
 

 

 واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان

 )ويژه   خدمات   (  2دستورالعمل   بهداشتي   شماره

 شستشو   و   ضدعفوني   بخش   ها
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پرسنل   جهت   حفظ   سالمتي   خود   و   اطرافيان   و   
رعايت   بهداشت   فردي   ،لباس   هاي   كار   خود   
را   شسته   و   از   انتقال   آن   به   منزل   خودداري   

 .نمايند
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در   هنگام   كار   از   لباس   مناسب   ،دستكش   
 .،ماسك   و   چكمه   استفاده   شود
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 واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان

 :مقدمه   
سطوح   مربوط   به   بخش   هاي   مختلف   بيمارستان   از   قبيل   كف   ،ديـوار   اتـاقـهـا       
،ميزو   صندلي   و   ساير   وسايل   كه   به   ظاهر   تميز   و   خشك   مي   باشند   از   نظر   خطر   
انتقال   عفونت   داراي   ريسك   پايين   مي   باشند   و   سطوح   و   وسايل   مرطوب   محيط   
مناسبتري   را   براي   انتقال   پاتوژنهاي   احتمالي   و   رشد   ميكروارگانيسـم   هـا   بـه      

 .وجود   مي   آورند
 

 دست شستن محل ، ها سينك ، ها حمام

 شيرآالت و ها
 وجهت   نظافـت   روتـيـن   از     شوند  تميز  روزانه  صورت  به

   20% (   2و   از   محلول   وايـتـكـس     ) پاك   كننده   ( دترجنت   
در   .  استفـاده   شـود  )  سي   سي   وايتكس   در   يك   ليتر   آب   

هنگام   شستشو   ،   كليه   شيـر   آالت   ،دوش   و   اتصـاالت     
همچنين   جهت   شستشو   از   برس   نايلونـي    . شستشو   شوند   

 ..مخصوص   حمام   استفاده   شود
 

 توالت كف و توالت سنگ 
براي   نظافت   روتين   از    ونظافت   شوند      روزانه صورت به

سي   سي   در   يك      20% ( 2دترجنت   و   محلول   وايتكس   
جهت   نظافت   مي   توان   از   برس   .استفاده   شود   ) ليتر   آب   

 .ناسلوني   و   تي   پالستيكي   مخصوص   توالت   استفاده   شود
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 ايمني   پرسنل   خدماتي   جهت   استفاده   از   مواد   گندزدا
     كاربرد   هر   ماده   شيميايي   گندزدا   مـي   بايـستي

 .مطابق   دستورالعمل   انجام   شود   
    تماس   پوست   با   محلول   غليظ   موجب   سـوختگي

 .شديد   خواهد   شد   
   در   هنگام   كاربرد   محلول   رقيق   تهيه   شده   بايد   از

 .استفاده   شود      پوشش   مناسب   صورت
     10در   صورت   تماس   مواد   گند   زدا   با   چشمها   ،   چشمها   بايد   بـه   مـدت   

 .دقيقه   در   آب   سرد   باز   نگهداشته   شود

 
 لوازم   حفاظت   فردي

      مكانيكي -بيولوژيكي    -ماسك   محافظ   شيميايي 
   بيولوژيكي    -دستكش   محافظ   شيميايي- 

 مكانيكي
   لباس   كار   مناسب 
گان 
روكفشي 
شيلد   محافظ   صورت 

13صفحه  واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان 



 

 

 
 
 
 
 

پرسنل   بايدپس   از   اتمام   كار   دستهاي   خود   را      
 . شستشو   دهند
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مواد   شوينده   و   پاك   كننده   نظير   آب   ژاول   
جرم   گير   را به هيچ عنوان با .... ،پودر   رخشا   و

 .مخلوط   ننماييد
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 واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان

 زمين كف
از   تي   هاي   نخي   و   تي   شوي   دوقـلـو      استفاده با شيفت هر در

وبه   صورت   حركت   مارپيچي   از      1مطابق   دستورالعمل   شماره   
داخل   اتاق   به   سمت   بيرون   و   با   محلول   آب   و   

سي   سي   در   يـك   لـيـتـر          20% ( 2وايتكس   
 .ضد   عفوني   و   نظافت   شود) آب   

 

 ها پرده 
 آب  و  ) مواد   پاك   كـنـنـده      (   دترجنت  با  بار  يك  ماه  6  تا  3  هر  اي  پارچه  هاي  پرده

 دسـتـمـال     يـك   بـا  بار هفته   يك دو هر )لوردراپه   (كركره   اي هاي پرده .شود شسته
 طـور   بـه   ماه  3  هر  و  شود  برطرف  آن  گرد   وغبار) مواد   پاك   كننده   ( دترجنت     محتوي
 .شود نصب و شسته )پاك   كننده   ( و   دترجنت آب با كامل

 تلويزيون و ها قاب ، ها برد 
گردگيري   ونظافت   شود   و   در   صورت   وجود   آلودگي   قابل    هفتگي مرطوب دستمال با

 .شوند نظافت) پاك   كننده   (رويت   با   دترجنت   
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 واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان

 :ها،الكر      ،صندلي   و   ميز   غذاي   بيمار    تخت
سي   سي   وايتكس   در      20% (  2با   دستمال   نظافت   و   محلول   آب   وايتكس     روزانه

از   سوي   بيمارستان   نظافت   ضدعفوني   كننده   معرفي   شده   يا   )  يك   ليتر      آب   
در   موقع   شستشوي   ماهيانه   بخش   با   دترجنت   و   وايتكس   .و   ضدعفوني   شوند   

  .شسته   شوند
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هنگامي كه پرسنل با هرگونه اسيب 
نوك   تيز   و   پوستي از قبيل فرورفتن احسام 

... برنده   و   پاشيدن   ترشحات   خوني   به   چشم   
مواجه   شدند   بايستي   هر   سريعتر   به   سوپر   وايزر   

 ..كنترل   عفونت   مراجعه   نمايند
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محلول   آب   و   وايتكس   جهت   ضد   عفوني   
   روزانهكف و ساير سطوح بايستي به صورت 

 .تهيه   شود
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 واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان

 ها يخچال
مـواد    ( دترجنت     ماده و داغ آب با و نموده آب را يخچال برفك بار يك هفته هر

شود   و   قسمت   بيروني   آن   با   دترجنت   و   محـلـول   آب   و       شستشو  ) پاك   كننده   
 ..وايتكس   ضد   عفوني   شود
ضـد    )  سي   سي   وايتكس   در   يك   ليـتـر   آب        20%(  2روزانه   با   محلول   وايتكس   

 .عفوني   شود

 
 
 
 

 قفسه   ها   و   طاقچه   ها
نيازي   به   ضـدعـفـونـي       .  به   صورت   هفتگي   با   دستمال   مرطوب   گردگيري   شوند

در   نواحـي    يا   عفوني بدن آلوده شده باشند   نيست   مگر   اين   كه   با   خون   و   مايعات
 كه   كارهاي   باليني   انجام   مي   شود   
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 واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان

 ظرف   صابون   مايع
بعد   از   اتمام   صابون   مايع   موجود   در   ظرف   ،   جاصابوني   را   از   محل   خود   بـيـرون     

سي   سـي       20% (   2محلول   آب   و   وايتكس     آورده   و   بعد   از   شستن      ،   به   وسيله

ضدعفوني   شود   ،سپس   در   محلول   سركه   قرار   داده   )  وايتكس   در   يك   ليتر   آب   

جاصابوني   را   مجددآً   تا   نيمه   پر   از   صـابـون     .  و   در   نهايت   آبكشي   و   خشك   شود

 . مايع   كرده   و   در   جاي   خود   قرار   دهيد

در   صورتي   كه   هنگام   استفاده   از   صابون   مايع   اطراف   صابون   مايع   و   روشويي   

آلوده   به   قطرات   صابون   گرديد   بايستي   روزانه   تميز   و   صابون   هاي   اضافي   آن   

 .پاك   گردد

از   پر   كردن   مجدد   ظرف   صابون   مايع   بدون   شستن   
 .و   ضدعفوني   كردن   آن   پرهيز   نمائيد
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 آب   سرد   كن   و   درهاي   شيشه   اي
مـواد   پـاك     ( روزانه   با   استفاده   از   آب   و   ماده   دترجـنـت     

سـي   سـي        20% (    2و   محلول   آب   و   وايتـكـس  )  كننده
 .نظافت   و   ضدعفوني   شود) وايتكس   در   يك   ليتر   آب

. 
 
 
 
 

 زباله هاي سطل
شود   و   بصورت   هفتگي   با   آب   داغ     تخليه  ها  زباله  كه  كاري  شيفت  هر  پايان  در

(  2و   دترجنت   و   سپس   با   محلول   آب   وايتكس    سي   سي   وايتكس   در      %20 
سپس   در   محل   اصلي   خود   قرار   .  ضدعفوني   و   خشك   شوند)  يك   ليتر   آب   

 .گيرند

8صفحه    واحد   بهداشت   محيط   بيمارستان   مركز   طبي   كودكان  

 

 

 
 

در   هنگام   رقيق   سازي   محلول   ها   هميشه   بايد   
و   از   .  محلول   غليظ   به   آب   اضـافه   شـود     

اضافه   كردن   آب   به   محلـول   غليـظ   خـود      
 .داري   شود   

7صفحه     


