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سامانه سالمتی و پیشگیری بالینی

راهنمای نظافت
اتاق بیمار

HANDWASHING

GO TO THE DOCTOR
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تـا آنجا که ممکن اسـت ،بیمـار باید در یک اتـاق جداگانه و
بـه دور از افـراد دیگر خانه بماند.
فـرد مراقبـت کننـده از بیمـار ،مـی توانـد وسـایل نظافـت
جداگانـه بـرای اتـاق و حمـام بیمـار فراهـم کنـد  ،مگر اینکـه اتاق
و حمـام بیمـار بـا کـودک یـا شـخص دیگـری کـه اسـتفاده از آن
وسـایل برایش مناسـب نیسـت مشـترک باشـد .این وسـایل شـامل
دسـتمال ،حولـه های کاغذی ،پاک کننده هـا و ضد عفونی کننده
ها اسـت.
اگـر بـرای بیمـار یـک حمـام جداگانـه در دسـترس نباشـد،
حمام باید بعد از هر بار اسـتفاده توسـط بیمار ،توسـط مراقب تمیز
و ضـد عفونی شـود.

گسـترش ویـروس  COVID-19از فـرد بـه فـرد و با تمـاس نزدیک
(تقریبـاً در کمتـر از  2متـر) اتفـاق مـی افتـد .انتقـال coronavirus
بیشـتر از طریـق قطـرات تنفسـی اتفـاق مـی افتـد .كروناویـروس
ممكـن اسـت بـرای سـاعت هـا تـا روزها بـر روی سـطوح سـاخته
شـده از مـواد مختلـف زنده بمانـد .تمیز کردن سـطوح بـه وضوح
کثیـف و بـه دنبـال آن ضـد عفونـی کـردن بهتریـن اقدامـات برای
پیشـگیری از  COVID-19و سـایر بیماریهـای تنفسـی ویروسـی در
خانـواده هـا و بیمارسـتان ها اسـت.
ایـن راهنمـا حـاوی توصیـه هایی بـرای تمیزکـردن و ضـد عفونی
کـردن محیـط نگهداری بیمار مبتال و یا مشـکوک بـه COVID-19
در منزل و بیمارسـتان اسـت.
نظافـت (تمیـز کردن) بـه پاک کـردن میکروب هـا ،خاک و
ناخالصـی هـا از سـطوح اشـاره دارد .با تمیز کردن ،میکـروب ها را
از بیـن نمـی رود ،امـا بـا پاک کـردن آنها از سـطوح ،تعـداد آنها و
خطـر انتشـار عفونت کاهش مـی یابد.
ضـد عفونـی کردن بـه اسـتفاده از مواد شـیمیایی بـرای از بین
بـردن (کشـتن) میکـروب از روی سـطوح اشـاره دارد .ایـن فرآیند
لزومـاً سـطوح کثیـف را تمیـز نمـی کنـد یا میکـروب هـا را پاک
نمـی کنـد ،بلکه با کشـتن میکروب هـای روی یک سـطح پس از
تمیـز کـردن ،می تواند خطر انتشـار عفونت را بیشـتر کاهش دهد.
توصیه های عمومی برای نظافت (تمیز کردن) و ضد عفونی کردن
محیط نگهداری بیمار مبتال و یا مشـکوک به  COVID-19در منزل
سـطوح مناطق مشترک خانه که زیاد لمس می شود را روزانه
تمیـز و ضـد عفونـی کنیـد (بـه عنـوان مثـال میزهـا  ،صندلـی های
دارای پشتی سخت  ،دستگیره کابینت ها و در ها ،کلید های برق،
ریموت کنترل ها ،توالت و سـینک روشـویی ،سینک ظرفشویی).
در مـورد اتـاق خواب و حمـام اختصاص داده شـده برای فرد
بیمـار ،بـرای جلوگیری از تماس غیـر ضروری با فرد بیمـار ،تعداد
دفعـات تمیـز کـردن را بـه حداقـل و در حـد ضـرورت (بـه عنوان
مثـال  ،در هنگام آلودگی واضح سـطح و اشـیا) برسـانید.

چگونه سطوح را تمیز و ضدعفونی کنید:
هنـگام تمیـز کـردن و ضـد عفونی کردن سـطوح ،دسـتکش
یکبـار مصرف بپوشـید .دسـتکش هـا را باید بعد از هـر تمیز کردن
دور ریخـت .در صورت اسـتفاده از دسـتکش قابل اسـتفاده مجدد
 ،آنهـا را بایـد بـرای تمیز کـردن و ضد عفونی سـطوح COVID-19
اختصـاص داد و نبایـد از آنهـا بـرای اهـداف دیگر اسـتفاده شـود.
در هنـگام تمیـز کـردن و ضـد عفونی کـردن از دسـتورالعمل های
شـرکت هـای سـازنده مـواد شـوینده کـه معمـوال در پشـت ظرف
محصول هسـت ،اسـتفاده کنید .دسـتها را بالفاصله پس از برداشتن
دسـتکش  20ثانیـه بـه طور صحیح بـا آب و صابون شستشـو دهید.
اگـر سـطوح بـه وضـوح کثیـف هسـتند ،بایـد قبـل از ضـد
عفونـی کـردن ،آنها را با اسـتفاده از مواد شـوینده یا صابـون و آب
تمیـز کنید.
بـرای ضدعفونـی کـردن ،محلولهای سـفیدکننده رقیق شـده
خانگـی و یـا محلولهـای الکلی بـا حداقل  %70الکل مؤثر هسـتند.
مـی تـوان از محلول های سـفید کننـده خانگی مناسـب برای
سـطوح ،به صورت رقیق شـده اسـتفاده کرد .دستورالعمل شرکت
های سـازنده را برای اسـتفاده و تهویه مناسـب دنبال کنید.
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بررسـی کنید تا مطمئن شـوید از تاریخ انقضا کاال نگذشـته باشـد.
هرگـز سـفید کننـده خانگـی را بـا آمونیـاک یـا هیـچ مـاده پـاک
کننـده دیگـری مخلـوط نکنیـد .سـفیدکننده خانگـی رقیـق شـده
دارای تاریـخ مصـرف ،در برابـر کرونـا ویروسـها مؤثـر اسـت.
تهیه محلول سفیدکننده:
 5قاشـق غذاخـوری ( 1/3لیوان) سـفید کننـده در تقریبا  4لیتر
آب یـا  4قاشـق چایخوری سـفید کننـده در  4لیوان آب
بـرای سـطوح نـرم ماننـد موکـت ،فـرش و پارچـه ،آلودگـی
قابـل مشـاهده را در صـورت وجـود ،بـا پاک کننده های مناسـب
مخصـوص ایـن سـطوح تمیـز کنیـد .سـپس  ،مطابق دسـتورالعمل
شـرکت سـازنده ،شستشـو را توسـط ماشـین لباسشـویی در حـد
مناسـب انجـام دهیـد .در صـورت امـکان ،مـوارد را بـا اسـتفاده از
گرمتریـن تنظیمات مناسـب برای آنها ،شستشـو دهید .سـپس آنها
را کاملا خشـک نمایید.
توصیـه هـای عمومـی بـرای نظافـت (تمیـز کـردن) و ضـد عفونی
کـردن محیـط نگهداری بیمار مبتال و یا مشـکوک بـه COVID-19
در بیمارستان
مطالعـات نشـان مـی دهد که آلـوده ترین نقـاط اتاق بیمار بسـتری
در بیمارسـتان ،میز تخت بیمار ،تمام طول لبه محافظ تخت ،کمد
لبـاس ،صندلـی همـراه ،کلیـد های برق ،دسـتگیره درب سـرویس
بهداشـتی ،لبه خارجی و کل فضای داخل روشـویی ،کاسه توالت،
کفپـوش اتـاق ،پنجـره شیشـه ای ،طـرف داخلـی درب شیشـه ای
اتاق و هواکش است.
پاکسازی نهایی اتاق بیمار (:)Terminal Cleaning
پاکسـازی نهایـی یـک روش تمیـز کـردن کامل و پیشـرفته اسـت
کـه در طـی آن ،پـس از انتقـال و یا ترخیص بیمار مبتلا به بیماری
عفونـی  /واگیـردار محـل نگهـداری بیمـار ضد عفونی می شـود.
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دایره های قرمز محل های به شـدت آلوده را نشـان را می دهند .دایره های زرد
محـل هـای بـا آلودگـی ضعیف را نشـان می دهنـد .دایره های آبـی محل های
بـدون آلودگی را نشـان می دهند.
 A،Bو  Cمحل هایی از اتاق بیمار که نونه هوا جهت کشت تهیه شده است.
 Dاتاق نشیمن و  Eراهرو هستند.
 :Patient’s Roomاتاق بیمار
		
 :Anteroomاتاق نشیمن

 :Bathroomسرویس بهداشتی
 :Clean Corridorراهروی تمیز

پاکسـازی نهایـی هـم بـه تمیـز کـردن کامـل و هـم ضـد عفونـی
کـردن نیـاز دارد .یعنی ابتدا آلودگی های واضح را با مواد شـوینده
مناسـب سـطوح و طبق دسـتورالعمل شرکت سـازنده تمیز کنید و
سـپس مرحلـه ضد عفونـی کـردن را طبق دسـتورالعمل اسـتاندارد
ضدعفونـی کـردن اتـاق های بیمارسـتان با مـواد ضدعفونی کننده
مخصـوص و یـا با محصوالت با پایه کلر مانند هیپوکلریت سـدیم
انجـام دهید .قبـل از تمیز کردن اتاق ،از خروج تجهیزات پزشـکی
و وسـایل مـورد اسـتفاده بیمـار از اتاق اطمینـان حاصل کنید.
مراحل پاکسازی نهایی اتاق بیمار:
تجهیـزات حفاظـت فـردی شـامل ماسـک جراحـی ،گان،
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دسـتکش ضخیـم مخصـوص کار ،محافـظ چشـم (در صـورت
وجـود خطـر پاشـیدن مـواد آلـی یـا مـواد شـیمیایی) ،چکمـه یـا
کفـش کار بسـته را طبـق دسـتورالعمل اسـتاندارد بپوشـید.
ملحفه ها و پوشش آلوده ی تخت را خارج کنید.
گرد و غبار همه سـطوح  ،مبلمان و لوازم جانبی را تمیز کنید.
پنجره ها ،قاب ها و پایه ها را تمیز کنید.
تمـام سـطوح تخـت به خصـوص لبـه محافظ تخت و تشـک
را تمیـز کنید.
کف زمین اتاق را پاک کنید.
تجهیـزات حفاظـت فـردی را طبـق دسـتورالعمل اسـتاندارد
خـارج کنیـد و دسـت ها را مطابق دسـتورالعمل شستشـوی دسـت
بـه طـور صحیح بشـویید.
کلیـه تجهیـزات نظافـت را مطابـق دسـتورالعمل اسـتاندارد
نظافـت تجهیـزات تمیـز کـرده و آن را به اتاق تمیز کننـده یا محل
نگهداری آنها برگردانید و زباله ها را طبق دسـتورالعمل اسـتاندارد
دفـع زبالـه هـای عفونی و غیـر عفونـی دور بریزید.
بهداشت دست را انجام دهید.
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