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معاونت بهداشت
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مقدمه

این روز ها شاااهه ه گ ری

 COVID-19در ای ان و جهان هساامی و وی و

COVID-19

ع هتاً ازط یق قط ات تنفسی از ف د بگ ف د منمقل می شود (از ط یق قط ات تنفسی ف د آلوده کگ با س فگ
یا عطسااگ منم ا می ر دد و یا اف اد کگ در ت ا

ک دی

با یرهیس هساامنه و بگ می ان ک م

اکمقا از

با سطوح یا ا شیاء آلوده بگ قط ات تنف سی صورت می ری دو تظاه ات شایع بالینی COVID-19

ت ا

شامل تب ،س فگ ،تنسی کفس ،میالژ  ،س درد و اسها استو درری
در تعهاد از اف اد آلوده رخ داده اساتو اسام اتژ ها شی اسی
رساام

ک نهه ریو و کارسایی چنه اح ایی
م رن اسات بگ طور مشی شایوح در حا

 COVID-19را در سااطج جهان موهود کنهو ضاا ورت ادامگ اکماف فعالیت بهکی در این دوران

مط ح جه و مه ا ست؛ اما کووه اکماف فعالیت بهکی در دوران ه گ ری

بایه شامل رعایت ضوابط و قواعه

خاصی باشهو
دامنه کاربرد
این راهنما برای افراد سالمی که هیچ عالمتی ندارند تدوین شده و در صورت بروز عالئم شامل تب ،بدن درد ،سرفه
 ،عالئم گوارشی ادامه فعالیت بدنی منوط به مشاوره با پزشک می باشد.

فاصلهگذاری اجتماعی در حین فعالیت ورزشی



فعالیت بهکی بایه دور از ج عیت با اجمناب از ت ا

با سطوح (وسایل ورزشی بوسمان ها ،صنهلی شارک

( اکماف شودو


فا صلگ ای ن در هنساف شیاده رو  ،دویهن یا دوچ خگ سوار در ش ایط شیوح بی ار کوویه  ،19ی

تا

دو مم بین اف اد در و ضعیت یابت تو صیگ می شودو مه ا ست کگ از ت شوات تنف سی ه هیس در زمان
اکماف فعالیت اجمناب شودو


ب خی منابع عل ی در خصااو

حفظ فاصاالگ فی یری در حین فعالیت ورزشاای با توجگ با شخش شااهن

بی م ت شوات تنفسی توصیگ میکننه کگ فاصلگ حهود  5مم در حین ورز
ورز

ت جیوا مواز ه ق ار ری کهو

2

رعایت شود و اف اد حین

معاونت بهداشت
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اهمیت فعالیت بدنی در اپیدمی بیماری کووید ۱۹

اشیهمی کوویه  19بیش از شیش ک ااان داد کگ فعالیت بهکی کگ تنها در شی ااسی

و کنم

بی ار

ها غی واری بلرگ در تقویت سیسم ای نی ب ا مقابلگ با بی اریها عفوکی کی بایه جه ر فمگ شودو کقش
فعالیت بهکی منظ درشی اااسی

و درمان بی ار ها غی واری ازج لگ بی ار ها قل ی ،سااارمگ م

دیابت و س طان ها ش سمان و کولون (، 1شی سی

،

از ف ار خون بال  ،ارتقا سالمت روان (3و ، 4تأخی در

آغاز عالئ دماکس( 5و به ود کیفیت زکهری ( 6ب کسی شوشیهه کیستو اما کرمگ ا کگ شایان اه یت است
کقش فعالیت بهکی با شهت ممو سط در بال ب دن ای نی و مقابلگ بهن ما با وی و

ها تنف سی می با شهو در

مطالعات بین بیست تا سی درصه کاهش ک خ عفوکت ها تنفسی وی وسی در اف اد کگ فعالیت بهکی شهت
مموسط دارکه م اههه شهه استو تقویت سیسم ای نی در ورز

شهت مموسط از مراکیس ها مخملفی

از ج لگ اف ایش تعهاد کوت وفیل ها و سااالو ها ک ااانهه ط یعی ،اف ایش ای وکورلو بولین آ ب ا  ،اف ایش
هورمون ها م ت ط با اسم

و تنظی سیسم دفاعی بهن ( TH1/TH2می باشهو

ه چنین فعالیت بهکی از ط یق تایی ب اضاااافگ وزن و چاقی بگ عنوان یری از عوامل وخامت کوویه  19و
اف ایش توان قل ی تنفسی ب کنم

کوویه  19موی استو

تعریف فعالیت بدنی



فعالیت بهکی شامل ح کات بهکی ایماد شهه توسط عضالت اسرلمی است کگ کیاز بگ مص ف اک ژ داردو
اکماف فعالیت بهکی با رو
تف یوات فعا

و

ها مخملف ماکنه شیاده رو  ،دوچ خگ ساااوار  ،کارها خاکگ ،ورز

ماکنه فوت ا و باز ها بومی مولی مقهور می با شهو فعالیت بهکی در طی کار و ش ل

فعا ماکنه کار بهکی در ک اورز و ح ل و سایل در طی کار و ه چنین در ت دد روزاکگ از م سی کار تا
خاکگ ماکنه رفمن با دوچ خگ و شیاده رو و کی در فعالیت ها اط اف خاکگ ماکنه شیاده رو و ورز
شارک یا ورز

در

در باشااساه مقهور اسااتو ت امی اشاارا فعالیت بهکی در صااورت اکماف منظ و دارا بودن

مهت و شهت کافی منم بگ منافع سالممی خواهنه شه 1و


فعالیت بهکی با شهت مموسط شامل فعالیت هایی باشه کگ حهاقل  10دقیقگ بگ طور مهاوف طو بر ه و
موجب اف ایش اکهک تنفس و ض ا بان قلب شااود (ماکنه ح ل بارها س ا

 ،بال رفمن مر ر از شلگ ها

کوتاه یا شیاده رو و

1می ان اک ژ کگ ی
سنمنهو

ف د در حالت ک سمگ و بهون فعالیت مص ف می کنه را ی
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 METب آورد می کننه و مابقی فعالیت اف اد را ب اسا

آن می
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فعالیت بهکی با شهت بال شامل فعالیت هایی می باشه کگ حهاقل  10دقیقگ بگ طور مهاوف طو بر ه
و موجب اف ایش شااهیه تنفس و ضاا بان قلب شااود (ماکنه ح ل بارها ساانسین ،دویهن و کارها
ساخم اکی و حفار و در فعالیت شهیه ف د ک ی تواکه بیش از ی

یا دو کل گ بهون کیاز بگ کفس ری

صو ت کنه دههو


ی

ت ست ساده جهت تعیین شهت ورز

اکماف ت ست صو ت ک دن ا ستو ف د در حین اکماف فعالیت

بهکی با شهت ممو سط ،اف ایش تعهاد تنفس دارد و قادر بگ صو ت ک دن ا ست؛ اما قادر بگ آواز خواکهن
ک ی با شهو در حین اکماف فعالیت بهکی شهیه ،ه دو کل گ صو ت ک دن کیاز بگ کفس ری

دارد و ف د

ب یهه ب یهه صو ت می کنه
تعریف رفتار کم تحرک

رفمار ک تو ک شامل ه کوح رفمار در حین بیهار  ،با مص ف اک ژ ک م و مساو  1/5مت ( (METمی
با شهو ک سمن ،تریگ دادن و دراز ک یهن از ک وکگ ها رفمار ک تو ک می با شنه ( 7و شواهه اخی ک ان
داده اکه کگ عادت بگ رفمار ک تو ک (ماکنه ک سمن ب ا مهت طولکی با سوخت و ساز غی ط یعی رلوک ،
ابمال بگ بی ار ها قل ی ممابولی
ط یق راهرارها

و م گ و می بی ااام م ت ط می باشاااه ( 8و کاهش رفمار ک تو ک از

ساده ماکنه ای سمادن بگ جا ک

سمن طولکی در مویط کار ،بال رفمن از شلگ و شیاده رو

کوتاه می تواکه جهت اف ایش سطج فعالیت بهکی با ههف رسیهن بگ آسماکگ مورد کیاز و مطلوب سالمت ،مفیه
باشهو
شدت فعالیت ورزشی در اپیدمی کووید ۱۹

در اشیهمی کوویه  ،19کرمگ مه اجمناب از فعالیت ها بهکی با شاااهت بال می باشاااه؛ چ ا کگ ف د تا چنه
ساعت شس از اکماف ورز

و فعالیت بهکی با شهت بال دچار افت ای نی می ر دد( 10و ورز

شهیه بویژه در

باشساه ها و سالن ها ورزشی شلوغ و فضا بسمگ در ش ایط بی ار کوویه  19دارا مض اتی بی م از فوایه
آن است و این روزها بایه ش هی شودو
میزان توصیه شده فعالیت بدنی در گروه های سنی مختلف
 .۱فعالیت بدنی در کودکان  ۰تا پنج سال()2



درکوزادان ک م از ی

سا روزاکگ چنه بار فعالیت بهکی بویژه از ط یق باز ها فعا رو زمین اکماف

شود.

4
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کودکان ی

تا دو سا و سگ تا چهار سا لزف ا ست روزاکگ  180دقیقگ فعالیت بهکی با ه شهتی بگ

صورت ش اکنهه در طی روز اکماف دهنه کگ شامل فعالیت ها مخملف در مویط ها ممفاوت و مهارت
ها ح کمی می باشهو


در سن شنج سالسی روزاکگ  60دقیقگ باز فعا اکماف شودو
 .2فعالیت بدنی در کودکان و جوانان  5تا  ۱7ساله ()۹



روزاکگ حهاقل  60دقیقگ فعالیت بهکی مموسط تا شهیه اکماف شودو



وفعالیت ها بهکی تقویت کننهه عضالت و مفاصل حهاقل سگ بار در هفمگ اکماف شودو
 .۳فعالیت بدنی در بزرگساالن(جوانان و میانساالن)  ۱8تا  ۶4سال ()۹



فعالیت بهکی با شهت مموسط حهاقل بگ مهت  150دقیقگ در هفمگ اکماف شودو



در این فعالیت ها ،ش ط تهاوف فعالیت ب ا حهاقل  10دقیقگ بایه رعایت شود و



فعالیت ها تقویت کننهه عضالت با درری

عضالت ب رگ دو روز در هفمگ یا بی م اکماف شودو

 .4فعالیت بدنی در سالمندان  ۶5ساله و باالتر ()۹



فعالیت بهکی با شهت مموسط حهاقل بگ مهت  150دقیقگ در هفمگ اکماف شود.



در این فعالیت ها ،ش ط تهاوف فعالیت ب ا حهاقل  10دقیقگ بایه رعایت شود.




فعالیت ها تقویت کننهه عضالت با درری
ت ینات اکعطاف شذی

(ک

عضالت ب رگ دو روز در هفمگ یا بی م اکماف شودو

ی و ت ینات تعادلی دو روز در هفمگ یا بی م اکماف شود

اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
 .۱بهداشت و حفاظت فردی



از دست دادن ،روبوسی و کلیگ اع الی کگ مسمل ف ت ا

فی یری و ک دی

شهن اف اد بگ ک م از فاصلگ

مماز (1مم باشه ،خوددار شودو


شسم و دست ها بگ صورت مر ر بگ مهت حهاقل  20یاکیگ با آب و صابونو



اسمفاده از دسم ا کاغذ هنساف عطسگ یا س فگ ک دن (در صورتیکگ دسم ا وجود کهاشت از قس ت
داخلی آرکج موقع س فگ و عطسگ اسمفاده کنیه و
5
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از ت ا

دستها با چ

 ،بینی و دهان جها خوددار شودو

عالئم خطر در حین انجام فعالیت ورزشی در دوره اپیدمی کووید ۱۹

در صورت داشمن ه ی

از عالئ زی بایه فعالیت بهکی قطع و با ی



تب و درد بهن



تنسی کفس در حا اسم احت



درد قفسگ سینگ



ت یی ات کارهاکی ض بان قلب



س فگ خ



تنسی کفس کامناسب با فعالیت



احسا

شش

م اوره صورت ری د:

کاخوشی حین ورز

حمی ار اح سا

بی ار وجود کهارد ،روزاکگ دو بار درجگ ح ارت بهن کنم

یا س فگ ها شهیه وجود دارد کنم

ر ددو در صورتی کگ عالئ تب

درجگ ح ارت صورت ری دو

در صورت وجود تب در حا حاض یا چنه روز رذشمگ از ه روکگ فعالیت بهکی ب ا حهاقل چهارده روز بعه از
ف وکش ک دن تب اجمناب و با ش ش

م ورت ر ددو

اسمفاده از اسمامینوفن بگ صورت شی سی

توصیگ ک ی شود؛ چون باعث شوشاکهن عالئ می ر ددو

اسمفاده از کورتون ،آسپ ین و داروها ضه المهاب م نوح می باشهو
نحوه استفاده از ماسک در تمرینات ورزشی در دوره اپیدمی کووید ۱۹



بهم ین توصیگ حفظ فاصلگ اجم اعی است .در فعالیت ورزشی شهت شایین تا مموسط اسمفاده از ماس
تو صیگ می شود؛ بویژه در مران هایی کگ امران حفظ فا صلگ اجم اعی ک ا ستو در فعالیت بهکی شهت
مموسط تا شهیه اسمفاده از ماس

توصیگ ک ی شود .اما حفظ فاصلگ اجم اعی ال امی است و ورز

در

مویط ها شلوغ م نوح استو


در صورتی کگ فعالیت ورز شی طولکی و منم بگ م طوب شهن ما س
است.

6

شود ،تعویض ما س

ض ور
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ار در هنساف فعالیت ورز شی تنسی کفس کا ممنا سب با فعالیت بهکی ،س ریمگ و س ری س دا شمیهو
فعالیت بهکی را قطع کنیه بن ینیه ما س
ادامگ شیها ک د با ش ش



خود را ب دا شمگ و چنه کفس ع یق بر یهو ار این عالئ

م اوره کنیهو

در اف اد با سااابقگ بی ار زمینگ ا ماکنه بی ار قل ی ع وقی و ریو شی اانهاد می شااود کگ ورز
شهت شایین و اسمفاده از ماس
بخواهنه ورز

با

و حفظ فاصلگ اجم اعی در زمان ها کوتاهم اکماف شودو این اف اد ار

با شااهت بالت و طولکی ت اکماف دهنه اساامفاده از ماسا

مران خلوت و با حفظ فاصلگ اجم اعی ورز

توصاایگ ک ی شااود و بایه در

کننهو

مصرف دخانیات و ورزش




ک یهن سیسار موجب تضعیف سیسم ای نی می ر ددو
ی

تا دو ساعت ق ل و بعه جلسگ ورزشی از اسمع ا دخاکیات خوددار شودو

 .2بهداشت مواد غذایی



از مواد غذایی بگ صورت بسمگ بنه اسمفاده شود



ازرد و به کوشیهکی و خوراکی بین اف اد مخملف در حین فعالیت بهکی اجمناب شودو



ه ف د در فضاها ع ومی ورزشی بط

آب آشامیهکی مخمص خود ه اه داشمگ باشهو

 .۳بهداشت ابزار و تجهیزات



ت امی سطوح دارا ت ا

م م ک (کظی د سمسی ه در  ،میلگ راه شلگ ،صنهلی  ،و سایل ورز شی بایه

شس از ه اسمفاده ابمها کظافت و سپس رنهزدایی ر ددو


مواد ضهعفوکیکننهه دست ،بگ تعهاد کافی و در قس تها مناسب (درورود  ،س ویسها بههاشمی،
راه وها ،آساکسورها و موارد کظی آن در ورزشساه ها و فضاها

بسمگ ع ومی مورد اسمفاده ب ا اکماف

فعالیت ها بهکی تع یگ ر دد


دو م حلگ کظافت ( با مواد شاااوینهه و رنه زدایی جها از یرهیس بوده و ک ایه هیچ روکگ اخمالطی بین
شوینهه و رنهزدا ایماد ر ددو



مولو رنهزدا کل ه بایه روزاکگ تهیگ ر دد (کارایی آن شس از رذشت  24ساعت کاهش می یابه و
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معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( ۱۹-کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی ،فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار



رنهزدا با آب س د تهیگ ر ددو



رنهزدایی سطوح با د سم الی کگ تو سط مولو رنهزدا آغ مگ شهه ،ب ا

سطوح اکماف می شودو ابمها

دسم ا خیس ر دد و با ف دن آب اضافی آن ر فمگ و ب سطوح ک یهه می شودو

 .4بهداشت ساختمان
مکان انجام فعالیت ورزشی در دوره اپیدمی کووید ۱۹



با توجگ بگ احم ا ابمال بگ بی ار  COVID-19در مران ها ع ومی و ش ت دد اکماف فعالیت بهکی در
مویط ها ع ومی ماکنه باشااساه ها و شارک ها مس با رعایت ضااوابط خا
مران جهت اکماف فعالیت بهکی در من

(ت جیوا در ی

توصاایگ ک ی شااودو بهم ین

اتا با تهویگ مناسب می باشهو



توصیگ می شود ب ا فعالیت بهکی بگ صورت اکف اد ع ل شودو



ف ضاها ب سمگ مورد ا سمفاده ب ا فعالیت بهکی بایه دارا تهویگ منا سب با شه بطور کگ هوا تازه
ه ی گ ج یان داشمگ باشه (بگ عنوان مثا

اسمفاده از تهویگ ط یعی با بازک دن در و شنم ه ها و تعویض

م تب هوا و


رنهزدایی ت امی فضاها بسمگ مورد اسمفاده ب ا فعالیت بهکی وس ویس ها بههاشمی بایسمی ق ل و
بعه ازفعالیت بهکی ط ق ش وترل ها ابالغی از سو وزارت بههاشت اکماف شودو



لزف است کلیگ س ویس ها بههاشمی ممه بگ صابون مایع و دسم ا کاغذ باشهو

نکات مهم
مراحل انجام فعالیت بدنی



م حلگ ر ف ک دن ق ل از اکماف فعالیت بهکی و س د ک دن شس از اکماف فعالیت بهکی در کظ ر فمگ شودو



ی و فعالیت هواز مالی مثل شیاده رو مالی می با شه (حهود

م حلگ ر ف ک دن شامل ح کات ک
ده دقیقگ و



م حلگ س د ک دن شس از ات اف جل سگ فعالیت بهکی اکماف شود و شامل ورز
باشه (حهود ده دقیقگ و



ح کات ک

ی را شاک ده الی سی یاکیگ کساه داریه و سگ تا چهار بار تر ار کنیهو
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س

و ح کات ک

ی

معاونت بهداشت



راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( ۱۹-کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی ،فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار

جلسگ اصلی فعالیت بهکی بین بیست تا شصت دقیقگ فعالیت هواز شامل شیاده رو در جا ،طناب زدن،
اسمفاده از ت دمیل ،اسری فضایی و دوچ خگ یابت و ورز



ورز

ها قهرتی شامل ورز

ها قهرتی باشهو

با کش ورز شی و یا دم ل ووو می با شهو و بگ صورت دو تا چهار ست با

ه ت تا دوازده تر ار با دو تا سگ دقیقگ اسم احت بین ست ها اکماف شود (دو تا سگ روز در هفمگ و
نوع تمرینات و احتیاطات آن در دوره اپیدمی کووید ۱۹

ب کامگ ورزشی بایه شامل ت کیب ورز

هواز  ،قهرتی ،ک

ی و تعادلی باشهو

نکته :در ر وه ب ررسالن و بگ ویژه سال نهان ،ت ینات تنفسی بگ ویژه در اف اد دارا بی ار زمینگ ا ماکنه
بی اریها ریو  ،بی اریها قل ی ،دیابت و ووو توصاایگ میشااودو سااادهت ین ت ین تنفساای ،ت ینات تنفساای
دیاف ار ی است کگ شی نهاد میشود ف د حهاقل روز  2کوبت و در ه کوبت  10تر ار اکماف دههو
احتیاطات در تمرینات هوازی




مهت ت ین را در ه جلسگ بگ حهاکث ی
بگ جا ورز

ساعت موهود ر ددو

طولکی ،دو جل سگ در روز با حهاقل سگ ساعت ا سم احت بین جل سات و م ص ف منا سب

مایعات اکماف شودو


شهت ت ین ورزشی را بگ حهاکث ه ماد درصه ض بان قلب موهود باشهو

احتیاطات در تمرینات قدرتی



ت ینات قهرتی را بگ حهاکث ی



با حهاکث قهرت ت ینات اکماف ک ودو



ق ل از رسیهن بگ خسمسی ت ینات قطع شودو



از ت ینات ک ا

ساعت در جلسگ موهود ر ددو

فیت 2شهیه اجمناب شودو

نمونه حرکات کششی

ح کات ک

ی را شاک ده الی سی یاکیگ کساه داریه و سگ تا چهار بار تر ار کنیهو

 2کراس فیت شامل تمرینات جسمانی و مسابقات تناسب اندام می شود .تمرینات کراس فیت ترکیبی از وزنه
برداری ،پالیومتریک ،پاورلیفیتینگ ،ژیمناستیک ،تمرینات کالیستنیک و دیگر تمرینها میباشد.
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معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( ۱۹-کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی ،فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار

نمونه ای از تمرینات ورزشی هوازی در خانه



در مویط خاکگ شیاده رو

س یع اکماف دهیهو تو صیگ می شود ه ف د در دوران ق کطینگ در من

ه 30

دقیقگ  2-3دقیقگ شیاده رو اکماف دهه و از بیتو کی طولکی اجمناب ورزدو


در صورت کهاشمن م رالت عضالکی اسرلمی از شلگ ها بال و شایین ب ویه یا طناب ب کیهو



این ت ینات را  15دقیقگ دو تا سگ بار روزاکگ اکماف دهیهو



با فیل ها آموزشی ورز



در صورت داشمن وسایل ورزشی ماکنه ت دمیل ،دوچ خگ یابت یا اسری فضایی آز آکها اسمفاده کنیهو



یورا و ترنی

کنیهو

ها تنفسی بگ کاهش اسم

می کنهو

ک
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معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( ۱۹-کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی ،فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار

نمونه حرکات قدرتی

بگ صورت دو تا چهار ست با ه ت تا دوازده تر ار با دو تا سگ دقیقگ اسم احت بین ست ها اکماف شود( دو تا
سگ روز در هفمگ
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معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( ۱۹-کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی ،فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار

جهت اکماف ح کات قهرتی می توان بگ جا کش ورزشی از دم ل یا بط

آب معهکی اسمفاده ک دو ه چنین

ت ینات قهرتی با وزن بهن ماکنه شنا سوئه  ،لکژ ،شالک  ،اسرات و ووو را اکماف دادو

آموزش بهداشت



آموز



در صااورتی کگ آموز

بگ صورت مماز ( ازج لگ ش رگ ها مماز  ،وب سایت ها

حهاقل ی

از مساای ها مماز امران شذی ک ود از ط یق چه ه بگ چه ه با رعایت فاصاالگ

مم و اسمفاده از ماس

توسط دو ط ف بالماکع استو
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معاونت بهداشت
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رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف



کصب اسمنه و بن ها اطالح رساکی



کصب شوسم ها آموزشی



در صورت امران ،ارسا شیام



در صورت امران ،ارسا شیاف ها آموزشی در ر وه ها مماز م بوطگ



در صورت امران ،اکم ار تی ر  ،اینفور افی یا موشن ر افی در فضا مماز



در صورت امران ،اسمفاده از صفوات ک ای ی ( LEDجهت شخش شیاف ها و تصاوی آموزشی

ها آموزشی بگ روشی ها ه اه

موضوعات مورد آموزش برای گروههای هدف



آشنایی با عالی ابمال بگ این وی و



شناسایی اف اد مسمعه ابمال



آشنایی با کووه اکمقا بی ار



آشنایی با زمان و کووه اسمفاده از وسایل حفاظت ف د



آموز

مهت زمان ماکهرار وی و



آموز

آشنایی با کووه شوشیهن و درآوردن وسایل حفاظت ف د



آشنایی با کووه صویج دفع یا رنهزدایی ک دن وسایل



آموز



توصیگ ماکهن در خاکگ

ب رو سطوح

کرات بههاشت ف د



رو



آموز



مع فی ساماکگ  190و ساماکگ 4030

ها بههاشمی م اق ت از بی اران در من
فاصلگ رذار اجم اعی

نمونه فعالیتهای آموزشی



ک صب ا سمنه یا بن ها آموز شی ب ا برارری
کصب شوسم ها ه هار دهنهه در خصو



ت هیهات لزف در جهت مقابلگ با شیوح ک وکا وی و

چسوکسی اکمقا بی ار ک وکا

کصب شوسم یا بن راهن ا کووه صویج شسم و دست ها در س ویس ها بههاشمی
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معاونت بهداشت
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آموز



کصب شوسم م ت ط با بی ار و توصیگ ماکهن در خاکگ در صورت وجود عالئ



کووه اسمفاده از مولو ضهعفوکی کننهه

کصب تابلوها آموزشی کووه شی سی

از اکمقا بی ار ها تنفسی بگ تعهاد کافی در مول؛



آموز



آموز



کصب بن ها آموزشی کووه شی سی



کصب شوسم آموزشی کووه صویج اسمفاده از تمهی ات حفاظت ف د



کصب شوسم کووه صویج شوشیهن ،درآوردن و دفع وسایل حفاظت ف د

توصیگ ها م ت ط با کووه صویج عطسگ و س فگ و اسمفاده از دسم ا کاغذ یا آرکج
اقهامات لزف جهت شی سی

از ابمال بگ بی ار بگ ع وف م دف
از اکمقا بی ار ها تنفسی



کصب بن غ بالس



کصب بن ی ت کاف و غ بالس



باررذار شیاف ها بههاشمی ب رو سایت و ش رگ ها مماز



کصب شوسم ساماکگ شاسخسویی شرایات وزارت بههاشت ،درمان و آموز

و بی اریابی در مول کسه اکی و درب ورود ساخم ان
در ساماکگ salamat.gov.ir

جهت اعالف موارد غی بههاشمی بگ ساماکگ مذکور


کصب شوسم مع فی ساماکگ 4030

پیوست ها
پیوست  :۱روش درست شستشوی دستها

دستها بایه با آب ر ف و صابون بگ مهت  20یاکیگ بگ رو
 -1دستها را م طوب کنیهو
 -2از صابون مایع اسمفاده کنیهو
-3کف دستها را خوب بگ ه ب الیهو
 -4اکس مان را ب وئیهو
 -5مچها را ب وئیهو
 -6بین اکس مان را ب وئیهو
 -7آبر ی کنیهو
14

زی شسمگ شوکه:

ش شری بگ ش اره تلفن 190

معاونت بهداشت
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید( ۱۹-کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی ،فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار

 -8با دسم ا کاغذ خ

کنیه (اسمفاده از حولگ ی بار مص ف کی مورد تاییهاست

 -9شی آب را با ه ان دسم ا ب نهیه
 -10دسم ا را در سطل زبالگ دردار بینهازیهو
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معاونت بهداشت
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معاونت بهداشت
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پیوست  :2گندزداهای سطوح

کرات ع ومی

ماده رنهزدایی مناساااب با شایگ کل یا ب شایگ الرلی اسااامفاده

از ی
کنیهو
از شاشااا یهن و ریخمن مولو ها ر نهزدا رو ساااطوح و کل یه ها،
تمهی ات ب دار و مواد کاساااازرار و با احم ا اکفمار و آتشساااوز
اجمناب شود.
از ت ا کافی سطوح با ماده رنهزدایی کننهه مط ئن شویهو
زمان مورد کیاز ب ا ای رذار رنهزداها  10تا  60دقیقگ رعایت ر ددو

مواد رنهزدا

1و مواد رنهزدا و ضهعفوکی ب شایگ الرل دارا مموز
2و مواد رنهزدا و ضهعفوکی ب شایگ الرل دارا مواد کوات ک آموکیوف
3و مواد رنهزدا اکسیهان کظی ش اکسیه هیهروژن
4و سفیهکننهه

کرات مه در خصو موادرنهزدا 1و الرل ب ا از بین ب دن وی و ها موی ا ستو اتیل الرل  70در صه
ی میر وب کش با طیف رسااام ده اسااات و بگ طور کلی از ال رل
و ضاااهعفوکی ب شایگ الرل دارا
ای وش وشیل بهم اساااتو الرل اغلب ب ا رنهزدایی ساااطوح کوچ
مموز
( بگ عنوان م ثا درشو لسااامیری و یا ها دارویی مولمی پل دوز،
ت مومم ها و راهی سااطوح خارجی تمهی ات (مثل اساامموسااروو و
وکمیالتورها اسمفاده میشودو
2و بگدلیل قابلیت ا شمعا الرل ا سمفاده از آن ب ا رنهزدایی سطوح
کوچ موهود و در فضاهایی با تهویگ مطلوب اسمفاده میر ددو
3و اسااامفاده مر ر و طولکی از الرل بگعنوان رنهزدا میتواکه باعث
ت یی رکگ ،تورف ،سختشهن و ت کخوردری لسمی و شالسمی ها
خا شودو
4و هنساف رنهزدایی و کظافت ،سااالنها بایه خالی از اف اد بوده و درها
و شنم هها باز رذاشاامگ شااوکه و جهت تهویگ بهم اساات هواکش کی
روشن باشهو
5و در هن ساف ر نهزدایی مالح ظات لزف بگ منظور جلوری از خط
ب ر فمسی درکظ ر فمگ شودو
6و رنهزداها بایه با آب س د یا مع ولی تهیگ ر ددو
7و مولو ها رنهزدا بایه روزاکگ تهیگ و اسمفاده شود (کارایی مولو
شس از رذشت  24ساعت کاهش می یابه و
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معاونت بهداشت
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8و امراکات لزف ب ا ش سم و م تب د ستها و ا سمفاده از ما س
یر ار م ص ف در طو شیفت (بگ ازاء ه شیفت حهاقل  2ما س و
شااساام ااو و رنهزدایی روزاکگ ل ا کار ب ا کی وها خهماتی بایه
ف اه شودو
کرات مه در خصو

سفیهکننهه 1و رنهزدایی قو و موی کگ ماده فعا آن هیپوکل یت سااهی در از
بین ب دن باکم  ،قارچ و وی و از ج لگ وی و آکفولک ا موی است
اما بگ راحمی توسط مواد آلی ،غی فعا میشودو
2و رنهزداها و سااافیهکننهه ها خاکسی (با  10تا  60دقیقگ زمان
ت ا  ،با ه ینگ ک و بگطور رسااام ده در دسااام اسااات و ب ا
رنهزدایی سطوح در م اک درماکی توصیگ میشودو
3و با این حا ساافیهکننههها غ اااها مخاطی ،شوساات و ممار
تنف سی را تو ی میکنه و توت تایی ر ما و کور تم یگ می شوکه و
بگراحمی با سااای مواد شاای یایی واکنش ک ااان میدهنهو بناب این
سفیهکننههها بایه با احمیاط مص ف ر دکهو
4و اسااامفاده کادرسااات از سااافیهکننهه از ج لگ عهف رعایت می ان
رقیق ساز توصیگ شهه (قو ت و ضعیفت میتواکه ای ات آن را ب ا
رنهزدا کاهش دهه و باعث آساایبدیهری کارکنان م اقب بههاشاامی
ر ددو
5و ب ا تهیگ و ا سمفاده از سفیهکننهه رقیق شهه رعایت موارد زی
ض ور است:
 اساامفاده از ماساا  ،شیشبنه ضااه آب و دساامرش و عین ب اموافظت از چ در ب اب شاشیهن توصیگ میشودو
 مولو ها سفیهکننهه در مولها با تهویگ مناسب مخلوط ک ودهو اسمفاده ر ددو
 ساااف یهکن نهه با آب سااا د مخلوط ر دد (آب ر ف با عث تم یگهیپوکل یت سهی میر دد و آن را کاکارآمه میک ایه
 از بگکار ب دن ساافیهکننههها بگه اه سااای مواد شااوینهه خاکسیاجمناب ر دد زی ا کارایی آن را کاهشداده و میتواکه باعث واکنشها
شااای یایی خط کاک شاااودو بگعنوان مثا رازها سااا ی در هنساف
مخلوط ک دن ساافیهکننهه با مواد شااوینهه اساایه ماکنه مواد کگ
ب ا ت ی ک دن توالت اسااامفاده میشاااود ،تولیه میر دد و این راز
می توا که با عث م گ یا ج ا حت ر ددو در صاااورت ل وف اب مها از مواد
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شاااوینهه اسااامفاده ک اییه و ق ل از اسااامفاده از سااافیهکننهه ب ا
رنهزدایی ،کامال با آب ب وییهو
سااافیهکننهه ها موجب خوردری در فل ات می ر دکه و بگ ساااطوح
رکگشهه صهمگ میزکنهو
 از ت ا با چ بایه خوددار ر ددو ار سفیهکننهه بگ چ واردر دد بالفاصاالگ بایه بگ مهت 15دقیقگ با آب شااساامگ و با ی ش شا
م ورت ر ددو
 سفیهکننهه رقیقک هه وقمی در مع ض کور خور شیه ق ار میری دراز س ی آزاد میک ایه؛ بناب این سفیهکننههها بایه در مران خن و
دور از کور خورشیه و دور از دسم کودکان ق ار داده شوکهو
 هیپوکل یت سهی با رذ شت زمان تم یگ می شود ب ا اط ینان ازای بخ ی آن از سفیهکننهه هایی کگ اخی ا تولیه شهه خ یهار ک وده
و از ذخی ه بیش از حه خوددار ر ددو
 ار از سفیهکننهه رقیق ا سمفاده کنیه مولو رقیق شهه را روزاکگ وتازه تهیگ ک وده و ب رو آن ب چسااب تاریر رقیقساااز قیه شااود و
مولو ها تهیگ شهه بال اسمفاده را بعه از  24ساعت دور ب ی یهو مواد
آلی موجب غی فعا شهن سفیهکننههها میر دد ،بناب این ابمها سطوح
آغ ااا مگ بگ مواد آلی با یه ت ی شاااهه و ق ل از ر نهزدایی با ماده
سفیهکننهه عار از مواد آلی ر ددو
 سفیهکننهه رقیق شهه را بایه دور از کور خور شیه و در صورت امراندر ظ وف تی ه رکگ و دور از دسم کودکان کسههار ر ددو

جدول  -۱راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم

مولو اولیگ :ع هه مولو ها ساافیهکننهه خاکسی حاو هیپوکل یت سااهی  5درصااه معاد
 50000کل قابل دسم

)PPM

مولو تو صیگ شهه :مولو  1:100از هیپوکل یت سهی  5در صه تو صیگ می شود ا سمفاده از  1ق س ت
سفیهکننهه بگ  99قس ت آب س د لولگک ی (مولو  1:100ب ا رنهزدایی سطوح
ب ا د سمیابی بگ غلظت منا سب هیپوکل یت سهی  ،ک س ت سفیهکننهه بگ آب را تنظی کنیهو بگعنوان
مثا  ،ب ا آمادهساااز ساافیهکننههها حاو  2/5درصااه هیپوکل یت سااهی  ،از دو ب اب بی اام از
سفیهکننهه اسمفاده کنیه (یعنی  2قس ت سفیهکننهه بگ  98قس ت آب
19
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کل قابل دساام بعه از رقیقساااز  :ب ا ساافیهکننهه حاو  5درصااه هیپوکل یت سااهی ی
 ،1:100کل قابل دسم در حهود  0/05درصه یا  500شی شی اف خواهه بود

مولو

مولو ها سفیهکننهه شامل غلظتها دیس از هیپوکل یت سهی با مقادی ممفاوتی تهیگ خواهنه شه تا
رقت موردکظ حاصل ر دد
زمان ت ا

ب ا کارب دها ممفاوت:

 سطوح غی ممخلخل :بی م یا مساو ده دقیقگ توصیگ میر دد

 رنهزدایی از ط یق غوطگور ک دن اقالف :زمان ت ا
دسم ا  ،ل ا  ،دسمرش و کظای آن
کرمگ :سطوح بایه از مواد آلی ت ی ر دد (ماکنه ت ی ک دن مهفوح ،اسمف اغ ،ت شوات ،خون یا دیس مایعات
بهن ق ل از رنهزدایی یا غوطگور
 30دقیقگ توصااایگ میشاااود (ب ا تِی ها،

جدول  -2راهنمای تهیه مواد گندزدا

غلظت مورد نیاز

گندزدایی در دسترس

نسبت گندزدا به آب سرد

کل قابل دساام ساای  500شی آب ژاو  5در صه ( 50000شی شی  1واحه رنهزدا  99واحه آب س د
اف کل قابل دسم دارد
شی اف یا  0/05درصه
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پیوست  :۳نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس



ق ل از خوردن و آشامیهن دستها خود



هنساف عط سگ و س فگ ،دهان و بینی خود

را تا بال مچ بگ مهت حهاقل  20یاکیگ با آب و

را با د سم ا کاغذ بپو شاکیه و د سم ا را در

صابون مایع ب وییه و در صورت عهف د سم سی

سطل زبالگ بینهازیه؛

بگ آب سال از مواد ضهعفوکیکننهه ب شایگ الرل
اسمفاده ک اییه؛




از ت ا

با اف اد

کگ م یض هسااام نه

خوددار کنیهو از روبوسی و دستدادن با اف اد
دیس بپ هی یه (فاصاالگ  1تا  2مم از اف اد بی ار
حفظ شود ؛

ار عالئ سااا ماخوردری داریه در من

اسم احت کنیه؛


وی و ها در هوا سا د و خ ا

سااا یع ت

اکمقا

دار که و با یه هوا مویط م طوب

کسگداشمگ شود؛


سطوحی کگ در ت ا

مر ر با آن هسمیه

را رنهزدایی ک اییه؛



اف اد بی ار و م اااروک حم ا از ماسااا

اسمفاده ک اینه؛



ساایساام ای نی خود را با مصا ف میوه و

س یمات تازه تقویت ک اییه؛


از دساااتزدن بگ چ ااا  ،بینی و دهان

خوددار کنیه؛


بگ اط افیان خود آموز

دهیه؛

معاونت بهداشت
 فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار، (کرونا ویروس) انجام فعالیت بدنی۱۹-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید
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