اقدامات بهداشتی الزم االجرا در سرويسهاي حمل و نقل جهت پیشگیري از کورونا ويروس
نحوه تهیه محلول کلر  1درصد براي گندزدايی سطوح:
ابتدا یک بطری یا ظرف مناسب ترجیحاٌ ظروف پالستیکی و درب دار جهت تهیه محلول فراهم نمایید .یک واحد یا یک
پیمانه آب ژاول ،وایتکس یا هیپوکلریت سدیم درون ظرف تهیه شده بریزید .سپس  5برابر آب سرد اضافه نمایید (معادل
یک استکان کوچک در یک بطری یک لیتری)
نکات مهم







محلول گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت  24ساعت کاهش می یابد)
رطوبت ناشی از محلول گندزدا بر روی سطوح به خودی خود باید خشک شود و نیاز به خشک کردن ندارد.
باید دقت شود برای تهیه محلول کلر از آب سرد استفاده شود چون کلر در آب گرم از بین میرود.
محلول تهیه شده تا زمان استفاده ( در مدت  24ساعت) الزم است در ظرف درب بسته نگهداری شود.
مدت زمان  10دقیقه ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا برای سطوح باید در نظر گرفته شود.
در حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلر از جریان مناسب هوا در محل گندزدائی استفاده کرد تا انتشار گاز کلر در فضای
بسته باعث مسمومیت افراد نگردد.

 در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی الزم است از ماسک مناسب استفاده شود.
 در حین کار با مواد شیمیائی الزم است از دستکش و لباس مقاوم در برابر خوردگی استفاده شود.
گندزدايی سرويسهاي حمل و نقل:
-

رعایت مسایل بهداشت فردی

-

باز گذاشتن درها و پنجره های خودرو در زمان گندزدایی

 نظافت و گندزدایی خودروها ضروریست بصورت روزانه در میانه و پایان هر شیفت کاری بصورت کامل انجام شود .نحوه گندزدايی:
 نظافت و گندزدایی سطوح دارای تماس مشترک شامل :میله های افقی و عمودی ،دستگیره ها ،پشتی صندلی ها و فرمان باکمک مواد شوینده تمییز و سپس توسط محلول تهیه شده گندزدایی شود.
 هنگام گندزدایی و نظافت ،خودرو باید خالی از سرنشین باشد. دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالطی بین شوینده و گندزدا انجام گیرد.-

فرد /افراد مسئول نظافت خودرو در هنگام نظافت باید از ماسک ،دستکش ،و لباس کار مناسب و مقاوم استفاده نمایند.

 برای نظافت سطوح در خودروها الزم است  2دستمال مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمهشیفت و انتهای آن ) دستمال ها حتماً شسته و گندزدائی شوند تا برای نوبت بعدی استفاده آماده گردند.
-

جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا ،ضروریست که روکش صندلی ها ماهی یکبار بصورت کامل شستشو و
گندزدایی گردد.
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-

جهت گندزدایی دستمالی که در محلول گندزدا غوطه ور و کامالً آغشته شده است را روی کلیه سطوحی که تماس مشترک برای
انها وجود دارد بکشید.

-

الزم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح (میله ها ،دستگیره ها ،پشتی صندلی و فرمان و  ...با مواد گندزدا بصورت خود
بخودی خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر خود داری کنید.

 الزم است نظافت از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد.-

ضروریست تمامی رانندگان در صورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی مانند تب باالی  38درجه سلسیوس ،سرفه و گلو
درد و سایر عالیم تنفسی و تنگی نفس بالفاصله از ادامه کار خودداری نموده و به مراکز بهداشتی درمانی /پزشک معتمد دستگاه
مربوطه جهت طی دوره درمان و مراقبت های الزم مراجعه نماید.

-

شروع بکار افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سالمت و تائید مرکز بهداشتی درمانی/پزشک معتمد دستگاه مربوطه امکان پذیر
خواهد بود.

 تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس کلیه خودروها پوشش شیشه و پردهپنجره های خود را باز نموده و با این کار باعث کاهش سطوح آلودگی در خودروها شوند.
 نصب تابلوهای توصیه ای و آموزشی برای بکارگیری تمهیدات الزم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس در محل سرویس هایحمل و نقل ضروری است.
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