثرگذاری 

ترکیب شیمیایی آن هاست. 

کتری سل( < کتریوم ها )با کوکسیدیا < مایکوبا  پریون )بیش ترین مقاومت(< اسپورها < 
کتری های رویشی )استافیلوکوک( <  چ ها < با کوچک < قار ویروس های 

ویروس های اندازه متوسط )کم ترین مقاومت(
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د( عوامل شیمیایی و فیزیکی

گندزدایی را  کارایی  عوامل شیمیایی و فیزیکی مانند pH، رطوبت و سختی آب 
کارایی افزایش می یابد. هر چند بایستی از  تحت تأثیر قرار می دهند. با افزایش دما 
که می تواند باعث تجزیه و غیرفعال شدن  کرد چرا  افزایش بیش از حد دما جلوگیری 
کارایی  کاهش  گندزدا شود. افزایش pH  در مورد فنل ها و هیپوکلریت ها باعث  ماده 
کلسیم و منیزیوم در آب( میزان از بین بردن  می شود. سختی آب )یعنی وجود یون های 

کاهش می دهد. گندزدا را  میکروب ها توسط مواد 

ه( مواد آلی و غیرآلی

شوند  شیمیایی  کنش  وا وارد  گندزدا  مواد  با  است  ممکن  زائد  مواد  و  آلودگی ها 
با سطح  گندزدا  از تماس مواد  فیزیکی،  ایجاد مانع  با  یا  گندزداها(  کردن  )غیرفعال 

کاهش می دهند.  گندزدا را  کارایی مواد  کنند این موارد  مورد نظر جلوگیری 

انواع روش های گندزدایی برای محیط های کشاورزی

الف( گندزدایی طبیعی

کتری ها و ویروس ها مرگبار است و جریان  پرتوهای فرا بنفش نور خورشید برای با
کشنده دارد. لذا می توان  اثر  کتری ها  از با هوا نیز به علت تبخیر رطوبت بر بسیاری 
کار را چند ساعت در معرض نور  لوازمی نظیر رختخواب، مبلمان و اثاثیه منزل و محل 

گندزدایی نمود. خورشید و جریان هوا قرار داد و آنها را 

ب( جوشاندن با آب معمولی 

آب جوش نمی تواند اسپورها و بعضی از ویروس ها را از بین ببرد، لذا سترون کننده 
که وسیله یا ماده سترون کننده در دسترس نیست می توان  نیست، ولی در مواقعی 

وسایل را در 100 درجه سانتی گراد برای مدت 15 دقیقه جوشاند.
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ج( استفاده از مواد ضدعفونی کننده یا گندزدا

برخی از مواد شیمیایی مثل الکل یا هیپوکلریت سدیم )سفیدکننده، آب ژاول یا 
گندزدایی محیط و ابزار و  وایتکس( را می توان با غلظت و مدت زمان مناسب برای 

وسایل به کار برد.

استفاده از الکل برای ضدعفونی

الکل برای از بین بردن ویروس ها مؤثر است. اتیل الکل 70 درصد، میکروب کشی 
کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای  گسترده است و به طور  با طیف 
کوچک استفاده می شود. به دلیل اشتعال زایی الکل، استفاده از  گندزدایی سطوح 
گندزدایی سطوح کوچک محدود می شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب قابل  آن به 

کاربرد است. 
باقی مانده  می کند،  عمل  سریع  ضدعفونی:  برای  الکل  از  استفاده  محاسن 

ندارد، وسایل را رنگی نمی کند و زود تبخیر می شود. 
معایب استفاده از الکل برای ضدعفونی: استفاده مکرر و طوالنی از الکل به عنوان 
گندزدا باعث تغییر رنگ، تورم، سخت شدن و ترک خوردگی الستیک و پالستیک های 

خاص می شود و چسب ابزار را حل می کند.
کارایی دارد. الکل  که الکل با خلوص مناسب برای ضدعفونی  توجه داشته باشید 
به  میکروب کشی  خاصیت  بیش ترین  دارای  71 درصد  غلظت  در  اتانول  یا  اتیلیک 
کرونا ویروس است. توصیه می شود برای این مصارف الکل با خلوص  خصوص برای 
70 درصد تهیه شود. چنانچه الکل با این خلوص در دسترس نباشد، می توان از الکل 

که عمدتًا 96 درصد می باشند، برای تهیه الکل 70 درصد استفاده نمود. غلیظ 
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دستورالعمل تهیه الکل 70 درصد

از الکل 96 درصد، بایستی 73 میلی لیتر  � برای تهیه 100 میلي لیتر الکل 70 درصد 
الکل 96 درصد با 27 میلی لیتر آب مقطر مخلوط شود.

برای تهیه یک لیتر الکل 70 درصد از الکل 96 درصد، بایستی 730 میلی لیتر  �
الکل 96 درصد با 270 میلی لیتر آب مقطر مخلوط شود.

گنجایش لیوان معمولی 250 میلی لیتر، قاشق غذاخوری معمولی  کاربردی:  نکته 
15 میلی لیتر و قاشق چای خوری معمولی 5 میلی لیتر است.

استفاده از سفیدکننده )وایتکس( برای گندزدایی

 آب ژاول )وایتکس( گندزدایی قوی و مؤثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم
چ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا مؤثر است. هیپوکلریت سدیم کتری، قار  در از بین بردن با
گاز  دارای خاصیت ضدعفونی کننده با اثر سریع روی فعالیت میکروارگانیسم هاست. 
کتری ها، مخمرها، ویروس ها و پروتوزوئرها را دارد. وایتکس  کلر توانایی کشتن اغلب با
کلر قابل دسترس است.  یا آب ژاول خانگی موجود در ایران، حاوی 50000 پی پی ام 

گستره عملکردی وسیع است.  هیپوکلریت سدیم ماده ای ارزان، سریع العمل و با 
گسترده در دسترس  کم و به طور  با هزینه  گندزداها و سفیدکننده های خانگی، 
گندزدایی سطوح در مکان های مختلف توصیه می شوند )برای اثرگذاری  است و برای 
گندزدایی  باید با سطح مورد نظر 10 تا 60 دقیقه تماس داشته باشد(. آب ژاول برای 
سطوح و محیط، وسایل، البسه و به عنوان سفیدکننده و لکه بر مناسب است. با این 
حال سفیدکننده ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک می کند و 
کنش نشان  گرما و نور تجزیه می شوند و به راحتی با سایر مواد شیمیایی وا تحت تأثیر 
می دهند. بنابراین سفیدکننده ها باید با احتیاط مصرف شوند. استفاده نادرست از 
سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق سازی توصیه شده )قوی تر و ضعیف تر( 
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و  کارکنان  آسیب دیدگی  باعث  یا  دهد  کاهش  گندزدایی  برای  را  آن  اثرات  می تواند 
سطوح و وسایل و ابزارآالت شود. بهتر است از استفاده آن بر روی اشیاء فلزی و استیل 
کاربرد باید دقت داشت دمای ابزار  خودداری شود. به دلیل اثر خورندگی آن در زمان 

یا وسیله مورد نظر از 40 درجه بیش تر نباشد. 

دستورالعمل تهیه محلول گندزدایی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به آلوده شدن محیط اطراف
بیماران به وسیله ترشحات تنفسی و سطوح دارای تماس با دست های بیمار، استفاده 
هیپوکلریت سدیم  یا  الکل  آب،  پایه ی  بر  متوسط"  سطح  "ضدعفونی کننده های  از 
وایتکس  رقیق شده  پایه محلول  بر  کرده است. ضدعفونی کننده متوسط  را توصیه 
این محلول ضدعفونی، یک  برای تهیه  با غلظت 500 پی پی ام توصیه شده است. 

پیمانه وایتکس )ماده تجاری 5 درصد( با 99 پیمانه آب خنک مخلوط می شود.

99 پیمانه آب خنک + 1 پیمانه وایتکس 

 
کم باشد از  کم و دفعات نظافت زیاد و فاصله زمانی آن  که میزان آلودگی  در صورتی 
این غلظت استفاده می شود. الزم به ذکر است برای استفاده از این غلظت وایتکس، 

محل مورد نظر از قبل حتمًا باید جرم گیری شده باشد.
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الزامات برای تهیه و استفاده از آب ژاول )وایتکس( برای گندزدایی

از  � برای محافظت  از ماسک، پیش بند ضد آب، دستکش و عینک  استفاده 
چشم در برابر پاشیدن محلول ضروری است.

محلول سفیدکننده در محل های با تهویه مناسب تهیه و استفاده شود. �

گرم باعث  � محلول رقیق شده وایتکس با آب خنک لوله کشی تهیه شود. آب 
ک است. کردن آن، خطرنا کارآمد  که ضمن نا تجزیه هیپوکلریت سدیم می شود 

گندزدایی برای اثرگذاری آن و جلوگیری از آسیب های جانبی  � غلظت محلول 
مهم است.

عوارض سفیدکننده )وایتکس(

تنفس بخار آن و کلر آزاد شده باعث سرفه و تحریک شدید دستگاه تنفس می شود. 
کسیدکننده دارای اثر تحریک کننده  خصوصًا هنگام استفاده هم زمان اسیدها و مواد ا
روی پوست می باشد. به دلیل اثر خورندگی از مصرف هیپوکلریت سدیم برای اشیاء 

فلزی و استیل خودداری شود.
را  مربوطه  موضع  وایتکس،  با  بدن  اجزای  از  یک  هر  تماس  صورت  در  توجه: 

کنید.  به مدت 15 دقیقه، با آب فراوان شسته و با پزشک مشورت 

غلظت های مورد نیاز هیپوکلریت سدیم برای گندزدایی 

گندزدایی می بایست به غلظت محلول به طور ویژه توجه  در تهیه محلول های 
محلول  کاربرد  خودداری شود.  1 درصد  از  بیش  غلظت  با  ماده  مصرف  از  شود. 
که در معرض  وایتکس غلیظ باعث تحریک دستگاه تنفسی می شود و برای افرادی 
که بسته به نوع استفاده،  آن قرار می گیرند، آسیب رسان است. توجه داشته باشید 
غلظت مورد نیاز متفاوت خواهد بود. برای دستیابی به غلظت مناسب هیپوکلریت 
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از  کنید. در صورت استفاده  را تنظیم  به آب  )وایتکس(  سدیم، نسبت سفیدکننده 
نمایید.  رقیق  درصد   0/05 تا  را  آن  5 درصد  سدیم  هیپوکلریت  حاوی  سفیدکننده 
گندزدایی محیط، در مورد وایتکس تجاری 5 درصد، نسبت 1 پیمانه  برای مثال برای 
وایتکس به 99 پیمانه آب رعایت شود. در مورد وایتکس تجاری 2/5 درصد، نسبت 
2 پیمانه وایتکس به 98 پیمانه آب رعایت شود. بعد از تهیه محلول رقیق شده 1 به 
کلر قابل دسترس در حدود  100 برای سفیدکننده حاوی 5 درصد هیپوکلریت سدیم، 
0/05درصد یا 500 پی پی ام خواهد بود. غلظت های مورد نیاز هیپوکلریت سدیم برای 

کاربرد، در جدول 1 ارائه شده است. گندزدایی، بسته به نوع 

 جدول 1- غلظت و نسبت مورد نیاز برای تهیه محلول رقیق شده
از وایتکس تجاری 5 درصد برای مصارف مختلف

ف
کاربردردی نوع 

نسبت 

مورد نیاز 

برای تهیه 

محلول 

رقیق شده

نسبت پیمانه ای 

 وایتکس تجاری

 5 درصد به آب 

خنک

غلظت 

)پی پی ام(

نسبت 

رقیق سازی

1
ترشحات خونی و 

عفونت ها
یک پنجم

یک پیمانه وایتکس + 
4 پیمانه آب

10000

یک لیوان 
وایتکس + 
چهار لیوان 

آب

2
گندزدایی نمونه های 

بالینی مشکوک
یک دهم

یک پیمانه وایتکس + 
9 پیمانه آب

5000

ده قاشق 
وایتکس + 
چهار لیوان 

آب
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ف
کاربردردی نوع 

نسبت 

مورد نیاز 

برای تهیه 

محلول 

رقیق شده

نسبت پیمانه ای 

 وایتکس تجاری

 5 درصد به آب 

خنک

غلظت 

)پی پی ام(

نسبت 

رقیق سازی

3

کز بهداشتی  مرا
درمانی، آمبوالنس ها، 

مطب ها، 
سرویس های بهداشتی 
و البسه به شدت آلوده

یک بیستم
یک پیمانه وایتکس + 

19 پیمانه آب
2500

پنج قاشق 
وایتکس + 
چهار لیوان 

آب

4

گندزدایی عمومی 
سطوح محیطی با 

آلودگی متوسط نظیر 
سالن ها، اتاق های 
اداری، خودروها و 

نظایر آن

یک 
پنجاهم

یک پیمانه وایتکس + 
49 پیمانه آب

1000

دو قاشق 
وایتکس + 
چهار لیوان 

آب

5

سطوح محیطی 
کم مثل  با آلودگی 

سطوح تمیز خانگی، 
وسایل شخصی و 

مانند آن

یک صدم
یک پیمانه وایتکس + 

99 پیمانه آب
500

یک قاشق 
وایتکس + 
چهار لیوان 

آب

 ادامه جدول 1- غلظت و نسبت مورد نیاز برای تهیه محلول رقیق شده
از وایتکس تجاری 5 درصد برای مصارف مختلف
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مقررات مربوط به گندزدایی و ضدعفونی

گندزدا و ضدعفونی کننده ای بالفاصله تأثیر نمی گذارد بلکه به یک  � هیچ ماده 
مدت زمان مشخص برای رفع عوامل بیماری زا نیاز دارد.

میزان  � بر  که  از عواملی هستند  گندزدا و ضدعفونی کننده  و غلظت مواد  دما 
نابودی میکروارگانیسم های هدف، تأثیر دارند.

هنگام استفاده از گندزداها و ضدعفونی کننده ها به غلظت ماده گندزدا توجه شود.  �

گندزداها و ضدعفونی کننده ها به میزان قابل توجهی در  � از  فعالیت بسیاری 
دمای باال بهبود می یابد.

گندزداها و ضدعفونی کننده ها در حضور مواد ارگانیک و آلودگی ها تأثیر  � تمامی 
گندزدا و عامل  کم تری دارند. در واقع آلودگی ها و مواد آلی، مانع مجاورسازی ماده 

بیماری زا می شود.

ماده مصرفی بایستی به دقت پیمانه شود. �

ظروف حاوی مواد میکروب کش نباید دوباره پر شود. �

که یکی از محلول ها  � کار برد، مگر این  دو محلول ضدمیکروبی را نباید با هم به 
الکل باشد.

گندزداها تنها برای استعمال خارجی است و باید از ورود  � ضدعفونی کننده ها و 
کرد.  جلوگیری 

ً
گوش و دستگاه تنفسی جدا آنها به دهان، چشم، 

راهنمای گندزدایی 

الف( ضدعفونی دست و پوست بدن

که دست ها با آن در تماس  � پیش از شستن دست ها، شیرآالت و سطوحی را 
صابون  و  آب  با  شستن  دست ها  ضدعفونی  راه  بهترین  کنید.  ضدعفونی  هستند 
به مدت 20 ثانیه است )در طول شست و شوی دست ها، برای جلوگیری از هدررفت 
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آب، شیر آب را ببندید(، در صورتی که آب و صابون در دسترس نیست، از پنبه آغشته 
کنید. به الکل 70 درصد، برای ضدعفونی دست ها استفاده 

حتمًا پیش از خوردن و آشامیدن، دست ها و صورت را با آب و صابون بشویید  �
که ویروس روی پوست دست و صورت شما  کنید تا در صورتی  یا با الکل ضدعفونی 

نشسته است، شسته و نابود شود.

ب( گندزدایی البسه و وسایل منزل 

برای گندزدایی البسه، فرش، موکت و... از محلول رقیق شده 0/05 درصد وایتکس 
کاربرد محلول غلیظ تر خودداری شود، زیرا غلظت بیش تر موجب  استفاده نمایید. از 
از بین رفتن رنگ البسه خواهد شد. الزم است البسه به مدت 15 دقیقه )نه بیش تر( 
پیمانه  رقیق شده 0/05 درصد، یک  تهیه محلول  برای  در محلول غوطه ور شوند. 
وایتکس تجاری 5 درصد با 99 پیمانه آب خنک مخلوط شود. از تهیه محلول با آب 

گرم بپرهیزید.

ج( گندزدایی سطوح

کف اتاق ها و سالن ها، محل های  گندزدایی مناسب و صحیح سطوح نظیر دیوار، 
 ورود و خروج، سطح میز و صندلی، دستگیره در و پنجره ها، تلفن و همچنین ظروف و
کشاورزی و دامپروری ضروری  وسایل آشپزخانه در منازل، واحدهای تولیدی و تجاری 
کلر، با غلظت 0/1 درصد یا 1000 میلی گرم گندزدایی این سطوح الزم است   است. برای 
در لیتر استفاده شود. برای تهیه محلول رقیق شده 0/1 درصد، یک پیمانه وایتکس 

تجاری 5 درصد با 49 پیمانه آب خنک مخلوط می شود.
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نکات قابل توجه برای گندزدایی سطوح

کنید.  � کلره یا بر پایه الکلی استفاده  گندزدایی مناسب با پایه  از یک ماده 

کاهش بار آلودگی از عامل بیماری زا، ابتدا الزم است سطوح با  � برای زدودن و 
دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت شود.

 گندزدایی سطوح به وسیله دستمالی که با محلول گندزدایی مرطوب و خیس شده، �
گندزداست  که محتوی محلول  کار دستمال در سطل یا ظرفی  انجام  شود. برای این 
که  سطوحی  تمامی  روی  اضافی  محلول  زدودن  و  فشردن  از  پس  و  شود  غوطه ور 

کشیده شود. تماس مشترک برای آنها متصور است 

گندزدا به خودی  � اجازه دهید رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح به مواد 
کردن سطوح با وسایل یا دستمال خودداری شود. خود خشک شود و از خشک 

گندزدا روی سطوح مدت زمان حدود 10 دقیقه  ماندگاری  � برای اثربخشی مواد 
مورد نیاز است.

الزم است نظافت از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد. �

که  � وسایلی  از  باید  می شود  استفاده  نظافت  برای  که  وسایلی  و  دستمال ها 
کار می رود جدا بوده و در هیچ  برای شست و شو و نظافت سرویس های بهداشتی به 

شرایطی به طور مشترک استفاده نشود.



راهنمای شماره 25: راهنمای گندزدایی وسایل و محیط کشاورزی، روستایی و عشایری
23

د( گندزدایی ماشین آالت کشاورزی و خودروها

 نظافت سطوح دارای تماس مشترک از قبیل میله ها و دستگیره ها، پشتی صندلی ها و
 فرمان وسایل و ماشین آالت و خودروها ضروری است. برای این کار ابتدا با کمک مواد شوینده
و بگیرید  را  با دستمال تمیز و خشک رطوبت سطوح  کنید، سپس  ک  را پا   سطوح 
را انجام دهید.  گندزدایی  با یک دستمال دیگر آغشته به وایتکس )آب ژاول( یک درصد، 
گونه اختالطی  "نظافت" و " گندزدایی" دو عملیات جدا از یکدیگر هستند و نباید هیچ 

گیرد.  گندزدا انجام  بین شوینده و 

از  � خالی  باید  کشاورزی  ماشین آالت  یا  خودرو  نظافت،  و  گندزدایی  هنگام 
گذاشته شوند. سرنشین باشد و درها و پنجره ها باز 

برای نظافت سطوح در خودروها و ماشین آالت کشاورزی الزم است 2 دستمال  �
گندزدایی  و  بار نظافت دستمال ها حتمًا شسته  از هر  مجزا پیش بینی شود و پس 

شوند تا برای نوبت بعدی آماده باشند.

گندزدا باید از آب سرد استفاده شود و به طور روزانه تهیه و  � برای تهیه محلول 
کاهش می یابد. گذشت 24 ساعت  کارایی محلول پس از  استفاده شود. 

کار مناسب و مقاوم در برابر  � گندزدایی باید از ماسک، دستکش و لباس  هنگام 
خوردگی و رنگ بری وایتکس )آب ژاول( استفاده شود.

کمک های اولیه مشتمل بر حداقل  کشاورزی، جعبه  توجه: در خودرو و ماشین های 
 موارد ضروری شامل دستکش یک بار مصرف، ماده چشم شوی، ماده ضدعفونی کننده
پوست و محل جراحت، ماده شوینده نظیر صابون و ترجیحًا صابون مایع یا صابون 
گاز استریل، باند، پماد سوختگی، قیچی،  با پایه الکی بدون نیاز به شست و شو با آب، 

پنبه و چسب زخم به همراه داشته باشید.



ترویج پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در جامعه روستایی وعشایری کشور
24

ه( گندزدایی دامداری ها

گوسفندداری،  واحدهای  گاوداری ها،  از  اعم  دامپروری  واحدهای  گندزدایی 
مرغداری ها، استخرهای پرورش آبزیان و نظایر آن می بایست در فواصل زمانی معین 

گیرد. بر اساس دستورالعمل های فنی مربوطه صورت 

و( گندزدایی لکه های خونی و عفونت ها

کوچک خون روی سطوح غیرحیاتی مثل تخت و میز و  برای ضدعفونی لکه های 
که  کرد. در صورتی  کف زمین می توان از غلظت یک صدم هیپوکلریت سدیم استفاده 
ک شود و سپس  لکه بزرگی از خون وجود داشته باشد، ابتدا باید خون از روی سطح پا
کرد. وایتکس 5 درصد با نسبت  گندزدایی  با هیپوکلریت با غلظت یک دهم محل را 
آلوده به خون و ترشحات عفونی به مدت 10 دقیقه  گندزدایی سطوح  برای  به 9   1

توصیه شده است.

زمان مورد نیاز برای گندزدایی

با  یا 10 هزار پی پی ام ظرف 5 دقیقه و  آب ژاول )وایتکس( در غلظت یک پنجم 
گندزدایی سطح باال ایجاد  غلظت یک پنجاهم یعنی 1000 پی پی ام ظرف 20 دقیقه 
می کند. در غلظت یک پنجاهم یا 1000 پی پی ام ظرف 10 دقیقه سطح میانی و در غلظت 
کند. مدت زمان گندزدایی سطح پایین ایجاد می   یک پانصدم یعنی 100 پی پی ام 
دقیقه متخلخل 30  سطوح  برای  و  دقیقه   10 غیرمتخلخل  سطوح  گندزدایی  برای   الزم 

توصیه می شود.
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احتیاط های الزم برای استفاده از مواد گندزدا

برابر  � لباس مقاوم در  از دستکش و  کاربرد مواد شیمیائی الزم است  در حین 
خوردگی اسیدی استفاده شود. استفاده از ماسک، پیشبند ضد آب و عینک برای 
کلر و کار با ترکیبات   محافظت از چشم در برابر پاشیدن محلول ضروری است. در حین 
گاز و  کارتریج مناسب برای  اسیدی الزم است از ماسک های تنفسی تمام صورت و با 

بخارهای اسیدی استفاده شود. سفیدکننده ها باید با احتیاط مصرف شوند.

تحریک  � را  ریه ها  و  چشم  پوست،  سدیم(  )هیپوکلریت  ژاول  آب  مؤثر  ماده 
کرد.  می کند و به آنها آسیب می رساند. لذا از تماس مستقیم آن با دست باید پرهیز 
گر  گندزدایی از تماس با چشم باید خودداری شود. ا حین عملیات تهیه محلول و 
کیزه شسته  سفیدکننده به چشم وارد شد، بالفاصله باید به مدت 15 دقیقه با آب پا
کار با این مواد  شود و با پزشک مشورت شود. استفاده از ماسک و دستکش حین 

ضروری است.

آب ژاول ماده ای بسیار سمی است و نباید آن را در محیط های بسته به کار برد.  �
محلول سفیدکننده در محل های با تهویه مناسب تهیه و استفاده شود. الزم است 
گندزدائی  کلره از جریان مناسب هوا در محل  گندزدای پایه  کار با ترکیبات  در حین 

کلر در فضای بسته باعث مسمومیت افراد نشود.  کرد تا انتشار ترکیبات  استفاده 

گندزدایی و نظافت، سالن ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره ها  � هنگام 
کش نیز روشن باشد. گذاشته شوند و برای تهویه بهتر هوا باز 

گندزدایی با آب سرد لوله کشی مخلوط شود  � محلول رقیق شده وایتکس برای 
کارآمد می کند(. گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می شود و آن را نا )آب 

رقیق سازی  � میزان  رعایت  عدم  جمله  از  سفیدکننده  از  نادرست  استفاده 
کاهش دهد یا  گندزدایی  توصیه شده )قوی تر و ضعیف تر( می تواند اثرات آن را برای 

باعث آسیب دیدگی افراد شود.
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از مواد گندزدا فقط در غلظت های توصیه شده استفاده شود. برای دستیابی به  �
غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب تنظیم شود. برای مثال 
در مورد وایتکس تجاری 5 درصد، نسبت 1 پیمانه وایتکس به 99 پیمانه آب رعایت 
 شود. در مورد وایتکس تجاری 2/5 درصد، نسبت 2 پیمانه وایتکس به 98 پیمانه

آب رعایت شود.

گندزدا را در مکان های مناسب و در دمای مناسب نگهداری نمایید و از  � مواد 
کنید. در غیر این صورت اثرات محلول یا ماده  گرم خودداری  قرار دادن آنها در محیط 

گندزدا به سرعت از بین می رود.

کنید و روی  � را در بطری های در بسته نگهداری  گندزدا  مواد یا محلول های 
گندزدا و تاریخ تهیه آن قید شود. بطری ها حتمًا مشخصات محلول یا ماده 

گندزدایی خودداری شود. بعد از انقضای  � از تهیه بیش از اندازه محلول های 
تاریخ استفاده محلول ها، حتمًا آنها را دور ریخته و محلول تازه تهیه شود.

تازه  � و  روزانه  را  از سفیدکننده رقیق استفاده می کنید، محلول رقیق شده  گر  ا
تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیق سازی قید شود. 

محلول های تهیه شده بالاستفاده را بعد از 24 ساعت دور بریزید.  �

 محلول هیپوکلریت سدیم ناپایدار است و در مجاورت نور و گرما تجزیه می شود و �
کاسته می شود. لذا باید آن را در ظروف مات و نیز دور از  در نتیجه از شدت عمل آن 

کرد. گرما نگهداری 

گذشت زمان تجزیه می شود، برای اطمینان از اثربخشی  � هیپوکلریت سدیم با 
که اخیرًا تولیدشده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد  آن از سفیدکننده هایی 

خودداری شود.

محلول آب ژاول در حضور ترکیبات آلی، غیرفعال و تجزیه می شود، بنابراین  �
کثافت از روی سطوح و وسایل برای افزایش تأثیر  گندزدایی، زدودن اجرام و  قبل از 

گندزدا روی میکروب ها ضروری است . محلول 
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آلودگی ها و مواد آلی موجب غیرفعال شدن سفیدکننده ها می شود. بنابراین  �
ابتدا سطوح آغشته به مواد آلودگی )مواد جامد و مایع آلوده( ابتدا باید تمیز شود. در 
کنید و قبل از استفاده از سفیدکننده برای  صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده 
کاماًل با آب بشویید. در صورت مرطوب بودن سطوح، ابتدا با  گندزدایی، سطوح را 
کیسه زباله بیندازید و سپس  کنید، حوله را در  کاغذی سطوح را خشک و تمیز  حوله 

گندزدا استفاده شود. از ماده 

ک کننده های  � پا با  ݢکردن  مخلوط ݢ بدون  و  تنهایی  به  را  )وایتکس(  ژاول  آب  همیشه 
کنید. اختالط وایتکس با سایر  دیگر )انواع شوینده، جوهر نمک و نظایر آن( استفاده 
کلر می شود. گاز بسیار سمی و کشنده  شوینده ها ضمن کاهش اثرات گندزدایی، سبب تولید 

نیاز  � گندزدایی کننده مطمئن شوید. زمان مورد  با ماده  کافی سطوح  از تماس 
گندزداها 10 تا 60 دقیقه بسته به نوع و غلظت و ماده مؤثره رعایت شود. برای اثرگذاری 

گندزدا  � از غوطه ور نمودن بیش از مدت توصیه شده وسایل در محلول های 
خودداری شود.

سفیدکننده ها موجب خوردگی فلزات می شوند و به سطوح رنگ شده صدمه  �
کنید. می زنند. بنابراین از غلظت های مناسب برای سطوح مختلف استفاده 

کرد. � نباید از آب ژاول برای پارچه ها پشمی و ابریشمی و چرم استفاده 

خیساندن زیاد پارچه ها در آب ژاول سبب ضعیف شدن الیاف آنها می شود. �

کودکان قرار داده شوند. � گندزدا دور از دسترس  محلول های 

که ممکن است  � کردن سطوح از هوای فشرده استفاده نکنید. چرا  برای تمیز 
سبب انتشار ویروس در هوا شود.

ماده  � با  یا  بشویید  صابون  و  آب  با  را  دست ها  بالفاصله  کار  اتمام  از  بعد 
کنید. ضدعفونی کننده پایه الکلی تمیز 
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کنترل محیطی  � وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )1398(.  راهنمای 
کووید 19 )کرونا ویروس( در اتوبوس های درون شهری و برون شهری.  برای مقابله با 

کار. مرکز سالمت محیط و 
 Downloads\Documents\otobos.pdf
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کنترل محیطی  � وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )1398(. راهنمای 
کووید 19 )کرونا ویروس( در خودرو های درون شهری و برون شهری.  برای مقابله با 

کار. مرکز سالمت محیط و 
 http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/Rahnema_Khodro.pdf

کروناویروس  � با  مقابله  در  بهداشتی  توصیه های   .)1398( مهدی  هادی، 
جدید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، مرکز مدیریت 

گیر. بیماری های وا
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