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طریقه گندزدایی فضا
وایتکس برای کف و دیوارها:
 -1به ازاء هر اتاق (کالس  -آزمایشگگها  -کارگا و  )...میزان  40میلی لیتر مورد نیاز می باشگ ( .براي مثال براي
یک م رسه  10اتاقه  400میلی لیتر وایتکس  %5موجود در بازار مورد نیاز می باش ).
 -2وایتکس موجود در بازار  %5می باش .
 -3هر وایتکس یک لیتري غلیظ با  49لیتر آب بایستی مخلوط شود)49+1( .
 -4هر محلول تهیه ش

( 50لیتري) براي  2000مترمربع کافی است.

 -5این ترکیب (  50لیتري ) براي  25اتاق  40متري شامل کف ،دیوارها و سقف استفاد می شود.
 -6وایتکس خاصیت رنگ بري دارد لذا براي سطوح حساس مناسب نمی باش .
الکل ( برای سطوح حساس):
 -1به ازاء هر اتاق ( کالس ،آزمایشگگها و 750 ) ...میلی لیتر جهت ضگگ وفونی کردن میز و نیمکت و صگگن لی و
دسته درب ها مورد نیاز می باش  .براي مثال یک م رسه  10اتاق  5/7لیتر الکل  97درص موجود در بازار مورد
نیاز می باش .
 -2الکل موجود در بازار معموال  %97می باش .
 -3هر  3لیتر الکل با یک لیتر آب مخلوط می شود)1+3( .
 -4محلول تهیه ش

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

 -5هر لیتر محلول آماد  12مترمربع را پوشش می ده .
 -6براي هر کالس میزان یک لیتر محلول آماد ش
و نیمکت و دسته درب ها و ...پاشی

مورد نیاز می باش که به صورت اسپري بر روي سطوح میز

می شود.




با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟
( گروه هدف :جمعیت عمومی )
چگونه ایمن بمانیم و همزمان با اضطراب کنار بیایم؟
این روزها خیلیها اضطراب ابتال به ویروس کرونا را دارن .اضطراب واکنش طبیعی به شرایط سخت و ته ی آمیز
است ،اما اگر ش ی و طوالنی ش

و رنج ایجاد کن  ،زن گی را مختل میکن .اضطراب میتوان روي سیستم ایمنی

تأثیر منفی داشته باش و ب ن را در برابر بیماریها تضعیف کن .
گاهی نیز اضطراب باوث رفتارهاي ناکارآم می شود .براي مثال ممکن است باوث شود مکرراً اخبار اشتبا یا
ناخوشاین را براي هم ارسال کنیم و پیام هاي درست و دستورالعملهاي ولمی را ن ی

بهیریم .کارهایی که فرد

مبتال به اضطراب انجام می ه و چرخهی اضطراب خودش و دیهران رابیشتر می کن وبارت است از جستجوي
م اوم خبر در رسانه ها ،شبکههاي اجتماوی نامعتبر .و م اطمینان و بزرگنمایی خطرات از ویژگی هاي
افرادمضطرب است .اشخاصی که از قبل دچار اختالل اضطراب منتشر ،اختالل اضطراب بیماري و اختالل وسواسی
جبري بود ان در این شرایط اضطراب بیشتري را تجربه می کنن .

با اضطراب ناشی از ابتال به بیماری چگونه برخوردار کنید؟
 -1دست هایتان را مکررا بشویی  .این موثرترین روش براي پیشهیري از بیماري است.
 -2به دنبال اطالوات دقیق باشی و این اطالوات را از منابع معتبر مثل سازمان جهانی به اشت ،وزارت به اشت
و سگگایت هاي دانشگگها هاي ولوم پزشگگکی بهیری .می توانی سگگواالت خود را از سگگامانه سگگالمت با شگگمار
190بپرسی  .البته نیازي نیست بیش از روزي یک یا دوبار اخبار را چک کنی .
 -3قبل از بازن شر اخبار و اطالوات از در ستی آن مطمئن شوی  .انت شار اخبار نادر ست ،ا ضطراب اطرافیان شما و
جامعه رابی دلیل زیاد می کن .




 -4ب انی این اولین و آخرین بیماري واگیردار و همههیر نیست .کشن هترین بیماري نیز نیست .شای جالب
باش که ب انی از هر ص نفري که مبتالبه این بیماري میشون  ،دو نفر ممکن است که جانشان را از دست ب هن
در ضمن بعضی از بیماریها که چن ان ج ي گرفته نمیشود ،مرگ ومیر باالیی دارن .براي مثال ساالنه بیش از
یک میلیون نفر در جهان به ولت ابتال به سل جان خود را از دست می هن .
 -5اگر براي روایت ایمنی ساوات طوالنی در منزل هستی  ،سعی کنی در خانه فعال باشی و بیکار نمانی .
تحرك کافی داشته باشی و حتی در خانه ورزش کنی .
 -6براي ق م زدن و پیاد روي به مکان هاي خلوت یا طبیعت بروی و خود را م ت طوالنی در خانه حبس
نکنی .
 -7با دوستان و اطرافیان خود صحبت کنی  .صحبت در مورد نهرانیها به بهتر ش ن حال شما کمک میکن ولی
صحبت هاي خود را به اخبار کرونا ویروس مح ود نکنی .
 -8سعی کنی بر مواردي که روي آن کنترل داری تمرکز کنی .از روش هایی که قبالً براي کاهش اضطراب و
استرس شما موثر بود استفاد کنی .براي مثال روش هاي آرام سازي را به کار ببری  .خود را سرگرم کنی  ،فیلم
تماشا کنی یا هر فعالیت لذتبخشی که شما را آرام میکن .
 -9اگر احساس میکنی تحت فشار زیادي هستی  ،یا انجام کارهاي روزمر براي شما سخت ش  ،با پزشک،
روانپزشک یا روانشناس مشورت کنی .

در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟
( گروه هدف :جمعیت عمومی )
استرس و بحران:




اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواري مثل سیل ،زلزله ،یا از دست دادن وزیزي روبرو می شویم؛ یا احساس
کنترل روي شرایط ن اریم و اوضاع برایمان غیرقابل پیش بینی میشود؛ مانن مواجهه یا همه گیري ویروس
کرونا ،دچار استرس می شویم.
استرس گاهی نتیجه یک اتفاق مهم و غیرمعمول است و گاهی هم به دلیل انباشته ش ن فشارهاي کوچک پیش
می آی .وقتی احساس میکنیم شرایط براي ما غیرقابل تحمل ش  ،قادر به م یریت اوضاع نیستیم و فشار روي
ما بسیار زیاد است ،ممکن است در بحران باشیم.
هریک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می هیم .گاهی نشانه هاي جسمی مانن
سردرد ،دردهاي پراکن

ب نی ،مشکل گوارشی ،احساس خستهی ،کاهش اشتها ،بی خوابی پیش می آی و گاهی

نشانه هاي روانی رفتاري مانن احساس ترس واضطراب ،درمان گی ،ناامی ي ،کرختی و شوکه ش ن ،یا خشم
تجربه میشود.
آنچه که به ما کمک می کن با استرس ها و حوادث سخت کنار بیاییم "،تاب آوري "گفته می شود تاب آوري
"به این معنی نیست که تحت تاثیر مشکالت قرار نمی گیریم و ناراحت نمی شویم ،بلکه تعیین میکن چطور با
مشکالت کنار بیاییم ،از آنها گذر کنیم و سالمت روانمان را حفظ کنیم.

بایدها و نبایدها در شرایط پراسترس و بحران :
 اکثر رفتارها و واکنش هایی که افراد در هنهام حوادث و بحرانهاي غیر منتظر از خود نشان می دهن ،
رفتارهایی طبیعی است،به همین دلیل به خودتان یا دیهران برچسب ضعیف ،ترسو و یا غیرطبیعی بودن
نزنی .
 از موقعیتهایی که استرس شما را زیاد میکن دوري کنی .براي مثال کمتر اخبار را چک کنی .خوان ن
اخبار یک یا دوبار درروز استرس کمتري دارد تا اینکه تمام طول روز اخبار را ببینی یا بشنوی .
 از جمع هاي پرتنش دوري کنی .
 در مورد نهرانی ها و احساساتتان حرف بزنی و از بیان آنها خجالت نکشی .اجاز بروز احساساتی مانن
گریه و خشم را به خود و دیهران ب هی .




 با احساسها و فکرهاي خود نجنهی  ،تغییر حال شما در هر لحظه طبیعی است و براي حل و فصل آن
نیاز به زمان هست.
 بپذیری همه چیز در کنترل شما نیست .سعی کنی برنامه و زن گی وادي خود را حفظ کنی و روي
چیزهایی که کنترل داری تمرکز کنی  ،نه روي چیزهایی که کنترل ن اری .
 ساوت هایی را به دور از فضاي مجازي بهذارنی و کارهایی که براي شما آرامبخش است را در برنامه
روزانه بهنجانی .براي مثال نیایش کنی  ،موسیقی گوش کنی  ،کتاب بخوانی  ،یا فیلمی که دوست داری
ببینی و...
 در شرایط بحرانی و بی ثبات ،تصمیم مهمی نهیری و تغییر بزرگ در زن گی خود ایجاد نکنی .
 به ان از کافی استراحت کنی  ،خواب خوب و کافی کمک میکن که توان خود را بازیابی کنی .
 ورزش کنی .اگر امکان ورزش منظم ن اری  ،تحرك بیشتري داشته باشی و ح اقل بیست دقیقه در روز
پیاد روي کنی .
 از روشهاي آرامسازي استفاد کنی .در مواقع استرس نفس هاي ومیق بکشی .
 در حضور کودکان در مورد اخبار ب صحبت نکنی .
 از مصرف هر نوع دارو ب ون تجویز پزشک خودداري کنی .از مواد یا الکل براي سرکوب حس هاي منفی
استفاد نکنی .
 در صورتی که احساس کردی براي چن روز متوالی نمی توانی کارهاي روزمر را انجام دهی یا کنترل
بر حس ها و شرایط خود ن اری  ،به پزشک  ،روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنی .
 درصورت نیاز به کمک هاي پزشکی ،روانپزشکی و یا روانشناسی ،به مراکز خ مات جامع سالمت،
درمانها ها ،بیمارستانها و یا هر مرکز درمانی که در دسترس شماست مراجعه کنی .

توصیه هایی برای مسئوالن مدارس در مدیریت بحران ویروس کرونا:
این روزها به دلیل اخبار نهران کنن

همههیري کرونا ،بسیاري از دانش آموزان نیز مانن بزرگساالن نهران و

مضطرب هستن .کودکان نیز مانن بزرگساالن تحت تاثیر بحران قرار می گیرن ولی ممکن است نتوانن در مورد
آن صحبت کنن  .توصیه می شود:




با دانش آموزان در مورد بحران و شرایط صحبت کنی .وقتی اخبار ب ي در جریان است سن کودك را در نظر
بهیری و ببینی چق ر ممکن است اگر شما صحبت نکنی اخبار را از جاي دیهري بشنود .در صورت لزوم به
کودك اطالوات متناسب با سن وي ب هی .
در این شرایط نسبت به تکالیف درسی ،برگزاري امتحانات و حضور وغیاب با در نظر گرفتن شرایط روانی دانش
آموزان وخانواد هاي آنان برنامه ریزي کنی و انتظارات را تع یل کنی .
تا ح امکان در مورد کمیت و کیفیت وملکرد دانش آموزان آسان بهیری  .براي مثال اگر در فصل امتحانات
هستی و دانش آموزان نهران نتیجه هستن  ،به آنها اطمینان ب هی شرایط را در نظر می گیری و فرصت جبران
خواهن داشت.
به دانش آموزان بهویی طبیعی است که استرس داشته باشن و نهران خود یا نزدیکان باشن ولی نشانه هاي
اضطراب بیش از ح و غیر طبیعی را نیز به آنها آموزش دهی .آنها را تشویق کنی نهرانی هایشان را با بزرگترها
در میان بهذارن و درصورتیکه استرس زیادي داشتن از وال ین بخواهن که به پزشک ،روانپزشک یا روانشناس
مراجعه کنن .
کودکان درشرایط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار بیش ازهر زمان دیهري نیاز به بازي وتفریح دارن  .بازي
باوث منحرف کردن توجه آنان از استرس می شود وبه آنها آرامش می ده .سعی کنی برنامه هاي سرگرمی و
بازي کودکان را بیشتر کنی .
روش هاي آرام سازي را با دانش آموزان تمرین کنی .براي مثال میتوانی در کالس روشهاي آرام سازي وضالنی،
تنفس ومیق ،تجسم خالقانه را تمرین کنی .
از وال ین بخواهی که ضمن صحبت با کودکان در مورد شرایط ،آنها را در جریان جزئیات وقایع مانن تع اد
مبتالیان و یا مرگ و میر ناشی از بیماري کرونا قرار ن هن .؛ تاح امکان اخبار را در حضور کودکان دنبال نکنن ؛
نظم برنامه هاي روزمر کودك مانن خواب و غذا و بازي را تا ح ممکن حفظ کنن .
درصورت نیاز به کمک هاي تخصصی ،دانش آموزان را به مراکز خ مات جامع سالمت ،درمانها ها ،بیمارستان ها
و یا هر مرکز درمانی که در دسترس شماست معرفی کنی .




رئیس محترم مرکز به اشت شمار .............
اصفهان م یر محترم شبکه به اشت و درمان شهرستان .............
باسالم و احترام
با توجه به مکاتبات قبلی در خصگگگون گن زدایی محیطی بر ول یه کورونا ویروس گن زدایی محیطی یکی از را
هاي مهم جلوگیري از انتشگگار کورونا ویروس می باشگگ  .براسگگاس نامه شگگمار  20951مورخ  98/12/2معاون
به اشگگتی وزارت متبوع مبنی بر دسگگتورالعمل روش هاي گن زدایی محیطی سگگطوح ،و با توجه به اینکه یکی از
توصیه ها استفاد از محلول سفی کنن

هیپوکلریت س یم (وایتکس  0/1درص ) می باش  .لذا نحو استفاد از

این محلول جهت ض وفونی محیطی به شرح زیر به استحضار می رس


در ابت ا و قبل از ض وفونی محیطی بهتر است سطح مورد نظر با یک ماد شوین
یا محلول پودر لباسشویی شستشو ش

مثل مایع ظرفشویی

و اجاز داد شود تا سطح مورد نظر خشک گردد.



سپس از محلول هیپوکلریت س یم (وایتکس خانهی  5درص ) موجود در بازار ب ین شرح استفاد گردد



یک بطري خالی  1/5لیتري تمیز آب و یا نوشابه انتخاب می کنیم

به ان از چهار درب بطري مذکور (تقریبا  )cc 30هیپوکلریت س یم (وایتکس خانهی) داخل بطري ریخته و آن
را با آب سگگگرد معمولی پر می کنیم و یا یک دبه چهار لیتري خالی تیز انتخاب و در ابت ا داخل آن یک فنجان
(ح ودا 100سی سی) هیپوکلریت س یم (وایتکس خانهی) ریخته و آن را با آب سرد معمولی پر می کنیم.
الزم به ذکر ا ست اگر در حجم هاي بی شتري نیاز به محلول سازي بود به ازاء هر یک لیتر آب  20سی سی دو
قاشق غذا خوري وایتکس استفاد میکنیم و به همین ترتیب در حجم هاي باالتر نیز این فرآین استفاد می شود.
به طور مثال جهت  10لیتر آب  1لیوان وایتکس  20 ،لیتر آب دو لیوان وایتکس و به همین ترت یب در حجم
هاي دیهر نیز می توان این روش را استفاد نمود
محلول مورد نظر را می توانیم با اسگگتفاد از روش هاي مختلف از جمله ریختن داخل ظرف اسگگپري شگگوین ،
ا ستفاد با د ستمال پارچه اي با حوله ،ا ستفاد با تی کف شور ،غوطه ور سازي مثل غوطه ور سازي ظروفه ریختن
داخل پمپ سمپاش و  ...استفاد نمود.




نکته  :1سیار مهم :محلول مورد نظر حتما بایستی ح اقل  10دقیقه روي سطوح باقی بمان و در صورت نیاز بع
شسته شود
نکته  :2محلول ساخته ش

رقیق ش

صرفا به م ت  24ساوت قابل استفاد می باش .

این محلول جهت گن زدایی و ض وفونی تمامی سطوح ومومی و در تماس با د ست ان سان ،قابل ا ستفاد ا ست.
براي ض گ وفونی سگگطوح خیلی حسگگاس به خورن گی می توان از الکل اسگگتفاد نمود که براي رقیق سگگازي آن
همانطور که در نامه هاي قبلی نیز ذکر ش

ا ست الکل حتما براي تأثیرگذاري بی شتر بای ستی رقیق ش

و به

غلغلت  70درصگگ برسگگ  .در این حالت  3قسگگمت الکل مثال  3لیوان الکل با یک قسگگمت آم معمولی مثال یک
لیوان آب مخلوط گشته و روي سطوح استفاد می کنیم .از محلول هاي ض وفونی کنن

ذکر ش

می توان در

زمان هاي مختلف مثل بع از یک شیفت کاري ،در میان شیفت کاري ،در پایان روز کاري و یا هر چهار ساوت
یکبار بسته به میزان آلودگی سطوح و پا تردد افراد در اماکن مختلف استفاد نمود
نکات قابل توجه
 بهتر است هنهام استفاد از مواد ض وفونی کنن

از وسایل حفاظتی مثل ماسک استفاد گردد.

 به هیچ ونوان واینکس با جوهر نمک مخلوط نهردد چون باوث ایجاد گاز خفه کنن
 بهتر است محلول رقیق ش

کلر می گردد

به صورت تاز و روزانه تهیه گردد

 با توجه به اینکه در روزهاي اخیر برخی از افراد سودجو با مراجعه به برخی از ادارات ،مراکز آموزشی و
سازمان هاي دیهر در خواست گن زدانی اماکن مذکور را می نماین و با توجه اینکه ممکن است این
افراد در اثر و م تخصص و با استفاد از مواد غیر مجاز ،باوث مشکالت مضاوف در این زمینه گردن  ،لذا
توصیه می شود طبق مفاد موجود در این نامه فرآین یاد ش  ،توسط پرسنل آموزش دی

شاغل در آن

مرکز انجام گردد.
جهت کسب هرگونه اطالوات ولمی بیشتر در مورد بیماري "کورونا" به کار نماي دفتر آموزش و ارتقاي سالمت
وزارت به اشت ،درمان و آموزش پزشکی به آدرس  Iec.Behdasht.gov.irمراجعه گردد




