
 راهنماي گندزدايي سطوح 

 براي پيشگيري از بيماري كرونا ويروس

 تهيه شده توسط

مركز سالمت، ايمني و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميركبير   



هااي ورودي و      تمامي سطوح شامل درب   

دستگيره هاي آن،  دكمه هاي آساانساور،         

نرده هاي راه پله، آبخوري ها، كليد و پريزها 

و تمامي سطوح مورد تماس ديگر تاوساط         

 011درصد )     5محلول رقيق شده  وايتكس      

ليتر آب( با يك دستمال آغشته     0سي سي در    

به محلول ساخته شده تميز گردد و  ساساس           

 نيازي به خشك كردن سطح نمي باشد.

سي سي  تقريبا معادل  يك دوم ياك   011هر  

 ليوان مي باشد.

درصد ماي     5وايتكس هاي موجود در بازار       

باشد و براي استفاده نياز به رقيق سازي طبق         

دستور مذكور براي هر سطوح باه صاور           

 جداگانه است.

ضمناً از مخلوط كردن وايتكس با آب گرم 

 اكيدا خودداري كنيد 

درصد وايتكس  1محلول   

 سي سي در يك ليتر آب( 022)

درصد  5محلول رقيق شده وايتكس 

سي   122درصد ) 5با محلول رقيق شده  وايتكس 

 ليتر آب( 1سي سي در  022)

 ليتر آب( 1سي در 

به صورت روزانه نظافت شوند و براي نظافت روتين از           

)درصد     5مواد شوينده و محلول رقيق شده وايتكس        

استفاده شود. مي توان از ليتر آب(  1سي سي در  022

برس نايلوني و تي پالستيكي مخصوص توالت استفاده        

 شود.

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

سي  122) درصد  5آورده و بعد از شستن، با محلول رقيق شده وايتكس           

ضدعفوني شود و در نهايت آبكشي و خشكك شكود.            ليتر آب(    1سي در   

جاصابوني را مجددًا تا نيمه پر از صابون مايع كرده و در جاي خود قكرار                

دهيد. در صورتي كه هنگام استفاده از صابون مايع اطراف آن و روشويي              

 آلوده به قطرات صابون گرديد. بايستي روزانه تميز گردد.

به صورت روزانه نظافت شوند و براي نظافكت         

روتين از مواد شوينده و محلول رقيق شكده          

ليتكر    1سي سي در      022) درصد    5وايتكس  

استفاده شود. كليه شيكرآتت، دو  و        آب(   

اتصاتت شستشو شوند. همچنكيكن جكهكت           

 شستشو از برس نايلوني استفاده شود.


