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 ( 19-کوویدبیماری ویروس کرونا )

 کردن اماکن عمومی ضدعفونیتمیز کردن و 

، هادانشگاهکردن اماکن عمومی مانند مدارس،  ضدعفونیرا در مورد تمیز کردن و  هاییراهنماییاین سند 
 .دهدمیکار ارائه  هایمحلعمومی و  هایاقامتگاه، حمل و نقل عمومی، هاموزهعمومی،  هایکتابخانه

 (DIN) ۰۰۰۰۰۰۰۰شماره شناسایی دارو 

 

 آنچه که باید بدانید

در،  هایدستگیره عبارتند از  هاقسمتبیشترین احتمال آلوده را دارند. این  شوندمیمناطقی که اغلب با دست لمس 
، پیشخوان آشپزخانه و لوازم میزها ،آب شیرهای ،کابینت هایدستگیره ،کلیدهای برق،آسانسور هایدکمه، هاپله  دستگیره

 الکترونیکی. 

ولی شواهد اولیه نشان  ماند،می تا چه مدت روی سطوح زندگی  19هنوز مشخص نیست که ویروس تولیدکننده کووید 

 روی اشیاء و سطوح زنده بماند. تواندمیکه این ویروس از چند ساعت تا چند روز  دهدمی

 

 کننده باشد ضدعفونیمحصولی را انتخاب کنید که پاک کننده و 

 عنوانبه کننده باشد ) ضدعفونیتمیز کننده و  محصوالتی را انتخاب کنید که همزمان ،برای تمیز کردن فضاهای عمومی
 کننده و یا دستمال مرطوب در صورت وجود(. ضدعفونی مثال محلول تمیز کننده و

را از روی سطوح  هاناخالصیخاک و  ها،میکروبکننده با استفاده از صابون )یا مواد شوینده( و آب  محصوالت تمیز
نت و خطر شیوع عفو هاآن، تعداد کندمیرا جابجا  هاآن بلکه  برد،نمیرا از بین  هامیکروب . تمیز کردن لزوماً زدایندمی

 .دهدمیرا کاهش 
 

 .کشندمیمواد شیمیایی  وسیلهبه را  روی سطوح هایمیکروب کننده ضدعفونیمحصوالت 

رقمی  8یک عدد  DIN( هستند، استفاده کنید. DIN) که دارای شماره شناسایی داروئی ضد عفونی کننده هایی فقط از 

 ضدعفونیکه استفاده از این محصول  کندمیاست و تأیید  شدهاعالم )بهداشت کانادا(  Health Canadaاست که توسط 

 کننده در کانادا مورد تأیید و ایمن است.
 

 آورید وجود بهیک روش تمیز کردن 

مربوط به تمیز کردن فضاهای عمومی را تهیه یا بررسی   هایرویه و  هاپروتکلاجتماعات باید  هایبرنامه  انندگانگرد
 .کندمیکه به نظافت یا تمیز کردن اضافی نیاز دارد کمک  هایمحلکنند. این امر به تعیین 
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بخوانید و دنبال کنید  هاآنی استفاده ایمن از کننده را برا ضدعفونیتولید کننده محصوالت تمیز کننده و  هایدستورالعمل
کننده را برای  ضدعفونیزمان کافی برای  ،از آن در فضای با تهویه مناسب استفاده کنید ،مثال دستکش بپوشید عنوانبه )

 در نظر بگیرید.،بر اساس محصول مورد استفاده هامیکروباز بین بردن 

 از درآوردن دستکش از ضدعفونی کننده الکلی دست استفاده کنید.را با صابون و آب بشویید یا پس  هادست

مرطوب استفاده کنید. از جارو کردن  شویزمینتمیز مرطوب و / یا  هایپارچهتمیز کردن مرطوب مانند  هایروش از 
 بپرهیزید.  ویروس را در هوا بپراکندتواند میو ایجاد گرد و غبار که 

معمولی در یک سطل  هایزباله در  هاآن( باید قبل از ریختن هاپارچه شوی،زمینسر  ،)مانندمواد تمیز کننده آلوده شده 
 60-90زباله الیه دار قرار داده شود. وسایل تمیز کردن قابل استفاده مجدد با استفاده از صابون معمولی و آب گرم )

 درجه سانتیگراد( قابل شستشو است.
 

 تمیز و ضد عفونی کنید کنندمیمس را ل هاآنسطوحی که افراد اغلب 

کثیف هستند تمیز و   وضوحبهکه  هاییآنو  شود،میباید سطحی که مکرر با دست لمس  ،عالوه بر تمیز کردن معمول
 شوند. ضدعفونی

 فضاهای مشترک مانند آشپزخانه و حمام نیز باید بیشتر اوقات تمیز شود.
 

ایفا کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر از سایت زیر  19 -از شیوع کووید نقش خود را در جلوگیری توانیممیهمه ما 

 دیدن کنید

canada.ca/coronavirus 

 یا با این شماره تماس بگیرید 

4397-784-833-1 
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