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 گىذزدا مُاد گىذزدایی سطُح
 :کُُذ يی تقغیى دعتّ 3 تّ گُذصدا عطر َظش اص سا گُذصدا يٕاد

 H.L.D باال سطخ -

 I.L.D بیىابیىی سطخ -

 L.L.D پاییه سطخ 

 اصخًهّ )ٔژتاتیٕ( سٔیؾی ْای اسگاَیغى ًّْ ؽذٌ کؾتّ تیُاتیُی تاػث گُذصدای يٕاد .ؽَٕذ يی اعپٕسْا اص صیادی تؼذاد خض تّ ْا اسگاَیغى تًاو ؽذٌ کؾتّ تاػث تاال عطر گُذصدای يٕاد

 .ؽَٕذ يی ْا ٔیشٔط ٔ ْا قاسچ سٔیؾی، ْای تاکتشی اص خیهی ززف تاػث پاییٍ عطر يٕادگُذصدای ٔ ؽَٕذ يی تٕتشکهٕصیظ يایكٕتاکتشیٕو تاکتشی

 باال سطخ گىذزدایی
 تاکتشی تًايی کّ )اَؼطاف قاتم ٔ اپتیک فایثش ْای ياَُذاَذٔعكٕپ( گشيا تّ زغاط تسشاَی َیًّ پضؽكی اتضاسْای عاصی آيادِ تشای يُاعة اعتاَذاسد ػُٕاٌ تّ گُذصدایی اص عطر ایٍ

 تشچغة دس کّ يقاسفی تشای فقظ ٔ ْغتُذ عًی تغیاس تاال عطر گُذصدای ْای يسهٕل.کُذ يی غیشفؼال سا ْا تاکتشی ٔاعپٕسْای ْا قاسچ ْا، ٔیشٔط ْا، يایكٕتاکتشی سٔیؾی، ْای

 قٕی کؼ اعپٕس ؽیًیایی يٕاد ٔعیهّ تّ تاال عطر گُذصدایی.اعت يُاعة گشيا تّ زغاط پضؽكی نٕاصو عاصی آيادِ تشای ؽیًیایی يٕاد دس عاصی غٕطّ ٔس .ؽٕد اعتفادِ تایذ آيذِ آَٓا

 يی اَداو َیغتُذ يُاعة يسیطی عطٕذ دس اعتفادِ تشای کّ )دسفذ2.55 آنذئیذ استٕفتال ٔ دسفذ 7 ْیذسٔژٌ دسفذ،پشاکغیذ2.2 اعیذ پشاعتیک دسفذ، 2 گهٕتاسآنذئیذ( ياَُذ

 صدایی آنٕدگی تّ َیاص تسشاَی َیًّ پضؽكی ٔعایم .گشدد يی ؽٕد،اعتفادِ ززف آٌ اضافی آب ٔ آتكؾی تًیض، کايم تطٕس َظش يٕسد ٔعیهّ ایُكّ اص تؼذ يؼًٕال تاال عطر گُذصدایی .پزیشد

 .اعت تسشاَی َیًّ پضؽكی ٔعایم َٓایی فشایُذ تشخیسی اعتشیهیضاعیٌٕ سٔػ .داسد تاال عطر گُذصدای تا زذاقم

 بیىابیىی سطخ گىذزدایی
 ْا قاسچ يؼًٕنی، سٔیؾی ْای تاکتشی تّ َغثت کّ ؽٕد، تٕتشکهٕصیظ يی يایكٕتاکتشیٕو ؽذٌ غیشفؼال تاػث ايا ؽٕد، ًَی تاکتشی ْای اعپٕس سفتٍ تیٍ اص تاػث گُذصدایی اص عطر ایٍ

 يتٕعظ عطر گُذصدای قاتهیت تا ؽیًیایی ْای کؼ يیكشٔب .ْغتُذ تش يقأو ؽیًیایی ْای کؼ يیكشٔب تّ )چشتی تذٌٔ پٕؽؼ یا تا( کٕچک تا يتٕعظ ْای ٔیشٔط ٔ

 .اعت یذٔفٕسْا ٔ فُهی تشکیثات اص تؼضی ْا، انكم ،)عذیى ْیپٕکهشیت خًهّ اص( کهش زأی تشکیثات ؽايم

 پاییه سطخ گىذزدایی 
 اص( پٕؽؼ تذٌٔ ْای ٔیشٔط ٔ آَفهَٕضا ٔیشٔط اَغاَی، َقـ ایًُی ٔیشٔط خًهّ اص( داس پٕؽؼ ْای ٔیشٔط قاسچ، سٔیؾی، ْای تاکتشی ؽذٌ فؼال غیش تاػث گُذصدایی اص عطر ایٍ

 تؼضی ٔ : 3 پشاکغایذ ْیذسٔژٌ عذیى، ْیپٕکهشیت سقیق ْای يسهٕل ْا، فُیهیک اص تشخی آيَٕیٕو، چٓاسگاَّ تشکیثات پاییٍ ؽايم عطر گُذصدای يٕاد .ؽٕد يی )ٔیشٔط آدَٕ خًهّ

 گُذصدا تّ َیاص تسشاَی غیش پضؽكی ٔعایم(. 3 (گشدد يی اَداو ؽٕد، ززف آٌ اضافی آب ٔ آتكؾی تًیض، کايم تطٕس ٔعیهّ ایُكّ اص تؼذ يؼًٕال پاییٍ عطر گُذصدایی.ْغتُذ یذٔفٕسْا اص

  ذداسَ صدایی آنٕدگی تشای پاییٍ عطر

 اسپالذیىگ بىذی طبقً اساش بر ابسار َ َسایل سازی سالم
 :ؽَٕذ يی تقغیى دعتّ عّ تّ اعپانذیُگ تُذی طثقّ طثق گُذصدایی َٕع ٔ سٔػ تّ َیاص ٔ زغاعیت َظش اص اتضاس ٔ ٔعایم

 بذراوی لُازم
 کاتتشْای خشازی، نٕاصو ػشٔقی، کاتتشْای ٔ ْا عٕصٌ:يثم ؽَٕذ اعتشیم تایذ انضايا نٕاصو ایٍ .ْغتُذ تسشاَی نٕاصو ؽَٕذ، يی ػشٔقی عیغتى یا اعتشیم ْای تافت ٔاسد کّ نٕاصيی

  غیشِ ٔ ادساسی

 بذراوی ویمً لُازم
 .اعت تاال عطر ؽیًیایی ْای يسهٕل یا کُُذِ عتشٌٔ نٕاصو اص اعتفادِ تا نٕاصو ایٍ عاصی عانى سٔػ ٔ ْغتُذ تسشاَی َیًّ نٕاصو کُُذ يی پیذا تًاط عانى يخاطی ْای غؾاء تا کّ نٕاصيی

  غیشِ ٔ تشاؽّ نٕنّ آَذٔعكٕپٓا، :يثال تؼُٕاٌ .ؽٕد يی دادِ تشخیر اعتشیهیضاعیٌٕ
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 پاییٍ عطر ؽیًیایی يٕاد اعتفادِ اص تا َیض آَٓا عاصی عانى سٔػ ٔ اَذ ؽذِ تُذی طثقّ خطش تی نٕاصو خضء کُُذ يی پیذا تًاط عانى پٕعت تا کّ نٕاصيی )یبذراو غیر( خطر بی لُازم

  غیشِ ٔ ECG انكتشٔدْای عُح، فؾاس کاف يؼایُّ، گٕؽی يثم .اعت فاتٌٕ ٔ آب یا

 

 يثال گُذصدایی عطر يفٕٓو ٔعایم تُذی تقغیى

 ْای تافت ٔاسد کّ ٔعایهی تسشاَی ٔعایم

 خًهّ اص ؽَٕذ يی اعتشیم

 ػشٔقی عیغتى

 خشازی اتضاس - اعتشیهیضاعیٌٕ ٔ عاصی پاك

 تافت اص تشداسی ًََّٕ اتضاس -

 صَذِ

 عیغتٕعكٕپ -

 تا تًاط دس کّ ٔعایهی تسشاَی َیًّ ٔعایم

 پٕعت ٔ يخاطی غؾاء

 َفٕر آَٓا دس ايا تٕدِ َاعانى

 .کُذ ًَی

 عپظ ٔ عاصی پاك

 ؼُٕاٌت(تاال عطر گُذصدایی

 )زذاقم اقذاو

 دادِ تشخیر اعتشیهیضاعیٌٕ -

 ؽٕد يی

 تُفغی دسياٌ تدٓیضات -

 تیٕٓؽی تدٓیضات -

 تَٕٕيتش -

 عیغتٕعكٕپ -

 عانى پٕعت تا کّ ٔعایهی تسشاَی غیش ٔعایم

 غؾای َّ داؽتّ تًاط

 تا يغتقیى تًاط ٔ يخاطی،

 .َذاسد تیًاس

 عپظ ٔ عاصی پاك

 يسهٕل تا گُذصدایی

 دس( پاییٍ عطر گُذصدای

 تّ عاصی پاك يٕاسد تؼضی

 )اعت کافی تُٓایی

 قهة َٕاس ياؽیٍ -

 تیًاس نگٍ -

 ْا کًذ -

 

 اوُاع رَش ٌای گىذزدایی مُجُد در بیمارستان 

  فیسیکی -1

 عاَتیگشاد دسخّ 134 تا 121 ديا دعتگاِ ایٍ دس .کُذ يی ػًم صياٌ ٔ فؾاس تخاس، ديا، ػٕايم اص اعتفادِ تا کّ اعت دعتگاْی تخاس اتٕکالٔ اتُکالَ)درارت مرطُب(: :  1-1

 :اعت صیش يٕاسد اص فؾاسیكی عُدؼ ٔازذ ٔ يتفأت دقیقّ 30 تا 4 دعتگاِ َٕع تّ تغتّ صياٌ، ٔ اعت

 خیِٕ يتش يیهی 750 =يشتغ ایُچ تش پَٕذ 14 / 5 =پاعكال کیهٕ 100 =تاس یک =اتًغفش یک

 فهضی، خشازی نٕاصو کشدٌ عتشٌٔ تشای اتٕکالٔ .يی کؾذ طٕل دقیقّ 20 تا 15 يشزهّ ایٍ تشعذ، ففش تّ اتاقک فؾاس تا ؽٕد تخهیّ دعتگاِ تخاس تایذ عاصی، عتشٌٔ يشزهّ پایاٌ دس

 يشتغ، ایُچ تش پَٕذ 60 فؾاس ٔ عاَتیگشاد دسخّ 134 ديای دس ٔعایم آٌ دس کّ داسد، ٔخٕد 24 عشیغ عاصی َٕػی عتشٌٔ .سٔد يی تكاس پالعتیكی يٕاد اص تؼضی ٔ يایؼات ْا، ؽیؾّ

 .ؽَٕذ يی عتشٌٔ دقیق3ّ ظشف

 عاَتیگشاد دسخّ 180دس عاػت، 1 صياٌ يذت دس عاَتیگشاد دسخّ 171 دس عاػت، 2 صياٌ يذت دس عاَتیگشاد دسخّ 160 دس ٔعایم دعتگاِ ایٍ دس فُر )درارت خشک( :: 1-2

 . ؽٕد يی گفتّ 31 زشاست عشیغ اَتقال اخیش يٕسد تّ .ؽَٕذ يی اعتشیم دقیقّ 10 تا 6 صياٌ يذت دس عاَتیگشاد دسخّ 191 دس ٔ عاػت 0 / 5 صياٌ يذت دس

 :فُر از استفادي خصُص در مٍم وکات

                                                                                                                           فٕس نٕاصو اَذاصِ ٔ زدى تُاعة    -2                                                                         نٕاصو تیٍ يُاعة فافهّ-1

 .ؽٕد گزاؽتّ پٕؽؼ تذٌٔ طثقات ففسّ سٔی ٔ تاص ْا پُظ دَذِ -4                                            .ؽٕد گزاؽتّ داس دسب ظشف داخم ٔعایم َثایذ-3
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 تقغیى دعتّ 3 تّ ػًهكشد ٔ يٕج طٕل َظش اص سا فشاتُفؼ پشتٕ .کشد اعتفادِ آٌ اص يسیظ گُذصدایی دس تٕاٌ يی کّ اعت عاص یٌٕ غیش ْای پشتٕ اص فشاتُفؼ پشتٕ  :uvاشعً : 1-3

 .داسد سا يیكشٔتی ضذ قذست تیؾتشیٍ َإَيتش 265 يٕج طٕل .اعت پشتٕ ایٍ کؼ يیكشٔب طیف َإَيتش 290 تا 200 تیٍ يٕج طٕل تا UV.C  کّ کُُذ يی

 :اص ػثاستُذ گُذصدایی خٓت تُفؼ يأساء ْای اليپ اص اعتفادِ صياٌ دس تٕخّ قاتم َكات .

 .ؽٕد تٕخّ آٌ اَقضاء تاسیخ تّ ٔ یادداؽت آٌ کاسکشد صياٌ تایذ نزا داسَذ يسذٔدی ػًش تُفؼ يأساء ْای اليپ -

 تا يیكشٔتیؼ ضذ اثش ؽٕد، ایداد تغییشی آٌ َٕس دس آَكّ تذٌٔ اعت يًكٍ( گشدد تًیض انكم تا آٌ عطر يُظى تطٕس تایذ تُاتشایٍ زغاعُذ غثاس ٔ گشد رسات تّ تُفؼ يأساء ْای اليپ -

 .)یاتذ کاْؼ غثاس

 .)دْذ يی کاْؼ صیادی يیضاٌ تّ سا آٌ کؾی تاکتشی اثش يشئی َٕس( گشدد تاسیک َظش يٕسد يكاٌ ٔ پٕؽاَذِ ْا ؽیؾّ ٔ ْا پُدشِ تایذ اليپ اص اعتفادِ صياٌ دس -

 نثاط اص پشتٕ ایٍ تا يغتقیى تًاط فٕست دس تایغتی پشعُم گشدد، پٕعت عشطاٌ زتی یا يشٔاسیذ آب ایداد يٕخة یا ٔ ؽٕد قشَیّ ٔ پٕعت عٕختگی يٕخة اعت يًكٍ پشتٕ ایٍ چٌٕ -

 .ًَایُذ اعتفادِ ػیُک ٔ يسافع ْای

 :شیمیایی  -2

 طشیقّ عاخت غهظت/ صياٌ اثش ازتیاط ْا سٔػ فسیر اعتفادِ َٕع يادِ / تشکیثات افهی سدیف

 / Iعاسفٕعپت  1

چٓاستایی َغم پُدى  آيَٕیٕو

 ٔتیگٕآَیذ

 سقیق عاصی

يسهٕل عاصی خٓت 

 گُذصدایی 

عطٕذ عاختًاَی اص 

قثیم صيیٍ تٕعیهّ تی 

 کؾیذٌ یا اعفُح کؾی

اص اعتفادِ ًْضياٌ -

تا پاک کُُذِ ْای 

آَیَٕیک خٕدداسی 

 ؽٕد 

افٕل ازتیاط ْای -

 ػًٕيی سػایت گشدد.

خٓت گُذصدایی ػادی صيیٍ يسهٕل 

1% 

 دقیقّ(12) 

نیتش  15% تّ يیضاٌ  1يثال: خٓت عاخت يسهٕل

عی عی  152خٓت گُذصدایی ٔ تی کؾیذٌ اتتذا 

سا دس داخم )یک نیٕاٌ یکثاس يقشف ( اص يسهٕل 

تا آب ظشف )عطم تی ؽٕس عیاس( سیختّ ٔ عپظ 

 نیتش يی سعاَیى. 15آٌ سا 

 / ایُغتشٔيُتعاسفٕعپت  2

چٓاستایی َغم پُدى آيَٕیٕو  

 ٔتیگٕآَیذ

 سقیق عاصی

يسهٕل عاصی خٓت 

 گُذصدایی 

اتضاس ٔ تدٓیضات 

 تٕعیهّ غٕطّ ٔسی

اص اعتفادِ ًْضياٌ -

تا پاک کُُذِ ْای 

آَیَٕیک خٕدداسی 

 ؽٕد 

افٕل ازتیاط ْای -

 ػًٕيی سػایت گشدد

خٓت گُذصدایی ػادی اتضاس ٔ 

دقیقّ( ،  15% )2تدٓیضات يسهٕل 

 دقیقّ(. %32 )1

نیتش خٓت  12% تّ يیضاٌ 2خٓت عاخت يسهٕل 

عی عی  222غٕطّ ٔسی اتضاس ٔ تدٓیضات اتتذا 

) یک نیٕاٌ کايم ٔ یک نیٕاٌ یک عٕو یکثاس 

سا دس داخم ظشف سیختّ ٔ يقشف( اص يسهٕل 

 ى.نیتش يی سعاَی 12تّ تا آب آٌ سا عپظ 

ْیپٕکهٕیت عذیى/ )ٔایتکظ(  3

 )آب ژأل(

  

ت يؼادل عذیى ْیپٕکهشی

دسفذ  25/5ْیذسٔکغیذ

کهشفؼال، عذیى ْیذسٔکغیذ، 

 آب

 سقیق عاصی

يسهٕل عاصی خٓت 

 گُذصدایی 

انف: عطٕذ 

عاختًاَی اص قثیم 

صيیٍ تٕعیهّ تی 

 کؾیذٌ یا اعفُح کؾی

ب: اتضاس ٔ 

تدٓیضات تٕعیهّ 

 غٕطّ ٔسی

تا تٕخّ تّ ازتًال  -

خٕسَذگی َثایذ تا 

تدٓیضاتی اص خُظ 

آٍْ، فٕالد ، َیکم، 

آنٕيیُیٕو ٔ کشٔو 

 تًاط یاتذ. 

افٕل ازتیاط ْای -

 ػًٕيی سػایت گشدد

خٓت گُذصدایی ػادی صيیٍ يسهٕل 

دقیقّ( خٓت گُذصدایی دس  %32 )1

فٕست سیختّ ؽذٌ زدى صیاد خٌٕ 

دقیقّ( خٓت 5% )12ٔ يایؼات تذٌ 

ٔسی اتضاس ٔ تدٓیضات  غٕطّ

 %1گُذصدایی دس عطر يتٕعظ  

خٓت دقیقّ(   32) صياٌ ياَذِ زذاقم 

ؽغتؾٕی اقالو پاسچّ ای) دس ياؽیٍ 

 :5: ٔ ػفَٕی 1نثاعؾٕیی( آنٕدِ 

% ْیپٕکهٕیت عذیى  1يثال: خٓت عاخت يسهٕل

نیتش خٓت گُذصدایی ٔ تی کؾیذٌ  15تّ يیضاٌ 

قشف ( اص عی عی )یک نیٕاٌ یکثاس ي 152اتتذا 

)اصظشف ٔایتکظ ( سا دس داخم ظشف يسهٕل 

تا آب آٌ سا )عطم تی ؽٕس عیاس( سیختّ ٔ عپظ 

 نیتش يی سعاَیى. 15
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 اعپٕسٔعیذیٍ/ 4

يٕاد ضذ گهٕتاسآنذْیذ،

 خٕسدگی،آب

 

 گُذصدایی

اتضاس ٔ تدٓیضات 

 تٕعیهّ غٕطّ ٔسی

 

افٕل ازتیاط ْای  -

 ػًٕيی سػایت گشدد

 َیاص تّ سقیق عاصی َذاسد.

ٔسی اتضاس ٔ تدٓیضات  خٓت غٕطّ

تاال ٔ اعتشیم،  گُذصدایی دس عطر

اتضاس پظ اص اَداو ؽغتؾٕی أنیّ 

تًذت َیى عاػت دس يسهٕل غٕطّ 

ٔس تٕدِ عپظ)تشخیسا تا آب يقطش( 

 ؽغتؾٕ گشدد.

 آيادِ يقشف

 /csيیکشٔصد  5

ایضٔپشٔپإَل،تشکیثات 

آيَٕیٕو َغم چٓاسو ٔ آب 

 يقطش

آيادِ يقشف خٓت 

اعپشی تشسٔی 

 تدٓیضات

اص اعپشی تشسٔی  -

چؾى ،قشاسدادٌ دس 

يدأست آتؼ ٔ َٕس 

خٕسؽیذ خٕدداسی 

 ؽٕد. 

افٕل ازتیاط ْای  -

 ػًٕيی سػایت گشدد

 آيادِ يقشف  َیاص تّ سقیق عاصی َذاسد.

آيادِ يقشف  %/اتإَل72انکم  6

تطشیق دعتًال کؾی 

یا اعپشی تش سٔی 

 تدٓیضات

اص اعپشی تشسٔی  -

چؾى ،قشاسدادٌ دس 

يدأست آتؼ ٔ َٕس 

خٕسؽیذ خٕدداسی 

 ؽٕد. 

 آيادِ يقشف  َیاص تّ سقیق عاصی َذاسد.

 شیمیایی:اصُل ادتیاط ٌای عمُمی در خصُص کار با ٌرگُوً مادي ی گىذزدای 

 زفاظت فشدی يُاعة )نثاط کاس ،دعتکؼ، ياعک، ػیُک ٔ چکًّ( انضايی يی تاؽذ.اعتفادِ اص نٕاصو  -1

 ت پزیشد.قثم اص گُذصدایی َظافت ٔ سفغ آنٕدگی يؾٕٓد )ؽايم خًغ أسی پغًاَذ ٔ یا فشچّ کؾیذٌ تشخی اتضاس( ٔ دس فٕست نضٔو ؽغتؾٕ تا دتشخُت فٕس -2

 يغتقیى پٕعت تا يٕاد گُذصدا خٕدداسی ًَاییذ.اص دعت صدٌ ٔ تًاط  -3

 يٕاد گُذصدا دٔس اص تاتؼ يغتقیى َٕس خٕسؽیذ ، آتؼ ٔ ًْچُیٍ دٔس اص دعتشط افشاد يتفشقّ َگٓذاسی گشدد. -4

 زیشد.آيادِ عاصی ٔ سقیق عاصی يٕاد گُذصدا تّ اَذاصِ ی يٕسد َیاص تشای ًْاٌ پشٔعّ کاسی ٔ یا زذاکثش ًْاٌ ؽیفت کاسی فٕست پ-5

 دس فٕست سیختّ ؽذٌ سٔی پٕعت، يخاطات یا چؾى يٕضغ تا آب فشأاٌ ؽغتؾٕ گشدد ٔ دس فٕست َیاص تّ پضؽک أسژاَظ يشاخؼّ ًَائیذ. -6

 اص ظشٔف يٕاد گُذصدا اعتفادِ يدذد َگشدد.)تاصیافت يًُٕع يی تاؽذ.( -7

 گُذصدا سیختّ ؽذِ ٔ عپظ آب اضافّ گشدد.(دس ُْگاو سقیق عاصی آب تّ يادِ گُذصدا افضٔدِ ؽٕد)اتتذا يادِ  -8

 اص تشکیة يٕاد گُذصدا تا یکذیگش تذنیم ازتًال ایداد ٔاکُؼ ْای صیاَثاس ٔ یا تٕنیذ گاصْای عًی خذا خٕدداسی ًَائیذ. -9

 اص سیختٍ يٕاد گُذصدا تّ فاضالب ْایی کّ تّ آب ْای عطسی يتقم ْغتُذ خذا خٕدداسی گشدد. -12

 ی اتضاس ٔ تدٓیضات دس عطر يتٕعظ تا آب ؽٓش ؽغتؾٕ ؽذِ ٔ پظ اص اعتشیم اتضاس ٔ تدٓیضات تا آب يقطش ؽغتؾٕ ؽَٕذ.پظ اص گُذصدای -11
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 :در ٌىگام تی کشیذن زمیه مٍموکات 

خٓت تی کؾی ْش تخؼ اص تی يخقٕؿ آٌ تخؼ کّ تٕعظ تشچغة يؾخـ ؽذِ  -1

 اعتفادِ ًَاییذ.

عطٕذ کف صيیٍ سا تا زشکت ياسپیچ تی کؾی ًَٕدِ ٔ دس فٕافم يُظى )چُذ يتش يشتغ  -2

َخ تی سا دس يخضٌ کثیف تی ؽٕس ؽغتؾٕ ٔ آتگیشی ًَٕدِ یا يؾاْذِ آنٕدِ ؽذٌ َخ تی ( 

 ٔ يدذدا" دس يخضٌ تًییض تّ يسهٕل گُذصدا آغؾتّ ًَاییذ.

تش دس یکی اص يخاصٌ تی ؽٕس خٓت گُذصدایی َخ تی پظ اص تی کؾیذٌ ،تّ يیضاٌ َیى نی -3

نیتش تشعاَیذ عپظ تی ْا سا پظ اص ؽغتؾٕ تّ يذت َیى  5آب ٔایتکظ سیختّ ٔ تا آب تّ 

عاػت دس آٌ قشاس دْیذ ، عپظ آتگیشی ًَٕدِ ٔ آٔیضاٌ ًَاییذ. )اص قشاسدادٌ تی ْا تّ 

 فٕست يشطٕب سٔی صيیٍ خٕدداسی ًَاییذ(

 

 

 خُن یا مایعات آلُدي رَی زمیه: اقذامات مُرد ویاز در صُرت ریختً شذن

 ( :30ccالف : در صُرتی کً دجم آن کم باشذ )کمتر از 

دسفذ ْیپٕکهشیت  12هٕل پشعُم خذيات ضًٍ پٕؽیذٌ نٕاصو زفاظت فشدی يُاعة ) دعتکؼ ،ياعک ،گاٌ( يٕضغ سا تا یک دعتًال )پاسچّ(یکثاسيقشف پاک ًَٕدِ ٔ عپظ تا يس

 ًَایذ.عذیى )ٔایتکظ( گُذصدایی 

 ( :30ccب: در صُرتی کً دجم ان زیاد باشذ )بیش از 

 پشعُم خذيات نٕاصو زفاظت فشدی يُاعة ) دعتکؼ ،ياعک ،گاٌ( يی پٕؽذ. -1

 سٔی يٕضغ سا تا پاسچّ خارب يی پٕؽاَذ. -2

يی ًَایذ ) دس ایٍ صياٌ زتی االيکاٌ اصسفت ٔ آيذ سٔی  دقیقّ فثش 12: سیختّ ٔ  12سٔی يُطقّ آنٕدِ کّ تا پاسچّ خارب پٕؽاَذِ ؽذِ يسهٕل ْیپٕکهشیت عذیى )ٔایتکظ ( -3

 َازیّ انٕدِ خهٕگیشی ؽٕد(

ست داخم َایهٌٕ پاسچّ خارب زأی خٌٕ یا تشؽسات آنٕدِ سا خًغ آٔسی ًَٕدِ ٔ دس فٕستی کّ زأی اخغاو تیض ٔ تشَذِ تاؽذ داخم عفتی تاکظ ٔ دس غیش ایُقٕ،تا دعتکؼ  -4

 .ٔ عطم صسد خًغ أسی يی ًَایذ

 يسم سا طثق تشَايّ گُذصدایی سٔتیٍ َظافت يی ًَایذ. -5

 بیمارستان در مذیطی ٌای عفُوت کىترل در آن وقش َ مذیط مىابع : بٍذاشت

 پسشکی آمُزش َ درمان بٍذاشت، َزارت کار َ مذیط سالمت مرکس

 1395 سال      


