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 فضا ییگندزدا قهیطر

 :وارهایبرای کف و د تکسیوا

 براي مثال براي) .باشگگ  یم ازیمورد ن تریل یلیم 40 زانیم (کارگا  و ... - شگگها یآزما -کالس ) به ازاء هر اتاق -1

 .(باش  یم ازیموجود در بازار مورد ن %5 تکسیوا تریل یلیم 400اتاقه   10 م رسه یک

 می باش . %5وایتکس موجود در بازار  -2

 (49+1لیتر آب بایستی مخلوط شود. ) 49غلیظ با هر وایتکس یک لیتري  -3

 مترمربع کافی است. 2000( براي لیتري 50هر محلول تهیه ش   ) -4

 متري شامل کف، دیوارها و سقف استفاد  می شود. 40ق  اتا 25براي  (لیتري  50 این ترکیب ) -5

 براي سطوح حساس مناسب نمی باش . وایتکس خاصیت رنگ بري دارد لذا -6

 ) برای سطوح حساس(:الکل 

 میلی لیتر جهت ضگگ وفونی کردن میز و نیمکت و صگگن لی و 750به ازاء هر اتاق ) کالس، آزمایشگگها  و... (  -1

درص  موجود در بازار مورد  97لیتر الکل  7/5اتاق  10براي مثال یک م رسه  د نیاز می باش .دسته درب ها مور

 نیاز می باش .

 می باش . %97الکل موجود در بازار معموال  -2

 (1+3لیتر الکل با یک لیتر آب مخلوط می شود. ) 3هر  -3

 لیتري ( براي سطوح مانن  میز و صن لی و دسته درها و... استفاد  می شود. 4محلول تهیه ش   )  -4

 مترمربع را پوشش می ده . 12هر لیتر محلول آماد   -5

یک لیتر محلول آماد  ش   مورد نیاز می باش  که به صورت اسپري بر روي سطوح میز  براي هر کالس میزان -6

 و نیمکت و دسته درب ها و... پاشی   می شود.



 




 اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟با 

 جمعیت عمومی ( :) گروه هدف

 ایمن بمانیم و همزمان با اضطراب کنار بیایم؟چگونه 

 زیآم  یسخت و ته  طیبه شرا یعیکرونا را دارن  .اضطراب واکنش طب روسیتال به واضطراب اب هایلیروزها خ نیا

 یمنیا ستمیس روي توان ی.اضطراب م کن یرا مختل م یکن ، زن گ جادیش   و رنج ا یو طوالن  یاست، اما اگر ش 

 .کن  فیتضع هایماریداشته باش  و ب ن را در برابر ب یمنف ریتأث

 ای براي مثال ممکن است باوث شود مکرراً اخبار اشتبا  .شود یاضطراب باوث رفتارهاي ناکارآم  م زین یگاه

فرد  که ییکارها. میریبه   یرا ن  یدرست و دستورالعملهاي ولم هاي امیپ و میرا براي هم ارسال کن ن یناخوشا

 جستجوي وبارت است از ن ک یم شتریراب هرانیاضطراب خودش و د یو چرخه  ه یمبتال به اضطراب انجام م

 هاي یژگیو خطرات از یی  و بزرگنما نانیو م اطم .نامعتبر یم اوم خبر در رسانه ها، شبکههاي اجتماو

 یوسواس اختالل و ماريیکه از قبل دچار اختالل اضطراب منتشر، اختالل اضطراب ب یاشخاص .دمضطرب استافرا

 .کنن  یبه مرا تجر شتريیاضطراب ب طیشرا نیجبري بود  ان در ا

 

 اضطراب ناشی از ابتال به بیماری چگونه برخوردار کنید؟با 

 موثرترین روش براي پیشهیري از بیماري است.دست هایتان را مکررا بشویی . این  -1

 به اشت به اشت، وزارت ین جهاناطالوات را از منابع معتبر مثل سازما نیو ا  یباش قیبه دنبال اطالوات دق -2

   شگگمار  سگگواالت خود را از سگگامانه سگگالمت با  یتوان ی.م  یریبه یهاي ولوم پزشگگک هاي دانشگگها  تیو سگگا

 . یدوبار اخبار را چک کن ای کیاز روزي  شیب ستین ازيیالبته ن . یبپرس190

ست -3 شر اخبار و اطالوات از در شو یقبل از بازن ضطراب اطراف.  یآن مطمئن  شار اخبار نادرست، ا و  شما انیانت

 .کن  یم ادیز لیدل یجامعه راب



 




 جالب  یشا .ستین زین ماريیب نی.کشن هتر ستین ریو همهه رداریواگ ماريیب نیو آخر نیاول نیا  یب ان -4

ب هن   دست دو نفر ممکن است که جانشان را از شون ،یم ماريیب نیاز هر ص  نفري که مبتالبه ا  یباش  که ب ان

از  شیساالنه ب مثال دارن  .براي ییباال ریمرگ وم شود،یکه چن ان ج ي گرفته نم هایماریاز ب یدر ضمن بعض

 . هن ینفر در جهان به ولت ابتال به سل جان خود را از دست م ونیلیم کی

 .  ینمان کاریو ب  یدر خانه فعال باش  یکن یسع  ،یدر منزل هست یساوات طوالن یمنیا تیاگر براي روا -5

 . یدر خانه ورزش کن یو حت  یداشته باش یکاف تحرك

 در خانه حبس یو خود را م ت طوالن  یبرو عتیطب ایروي به مکان هاي خلوت  اد یبراي ق م زدن و پ -6

 . ینکن

 یول کن یبه بهتر ش ن حال شما کمک م هایصحبت در مورد نهران . یخود صحبت کن انیبا دوستان و اطراف -7

 . یمح ود نکن روسیصحبت هاي خود را به اخبار کرونا و

 و ابکه قبالً براي کاهش اضطر یی.از روش ها  یتمرکز کن  یبر مواردي که روي آن کنترل دار  یکن یسع -8

 لمیف  ،ینک خود را سرگرم . ی.براي مثال روش هاي آرام سازي را به کار ببر  یاسترس شما موثر بود  استفاد  کن

 .کن یکه شما را آرام م یلذتبخش تیهر فعال ای یتماشا کن

 پزشک، انجام کارهاي روزمر  براي شما سخت ش  ، با ای  ،یهست اديیتحت فشار ز  یکنیاگر احساس م -9

 . یروانشناس مشورت کن ایروانپزشک 

 

 شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟در 

 جمعیت عمومی ( :) گروه هدف

 و بحران:استرس 



 




 احساس ای م؛یشو یروبرو م زيیاز دست دادن وز ایزلزله،  ل،یبا اتفاقات و حوادث ناگواري مثل س یاکثر ما وقت

 روسیو ريیهمه گ ایه مانن  مواجه شود؛یم ینیب شیپ رقابلیغ مانیو اوضاع برا مین ار طیکنترل روي شرا

 .میشو یکرونا، دچار استرس م

 شیپ انباشته ش ن فشارهاي کوچک لیهم به دل یاست و گاه رمعمولیاتفاق مهم و غ کی جهینت یگاه استرس

روي  فشار و میستیاوضاع ن تیریتحمل ش  ، قادر به م  رقابلیبراي ما غ طیشرا میکنیاحساس م ی.وقت  یآ یم

 .میاست، ممکن است در بحران باش ادیز اریما بس

 مانن  ینشانه هاي جسم ی.گاه می هیبه استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان م یاز ما به شکل متفاوت کیهر

 یو گاه  یآ یم شیپ یخواب یکاهش اشتها، ب ،یاحساس خسته ،یمشکل گوارش ،یسردرد، دردهاي پراکن   ب ن

خشم  ای ش ن، و شوکه یکرخت  ي،یناام ،یواضطراب، درمان گ رفتاري مانن  احساس ترس ینشانه هاي روان

 .شودیتجربه م

 آوري تاب شود یگفته م"تاب آوري  "م،ییایکن  با استرس ها و حوادث سخت کنار ب یکه به ما کمک م آنچه

چطور با  کن یم نییبلکه تع م،یشو یو ناراحت نم میریگ یمشکالت قرار نم ریکه تحت تاث ستین یمعن نیبه ا"

 .میو سالمت روانمان را حفظ کن میاز آنها گذر کن م،ییایمشکالت کنار ب

 

 و نبایدها در شرایط پراسترس و بحران :بایدها 

 دهن ، یمنتظر  از خود نشان م ریکه افراد در هنهام حوادث و بحرانهاي غ ییاکثر رفتارها و واکنش ها 

 بودن یعیرطبیغ ایترسو و  ف،یبرچسب ضع هرانید ایبه خودتان  لیدل نیاست،به هم یعیطب ییرفتارها

 . ینزن

 خوان ن  ی.براي مثال کمتر اخبار را چک کن  یدوري کن کن یم ادیکه استرس شما را ز ییتهایاز موقع. 

 . یبشنو ای  ینیتمام طول روز اخبار را بب نکهیدوبار درروز استرس کمتري دارد تا ا ای کی اخبار

 یاز جمع هاي پرتنش دوري کن . 

 مانن  ی.اجاز  بروز احساسات  یآنها خجالت نکش انیو از ب  یو احساساتتان حرف بزن ها یدر مورد نهران 

 . یب ه هرانیو خشم را به خود و د هیگر



 




 ي حل و فصل آناست و برا یعیحال شما در هر لحظه طب رییتغ  ،یبا احساسها و فکرهاي خود نجنه 

 .به زمان هست ازین

 و روي  یوادي خود را حفظ کن یبرنامه و زن گ  یکن ی.سع ستیدر کنترل شما ن زیهمه چ  یریبپذ 

 . یکه کنترل ن ار ییزهاینه روي چ  ،یکن  تمرکزیکه کنترل دار ییزهایچ

 که براي شما آرامبخش است را در برنامه ییو کارها  یرا به دور از فضاي مجازي بهذارن ییساوت ها 

  یکه دوست دار یلمیف ای  ،یکتاب بخوان  ،یگوش کن یقیموس  ،یکن شیای.براي مثال ن  یبهنجان روزانه

 ...و  ینیبب

 ینکن جادیخود ا یبزرگ در زن گ رییو تغ  یرینه یمهم میثبات، تصم یو ب یبحران طیدر شرا . 

 یکن یابیکه توان خود را باز کن یکمک م یخواب خوب و کاف ، یاستراحت کن یبه ان از  کاف . 

 روز در قهیدق ستیو ح اقل ب  یداشته باش شتريیتحرك ب  ،ی.اگر امکان ورزش منظم ن ار  یورزش کن 

 . یروي کن اد یپ

 یبکش قی.در مواقع استرس نفس هاي وم  یاز روشهاي آرامسازي استفاد  کن . 

 یدر حضور کودکان در مورد اخبار ب  صحبت نکن . 

 یمنف الکل براي سرکوب حس هاي ای.از مواد   یپزشک خودداري کن زیاز مصرف هر نوع دارو ب ون تجو 

 . یاستفاد  نکن

 کنترل ای  یکارهاي روزمر  را انجام ده  یتوان ینم یبراي چن  روز متوال  یکه احساس کرد یدر صورت 

 . یروانشناس مراجعه کن ایبه پزشک ، روانپزشک   ،یخود ن ار طیها و شرا حس بر

 به مراکز خ مات جامع سالمت، ،یروانشناس ایو  یروانپزشک ،یهاي پزشک به کمک ازیدرصورت ن 

 . یکه در دسترس شماست مراجعه کن یمرکز درمان هر ای و مارستانهایب ها، درمانها 

 

 :کرونا روسیبحران و تیریوالن مدارس در مدئبرای مس ییها هیتوص

 و مانن  بزرگساالن نهران زیاز دانش آموزان ن اريیکرونا، بس ريیاخبار نهران کنن   همهه لیروزها به دل نیا

مورد  در ممکن است نتوانن  یول رن یگ یبحران قرار م ریمانن  بزرگساالن تحت تاث زیمضطرب هستن  .کودکان ن

 :شود یم هیتوص .آن صحبت کنن 



 




 نظر است سن کودك را در انیاخبار ب ي در جر ی.وقت  یصحبت کن طیدانش آموزان در مورد بحران و شرا با

به  لزوم در صورت .بشنود هريیاخبار را از جاي د  یممکن است اگر شما صحبت نکن  چق رینیو بب  یریبه

 . یکودك اطالوات متناسب با سن وي ب ه

 دانش یروان طیبا در نظر گرفتن شرا ابیبرگزاري امتحانات و حضور وغ ،یدرس فینسبت به تکال طیشرا نیا در

 . یکن لیو انتظارات را تع   یکن زيیآموزان وخانواد  هاي آنان برنامه ر

 امتحانات براي مثال اگر در فصل . یریوملکرد دانش آموزان آسان به تیفیو ک تیمتا ح  امکان در مورد ک

فرصت جبران  و  یریگ یرا در نظر م طیشرا  یب ه نانیهستن ، به آنها اطم جهیو دانش آموزان نهران نت  یهست

 .خواهن  داشت

 هاي نشانه یباشن  ول کانینزد ایاست که استرس داشته باشن  و نهران خود  یعیطب  ییدانش آموزان بهو به

بزرگترها  با را شانیها ینهران  یکن قی.آنها را تشو  یبه آنها آموزش ده زیرا ن یعیطب ریاز ح  و غ شیاضطراب ب

روانشناس  ای روانپزشک بخواهن  که به پزشک، نیداشتن  از وال  اديیاسترس ز کهیبهذارن  و درصورت انیدر م

 .مراجعه کنن 

 بازي . دارن  حیبه بازي وتفر ازین هريیازهر زمان د شیبحران و پس از وقوع حوادث ناگوار ب طیدرشرا کودکان

و  یسرگرم برنامه هاي  یکن یده  .سع یشود وبه آنها آرامش م یباوث منحرف کردن توجه آنان از استرس م

 . یکن شتریبازي کودکان را ب

 ،یوضالن در کالس روشهاي آرام سازي  یتوانی.براي مثال م  یکن نیهاي آرام سازي را با دانش آموزان تمر روش

 . یکن نیتجسم خالقانه را تمر ق،یتنفس وم

 تع اد مانن  عیوقا اتیجزئ انیآنها را در جر ط،یکه ضمن صحبت با کودکان در مورد شرا  یبخواه نیوال  از

نکنن ؛  دنبال کرونا قرار ن هن .؛ تاح  امکان اخبار را در حضور کودکان ماريیاز ب یناش ریمرگ و م ایو  انیمبتال

 .نظم برنامه هاي روزمر  کودك مانن  خواب و غذا و بازي را تا ح  ممکن حفظ کنن 

 ها مارستانیب ها، دانش آموزان را به مراکز خ مات جامع سالمت، درمانها  ،یبه کمک هاي تخصص ازین درصورت

 . یکن یکه در دسترس شماست معرف یدرمان هر مرکز ایو 



 




 .............  محترم مرکز به اشت شمار سیرئ

 .............ن حترم شبکه به اشت و درمان شهرستام ریم  اصفهان

 و احترام باسالم

 از را  یکی یطیمح ییگن زدا روسیکورونا و هیبر ول یطیمح ییدر خصگگگون گن زدا یتوجه به مکاتبات قبل با

 معاون 2/12/98مورخ   20951باشگگ . براسگگاس نامه شگگمار   یم روسیاز انتشگگار کورونا و ريیمهم جلوگ هاي

 از یکی نکهیسگگطوح، و با توجه به ا یطیمح ییبر دسگگتورالعمل روش هاي گن زدا یوزارت متبوع مبن یبه اشگگت

 از باش . لذا نحو  استفاد  یم (درص  1/0 تکسیوا) میس  تیپوکلریکنن   ه  یها استفاد  از محلول سف هیتوص

 رس یبه استحضار م ریبه شرح ز یطیمح یمحلول جهت ض  وفون نیا

 ییظرفشو عیمثل ما ن  یماد  شو کیبهتر است سطح مورد نظر با  یطیمح یدر ابت ا و قبل از ض  وفون 

 .شستشو ش   و اجاز  داد  شود تا سطح مورد نظر خشک گردد ییپودر لباسشو محلول ای

 شرح استفاد  گردد نیموجود در بازار ب  (درص  5 یخانه تکسیوا) میس  تیپوکلریسپس از محلول ه 

 میکن ینوشابه انتخاب م ایو  آب زیتم تريیل 5/1  یبطري خال کی 

 آن و ختهیداخل بطري ر (یخانه تکسیوا) میس  تیپوکلریه(  30cc  بایتقر)به ان از  چهار درب بطري مذکور 

 فنجان کیا داخل آن انتخاب و در ابت  زیت یخال تريیدبه چهار ل کی ایو  میکن یپر م یرا با آب سگگگرد معمول

  .میکن یپر م یو آن را با آب سرد معمول ختهیر (یخانه تکسیوا) میس  تیپوکلریه (یس یس100ح ودا  )

ست اگر در حجم هاي ب الزم سازي بود به ازاء هر  ازین شتريیبه ذکر ا  دو یس یس 20آب   تریل کیبه محلول 

. شودیم استفاد  ن یفرآ نیا زیدر حجم هاي باالتر ن بیترت نیو به هم میکنیاستفاد  م تکسیقاشق غذا خوري وا

 حجم در بیترت نیو به هم تکسیوا وانیآب دو ل تریل 20،  تکسیوا وانیل 1آب  تریل 10به طور مثال جهت  

 روش را استفاد  نمود نیتوان ا یم زین هریهاي د

 ن  ،یداخل ظرف اسگگپري شگگو ختنیبا اسگگتفاد  از روش هاي مختلف از جمله ر میتوان یمحلول مورد نظر را م

ستفاد  ستفاد  با ت ا ستمال پارچه اي با حوله، ا سازي  یبا د شور، غوطه ور سازي ظروفه رکف  ختنیمثل غوطه ور

 .پمپ سمپاش و ... استفاد  نمود داخل



 




 بع  ازیبمان  و در صورت ن یروي سطوح باق قهیدق 10 ح اقل یستیمهم: محلول مورد نظر حتما با اریس: 1ه تنک

 شسته شود

 .باش  یساوت قابل استفاد  م 24 صرفا به م ت ش   قیمحلول ساخته ش   رق: 2 نکته

ض  وفون ییمحلول جهت گن زدا نیا ست یسطوح وموم یتمام یو  ستفاد  ا سان، قابل ا  .و در تماس با دست ان

 سگگازي آن قیتوان از الکل اسگگتفاد  نمود که براي رق یم یحسگگاس به خورن گ یلیسگگطوح خ یضگگ  وفون براي

ست الکل حتما براي تأث زین یکه در نامه هاي قبل همانطور ش   ا  ش   و به قیرق یستیبا شتریب اريرگذیذکر 

 کی مثال یقسگگمت آم معمول کیبا  الکل وانیل 3 مثالقسگگمت الکل  3 حالت نیدرصگگ  برسگگ . در ا 70 غلغلت

 در توان یکنن   ذکر ش   م ی. از محلول هاي ض  وفونمیکن یمخلوط گشته و روي سطوح استفاد  م آب وانیل

 ساوت هر چهار ایروز کاري و  انیکاري، در پا فتیش انیکاري، در م فتیش کیزمان هاي مختلف مثل بع  از 

 سطوح و پا تردد افراد در اماکن مختلف استفاد  نمود یآلودگ زانیبسته به م کباری

 قابل توجه نکات

 مثل ماسک استفاد  گردد یحفاظت لیکنن   از وسا یبهتر است هنهام استفاد  از مواد ض  وفون. 

 گردد یگاز خفه کنن   کلر م جادیبا جوهر نمک مخلوط نهردد چون باوث ا نکسیاونوان و چیبه ه 

 گردد هیش   به صورت تاز  و روزانه ته قیبهتر است محلول رق 

 و یاز ادارات، مراکز آموزش یاز افراد سودجو با مراجعه به برخ یبرخ ریدر روزهاي اخ نکهیبا توجه به ا 

 نیممکن است ا نکهیو با توجه ا ن ینما یاماکن مذکور را م یندر خواست گن زدا هریهاي د سازمان

گردن ، لذا  نهیزم نیمجاز، باوث مشکالت مضاوف در ا ریو م تخصص و با استفاد  از مواد غ اثر افراد در

شاغل در آن    یش  ، توسط پرسنل آموزش د ادی ن ینامه فرآ نیطبق مفاد موجود در ا شود یم هیتوص

 .مرکز انجام گردد

 سالمت آموزش و ارتقاي به کار نماي دفتر "کورونا" ماريیدر مورد ب شتریب یجهت کسب هرگونه اطالوات ولم

 راجعه گرددم Iec.Behdasht.gov.ir به آدرس یوزارت به اشت، درمان و آموزش پزشک

 

 


