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  مقدمه

ی های تنفسویروس اری نقش مهمی در کنترل آن دارد.کننده بیمهای انتقال عامل ایجادشناسایی راه

 دند. براساسگرعطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می سرفه،ریق ریز قطرات یا از طریق طور عمده از طبه

از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس  11-کووید بیماری های کنونیدانسته

الریه، نارسایی کلیه و به ذاتتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرو اختالالت گوارشی می

 است.طور دقیق مشخص نشدهمرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به

انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات  انتقال ویروس کرونا از انسان بهبا عنایت به آخرین اطالعات، 

متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل  2تا  1تواند در فاصله باشد. این ویروس میبینی و دهان در محیط می

ها، ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره دربشود. راه دیگر انتقال، تماس دست

طور عمومی و مشترک به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی است کهپله میز و صندلی، شیرآالت، نرده

آب و صابون  ها باشود. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دستاستفاده می

 شستشو گردد.

 گیرهمه هایبیماری وقوع زمان در شهروندان جان امنیت و سالمت حفظ با برگزاری میان تعادل برقراری 

 .دباش می خاصی بیراتد و تامل نیازمند که بوده گیران تصمیم موضوعات ترین حساس از یکی دنیا در

وزارت صنعت، معدن  رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،با همکاری مشترک وزاپروتکل حاضر راهنما و 

به منظور حفظ سالمت مردم تهیه گردیده است. و بازرگانان  مرکز امور اصناف، اتاق اصناف کشور و تجارتو 

ت بهداشت، درمان و آموزش وزارنماینده منظور جلوگیری از ازدحام و تجمع،  نماینده نیروی انتظامی به

موظف به  پزشکی به منظور نظارت بر اجرای دقیق و کامل دستورالعمل حاضر و هیئت اجرایی انتخابات

 باشند.نظارت می

 

  کاربرد دامنه

 انتخاباتمطلوب  برگزاری به منظور )کرونا ویروس( 11-کوویدشیوع این راهنما جهت پیشگیری و کنترل 

به  ایحرفهبط با بهداشت محیط و بهداشت های مرتدستورالعمل ها، مقررات ونامهیینبوده و سایر قوانین، آ

 است.قوت خود باقی
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 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 ضوابط کلی   .9

 با عضویت نماینده دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات  هیئت اجرایی انتخابات اتاق اصناف

 را بر عهده خواهد گرفت.این پروتکل ضوابط  ینظارت و مراقبت از اجرا تیمسئول ،بهداشتی درمانی

  بر اجرای مناسب و دقیق دستورالعمل  ناظر عالینماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دار است.حاضر را عهده

  نمایندگان نیروی انتظامی به منظور جلوگیری از تجمع و ازدحام در شعب اخذ رای حضور داشته

 باشند.

  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهیئت اجرای انتخابات با نظر نماینده 

 باشند.جانمایی شعب اخذ رای، متناسب با مفاد این پروتکل میملزم به 

  نفر دو شعبه  6111دهنده، یک شعبه اخذ رای در نظر گرفته شود. به ازای نفر رای 3111به ازای هر

 شعبه )محل( برای اخذ رای تعیین گردد. 3نفر  1111 و به ازای

  به منظور جلوگیری از ازدحام کارکنان، از حداقل افراد برای هیئت اجرایی، نظارت و حفاظت در

 شعب اخذ رای استفاده شود.

 محیط  و گندزداییاز ماسک استفاده  ،یگذارفاصله تیباز با رعا یدر فضای انتخابات با برگزار تیاولو

 است.

 توسط نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها ممنوع  ،در جلساتو توزیع اقالم تبلیغاتی پذیرایی  هرگونه

 .است

 یگذارفاصله تیبدون رعا دهندگان و یا مسئولین اجرایی و نظارتی در محل اخذ رای،رایتجمع  از 

 گردد. زیپره

 به شعب کم تراکم مراجعه  دهیبرای رای یانهیزم یماریب یخاص و افراد دارا مارانیب شودیم هیتوص

 نمایند.

 استفاده کنند.  از ماسک یفاصله گذار تیضمن رعا، عوامل شعبو دهندگان رای همه 

 

 قبل از برگزاری انتخابات اجرایی ضوابط .2

  مبنی بر ابالغ آگهی به اعضا اتحادیه و  11تبصره ماده  "ب"و بند  6ماده  1تبصره  "ب"مطابق بند

 کی و مجازی صورتیرونید فرآیند فوق به صورت الکتباشد و بااخذ امضا از ایشان، اخذ امضا ممنوع می
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گیرد )استفاده از امضا الکترونیکی و مواردی مشابه آن(، همچنین ابالغ آگهی به صورت سیستم 

 های الکترونیکی انجام گیرد.و یا سایر روش پیامک، ارسال اتوماسیون اداری

 ،ممنوع استو مراجعه حضوری به مراکز و دفاتر امور صنفی  تبلیغاتی هاینشست برگزاری جلسات. 

  نجام االکترونیکی  یهافضای مجازی و سیستم های استانی،شبکه قیاز طرصرفا تبلیغات نامزدها

 .شودمی

  های بهداشتی برگزاری انتخابات دردرخصوص لزوم رعایت پروتکلجلسات توجیهی برای نامزدها 

 شرایط کرونا برگزار شود )ترجیحا به صورت مجازی، ویدئو کنفرانس و غیر حضوری(.

 ای به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی و حفاظتی در شعب اخذ کارگیری افراد مسن و بیماران زمینهاز به

 رای پرهیز شود.

  گیری ممنوع است.فرآیندهای مختلف انتخابات به خصوص روز رایاخذ اثر انگشت در 

  غربالگری عوامل شعب اخذ رای )اجرایی، نظارتی و حفاظتی( در سامانهsalamat.gov.ir  انجام

 گیرد.

 اندرکاران انتخابات نظارت نمایند.بهداشت بر مراکز تهیه غذا توسط دست وزارت بازرسان 

  دفاتر نظارت، شعب اخذ رای و سایر اماکن مرتبط با فرآیند انتخابات در بازرسی و نظارت بر گندزدایی

 انجام گیرد.بهداشت  وزارت توسط بازرسان

 بینی ماسک برای شرایط اضطراری در شعب اخذ رای انجام شود.پیش 

  شده در شعب توسط بازرسان وزارت بهداشت انجام شود.کارگیریبهنظارت بر خودروهای 

 تا  1صورتی که فاصله حداقل دهندگان و عوامل شعب بهها برای رایچیدمان مناسب میزها و صندلی

 متری حفظ شود. 2

 الزامی است. در فضاهای سربسته حفظ تهویه و تامین هوای تازه 

 

 یی در زمان برگزاری انتخاباتاجراضوابط  .9

 با رعایت فاصله گذاری و تجمعات  در اماکن و فضاهای باز حتی االمکانگیری رایریزی برگزاری برنامه

 از هر طرف حداقل دو متر(. ) حداقلی

 .استفاده از تعداد کافی مانیتورهای اخذ رای و قرار دادن در فواصل مناسب 

 سایر ابزار و تجهیزاتی گندزدایی کامل ابزار و ادوات در شعب اخذ رای ) از قبیل میز، صندلی، خودکار و 

 گردد. انجام (دهندگان استفاده می شودرای که به صورت مشترک توسط
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  به صورت شناور و طبق نظر هیئت اجرایی انتخابات.افزایش طول مدت اخذ رای 

  ود.شکننده مناسب استفاده با استفاده از پد الکلی یا مواد ضدعفونیها رای دادن، دستقبل و بعد از 

 ضروری است مام مدت حضور در شعب اخذ رایتگذاری اجتماعی در رعایت فاصله. 

 ودکان به شعب اخذ رای.خردساالن و ک به همراه نداشتنرسانی درخصوص اطالع 

 ر د و حفاظتی نظارتی دهندگان و مسئولین اجرایی،توسط رای صورت مستمراستفاده از ماسک به

 .الزامی است های برگزاری انتخاباتمحل

 انجام گیرد بهداشتی مرتبط با برگزاری انتخابات هایاجرای دقیق پروتکل. 

 متر(  2)حداقل  یحفظ فاصله مکان یبرا شعب اخذ رایدر  مکان استقرار افراد یگذارعالمت

 دهندگان انجام گیرد.رای

 انجام شود که فاصله  صورتیهب دهندگانرای از تجمع یریبه منظور جلوگ یو خروج یکنترل ورود

 .حداقل دو متر در تردد رعایت شود

 در شعب انجام گیرد.مجزا  یو خروج یورود نییتع در صورت امکان 

 .تنظیم صورت جلسه نهایی با استفاده از خودکار شخصی انجام شود 

 ینگهدارنده به تعداد و فاصله مناسب در محل برگزار هیها با پادست کنندهیمواد ضدعفون یظروف حاو 

 .گردد هیتعب انتخابات

  انجام شود. یبهداشت یهاسیسرو ییزداگندنظافت، شستشو و 

 نصب گردد. عیصابون ما یکشلوله ستمیساالمکان حتی 

 شود. یآورجمع در شعب اخذ رای هاسردکنو آب هایآبخور 

 تمحکم بدون درز و نش یکیپالست یهاسهیو ک یدردار پدال یهاسطلدر  یبهداشت وهیبه ش اپسمانده 

 گردد. دفعآوری و جمع

 

  انتخابات ی در زمان بعد ازاجرایضوابط  .4

 .پس از مشخص شدن نتیجه قطعی، نامزدها دعوت شده و نتیجه به ایشان اعالم شود 

 ن ایشان، از برگزاری هرگونه تجمع، جلسات سخنرانی و مواردی نظایر آن نامزدهای پیروز و هوادارا

 خودداری نمایند.
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 و چگونگی برخورد با متخلفین  ضمانت اجرایی .5

مطابق با نسبت به اجرای این دستورالعمل،  عوامل شعبنامزدهای انتخاباتی و یا در صورت عدم توجه 

 اقدام شود. قانون نظام صنفی کشور

 

 مقابله با کرونا تیبا اولو یضوابط بهداشت تیرعا یاطالع رسان

   
  11 دیووک یماریب یریشگیدر کنترل و پ یبهداشت فرد تیرعا مبنی بر یرساناطالع پوسترهاینصب 

 .در کلیه شعب اخذ رای

 یآموزش ینصب پوسترها 

 به همراه داشتن برمبنی  دهندگانها و رایاعضا اتحادیهبه  یآموزش یهاامکیدرصورت امکان، ارسال پ 

 هیزات الزم فردی در روز انتخابات.ماسک و سایر ابزار و تج

 یمجاز یهادر گروهو نظایر آن  ینفوگرافیا زر،یانتشار ت، یآموزش یهاامیدرصورت امکان، ارسال پ.  

 

 نکات مهم

  یرد.گانجام سوزی در هنگام گندزدایی و آتشگرفتگی ایمنی و پیشگیری از برق نکات مهمرعایت 

 نشودهای آمونیاک و مواد شوینده ترکیب اول )وایتکس( با محلولژ آب هرگز. 

 نشوداول رقیق نشده با آب استفاده ژ هرگز برای عملیات گندزدایی از آب. 

  گندزدایی گردد.تمیز و سپس برای گندزدایی، نظر ابتدا سطوح مورد 

 تجهیزات برقدار و مواد ناسازگار و با کلیدهاگندزدا روی سطوح،  هایاز پاشیدن و ریختن محلول ،

 احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود.
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 هادست شویشست روش درست: 9 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 21مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایع استفاده کنید -2

  خوب به هم بمالید ها راکف دست -3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -1

 بیندازیددار سطل زباله دردر دستمال را  -11
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 گندزداهای سطوح :2 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسبببب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسبببتفاده  نکات عمومی

 کنید.

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.

دقیقه رعایت  61تا  11زمبان مورد نیباز برای اثرگبذاری گنبدزداهبا      

 گردد.

 گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. مواد 1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا 

و ضبببدعفونی بر پایه الکل دارای 

 مجوز

درصد  71ها موثر است. اتیل الکل الکل برای از بین بردن ویروس .1

کلی از الکل طورکش ببا طیف گسبببترده اسبببت و ببه  یبک میکروب 

ایزوپروپیل بهتر اسبببت. الکل اغلب برای گندزدایی سبببطوح کوچک 

های دارویی مولتیپل دوز، عنوان مثبال درپوش السبببتیکی ویال )ببه 

ترمومترها(و گاهی سببطوح خارجی تجهیزات )مثل اسببتتوسببکو  و  

 شود.ورها( استفاده میونتیالت

دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح به .2

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث عنوان گندزدا میاسبببتفاده مکرر و طوالنی از الکل به .3

خوردگی السبببتیببک و شبببدن و ترکتغییر رنبب ، تورم، سبببخببت

 خاص شود. هایپالستیک

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سالن .4

ها باز گذاشببته شببوند و جهت تهویه بهتر اسببت هواکش نیز  و پنجره

 روشن باشد.

منظور جلوگیری از خطر در هنگبام گنبدزدایی مالحظات الزم به   .5

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد یا معم .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و اسبببتفاده شبببود )کارایی محلول .7

 یابد(.ساعت کاهش می 24حلول پس از گذشت م

ها و استفاده از ماسک امکانات الزم برای شبستشوی مرتب دست  .8

ماسک( و  2یکبار مصبرف در طول شیفت )به ازاء هر شیفت حداقل  
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برای نیروهای خدماتی باید شببسببتشببو و گندزدایی روزانه لباس کار  

 فراهم شود.

نببکببات مببهببم در خصببببوص   

 سفیدکننده

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از  .1

بین بردن ببباکتری، قببارو و ویروس از جملببه ویروس آنفوالنزا موثر 

 شود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیراست ا

دقیقه زمان  61تا  11نگی )با های خاگندزداها و سبببفیدکننده .2

طور گسببترده در دسببترس اسببت و برای  کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشبباهای مخاطی، پوسببت و مجاری با این حال سببفیدکننده .3

وند و شکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنفسی را تحریک می

دهند. بنابر این با سببایر مواد شببیمیایی واکنش نشببان می  راحتیبه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسببتفاده نادرسببت از سببفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان    .4

تواند اثرات آن را تر( میتر و ضببعیفشببده )قویسببازی توصببیهرقیق

 دیدگی کارکنان مراقببرای گنبدزدا کباهش دهبد و باعث آسبببیب   

 بهداشتی گردد.

شده  رعایت موارد زیر برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق .5

 ضروری است:

بند ضببد آب و دسببتکش و عینک برای اسببتفاده از ماسببک، پیش -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسبببب مخلوط های سبببفیدکننده در محلمحلول -

 نموده و استفاده گردد.

سبببفیبدکننبده با آب سبببرد مخلوط گردد )آب گرم باعث تجزیه    -

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سببایر مواد شببوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سببفیداز به -

توانببد ببباعببث داده و میاجتنبباب گردد زیرا کببارایی آن را کبباهش

نوان مثال گازهای سمی در عهای شیمیایی خطرناک شود. بهواکنش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی هنگام مخلوط کردن سفید

از گردد و این گشود، تولید میکردن توالت استفاده میکه برای تمیز

صبببورت لزوم ابتدا از مواد توانبد بباعث مرگ یا جراحت گردد. در  می

کننده برای شبببوینده اسبببتفاده نمایید و قبل از اسبببتفاده از سبببفید

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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گردند و به سبببطوح ها موجب خوردگی در فلزات میسبببفیبدکننده 

 زنند.شده صدمه میرن 

کننده به چشببم از تماس با چشببم باید خودداری گردد. اگر سببفید -

دقیقه با آب شببسببته و با یک  15رد گردد بالفاصببله باید به مدت وا

 پزشک مشورت گردد.

یرد گنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسبفید  -

 ها باید در مکان خنک وکنندهنماید؛ بنابراین سفیدگاز سمی آزاد می

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شود برای اطمینان از هیپوکلریت سبدیم با گذشت زمان تجزیه می  -

شده هایی که اخیرا تولید دهکننبباثربخشبببی آن از سبببفیبد 

 خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

ه و شده را روزانکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید -

سبازی قید شود و  تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسبب تاری  رقیق 

بریزید. مواد  ساعت دور 24شده بال استفاده را بعد از های تهیهمحلول

گردد، بنابراین ابتدا ها میکنندهشبببدن سبببفیدفعالآلی موجبب غیر 

شده و قبل از گندزدایی با ماده سبطوح آغشته به مواد آلی باید تمیز 

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

 صورت امکانشده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید -

 از دسترس کودکان نگهداری گردد. در ظروف تیره رن  و دور
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -9جدول 

  (PPMمعادل درصببد  5 های سببفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سببدیمعمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس51111

قسمت  1شود استفاده از میتوصیه درصد  5از هیپوکلریت سبدیم   1:111محلول شبده:  محلول توصبیه 

  برای گندزدایی سطوح( 1:111کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 11فیدکننده به س

عنوان به .به غلظت مناسبب هیپوکلریت سبدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید   برای دسبتیابی 

برابر بیشببتر از هیپوکلریت سببدیم، از دو  درصببد 5/2های حاوی سببازی سببفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 18 قسمت سفیدکننده به 2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصبد هیپوکلریت سدیم یک محلول   5برای سبفیدکننده حاوی  سبازی:  کلر قابل دسبترس بعد از رقیق 

   پی پی ام خواهد بود 511درصد یا  15/1، کلر قابل دسترس در حدود 1:111

د اوتی تهیه خواهند شهای دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفغلظتکننده شامل های سفیدمحلول

  نظر حاصل گرددتا رقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

  ها، )برای تِیشبببود دقیقه توصبببیه می 31س زمان تماکردن اقالم: ورگنبدزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، اسببتفراغ، ترشببحات، خون یا دیگر   نکته: سببطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز

  وری(مایعات بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 گندزدا به آب سردنسبت  گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  511کلر قابل دسترسی 

 درصد 15/1پی ام یا 

پی پی  51111درصد ) 5آب ژاول 

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 11واحد گندزدا  1

 



 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس9پیوست 

 

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب  21را تا باالی مچ به مدت حداقل 

و صابون مایع بشویید و درصورت عدم 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 
 

  هستند تماس با افرادی که مریض از

دادن با افراد از روبوسی و دست. خودداری کنید

متر از  2تا  1صله فارعایت دیگر بپرهیزید )

     (؛افراد

 
 

 به خصوص  حتما از ماسک استفاده نمایند(

 ؛افراد بیمار و مشکوک(

 
 

 دهان  وزدن به چشم، بینی از دست

 ؛کنید خودداری

 
 

   هنگام عطسبه و سرفه، دهان و بینی خود

با دسبتمال کاغذی بپوشانید و دستمال را  را 

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       

 

 

  اگر عالئم سبببرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
 

    و  با مصببرف میوهخود را سبیسبتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 

 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 


