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بیماری ویروس کرونا (کووید)19-
تمیز کردن و ضدعفونی کردن اماکن عمومی
این سند راهنماییهایی را در مورد تمیز کردن و ضدعفونی کردن اماکن عمومی مانند مدارس ،دانشگاهها،
کتابخانههای عمومی ،موزهها ،حمل و نقل عمومی ،اقامتگاههای عمومی و محلهای کار ارائه میدهد.
شماره شناسایی دارو )DIN( ۰۰۰۰۰۰۰۰
آنچه که باید بدانید
مناطقی که اغلب با دست لمس میشوند بیشترین احتمال آلوده را دارند .این قسمتها عبارتند از دستگیرههای در،
دستگیره پلهها ،دکمههای آسانسور،کلیدهای برق ،دستگیرههای کابینت ،شیرهای آب ،میزها ،پیشخوان آشپزخانه و لوازم
الکترونیکی.
هنوز مشخص نیست که ویروس تولیدکننده کووید  19تا چه مدت روی سطوح زندگی میماند ،ولی شواهد اولیه نشان
میدهد که این ویروس از چند ساعت تا چند روز میتواند روی اشیاء و سطوح زنده بماند.
محصولی را انتخاب کنید که پاک کننده و ضدعفونی کننده باشد
برای تمیز کردن فضاهای عمومی ،محصوالتی را انتخاب کنید که همزمان تمیز کننده و ضدعفونی کننده باشد (بهعنوان
مثال محلول تمیز کننده و ضدعفونی کننده و یا دستمال مرطوب در صورت وجود).
محصوالت تمیز کننده با استفاده از صابون (یا مواد شوینده) و آب میکروبها ،خاک و ناخالصیها را از روی سطوح
میزدایند .تمیز کردن لزوما ً میکروبها را از بین نمیبرد ،بلکه آنها را جابجا میکند ،تعداد آنها و خطر شیوع عفونت
را کاهش میدهد.
محصوالت ضدعفونی کننده میکروبهای روی سطوح را بهوسیله مواد شیمیایی میکشند.
فقط از ضد عفونی کننده هایی که دارای شماره شناسایی داروئی ( )DINهستند ،استفاده کنید DIN .یک عدد  8رقمی
است که توسط ( Health Canadaبهداشت کانادا) اعالم شده است و تأیید میکند که استفاده از این محصول ضدعفونی
کننده در کانادا مورد تأیید و ایمن است.
یک روش تمیز کردن به وجود آورید
گردانندگان برنامههای اجتماعات باید پروتکلها و رویههای مربوط به تمیز کردن فضاهای عمومی را تهیه یا بررسی
کنند .این امر به تعیین محلهای که به نظافت یا تمیز کردن اضافی نیاز دارد کمک میکند.

دستورالعملهای تولید کننده محصوالت تمیز کننده و ضدعفونی کننده را برای استفاده ایمن از آنها بخوانید و دنبال کنید
(بهعنوان مثال دستکش بپوشید ،از آن در فضای با تهویه مناسب استفاده کنید ،زمان کافی برای ضدعفونی کننده را برای
از بین بردن میکروبها بر اساس محصول مورد استفاده،در نظر بگیرید.
دستها را با صابون و آب بشویید یا پس از درآوردن دستکش از ضدعفونی کننده الکلی دست استفاده کنید.
از روشهای تمیز کردن مرطوب مانند پارچههای تمیز مرطوب و  /یا زمینشوی مرطوب استفاده کنید .از جارو کردن
و ایجاد گرد و غبار که میتواند ویروس را در هوا بپراکند بپرهیزید.
مواد تمیز کننده آلوده شده (مانند ،سر زمینشوی ،پارچهها) باید قبل از ریختن آنها در زبالههای معمولی در یک سطل
زباله الیه دار قرار داده شود .وسایل تمیز کردن قابل استفاده مجدد با استفاده از صابون معمولی و آب گرم (60-90
درجه سانتیگراد) قابل شستشو است.
سطوحی که افراد اغلب آنها را لمس میکنند تمیز و ضد عفونی کنید
عالوه بر تمیز کردن معمول ،باید سطحی که مکرر با دست لمس میشود ،و آنهایی که بهوضوح کثیف هستند تمیز و
ضدعفونی شوند.
فضاهای مشترک مانند آشپزخانه و حمام نیز باید بیشتر اوقات تمیز شود.
همه ما میتوانیم نقش خود را در جلوگیری از شیوع کووید 19 -ایفا کنیم .برای کسب اطالعات بیشتر از سایت زیر
دیدن کنید
canada.ca/coronavirus
یا با این شماره تماس بگیرید
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