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 خودروها گندزدايي دستورالعمل

 آب با ها دست مرتب شستن و سرفه يا عطسه هنگام كاغذي دستمال از استفاده يكديگر، با دادن دست از پرهيز:شامل فردي بهداشت مسايل رعايت .1

 الكل پايه با هاي شوينده يا صابون و

  .ومقصد مبداء در خودرو هاي پنجره امكان صورت در و درها گذاشتن باز و هواكش از استفاده .2

 شيفت ميانه در كاري و شيفت هر پايان در خودروها گندزدايي و نظافت .3

 وسايل فرمان و صندليها پشتي ها، دستگيره عمودي، و افقي هاي ميله :شامل مشترك تماس داراي سطوح نظافت :دستورالعمل،گندزدايي شاملطبق  .4

 .گيرد مي انجام زداييگند ديگري تميز دستمال كمك با و1 % (وايتكس)ط آب ژاولتوس سپس و شوينده مواد كمك با عمومي نقل و حمل

 .باشد روشن نيز هوا بهتر تهويه جهت هواكش و شوند گذاشته باز ها پنجره و درها و بوده سرنشين از خالي بايد خودرو نظافت، و زدايي گند هنگام .5

 .گيرد انجام گندزدا و شوينده بين اختالطي هيچگونه نبايد و بوده يكديگر از جدا گندزدايي و نظافت مرحله دو .6

 (مي يابد كاهش ساعت 24 از پس محلول كارايي) شود استفاده و تهيه روزانه بايد گندزدا محلول .7

 .گردد تهيه معمولي يا سرد آب با بايد گندزدا .8

 استفاده (وايتكس)ژاول آب خوردگي برابر در مقاوم و مناسب كار لباس و دستكش ،ماسك از بايد نظافت هنگام در خودرو نظافت مسئول افراد/فرد .9

 .نمايند

 باعث بسته فضاي در كلر تركيبات انتشار تا شود استفاده گندزدائي محل در هوا مناسب جريان از كلره پايه گندزداي تركيبات با كار حين در .11

 .نگردد افراد مسموميت

 .شود استفاده اسيدي بخارهاي و گاز براي مناسب كارتريج با و صورت تمام تنفسي هاي ماسك از اسيدي و كلر تركيبات با كار حين در .11

  .شود استفاده اسيدي خوردگي برابر در مقاوم لباس و دستكش از شيميائي مواد كاربرد حين در .12

 يك است الزم گندزدا مواد از غلظت اين تهيه شود براي مي گرفته نظر در %1 سديم هيپوكلريت يا و الكل آب، پايه بر گندزدائي براي مناسب ماده .13

 اين.نمود اضافه پالستيكي ترجيحا و دار درب ظرفي در معمولي و سرد آب واحد 5 به را5 %) غلظت با تجارتي سفيدكننده ماده( ژاول آب واحد

گرفته مي  نظر در ساعت 24 گندزدائي عمليات براي بودن استفاده قابل و ماندگاري زمان حداكثر و شده نگهداري بسته درب ظرف بايد در محلول

 باشد مي اولويت در آن كردن مصرف تازه شده، درست گندزداي ماده كارآمدي افزايش جهت به.شود

 حتماً ها دستمال (آن انتهاي و شيفت نيمه در)نظافت بار هر از پس و شود بيني پيش مجزا دستمال دو. است الزم خودروها در سطوح نظافت براي .14

  .شوند گندزدائي و شسته

 .گردد مي نظافت هشويند مواد به آغشته و مرطوب دستمال با سطوح ابتدا بيماريزا، عامل از سطوح بارآلودگي كاهش و زدودن جهت .15

 محلول محتوي كه ظرفي يا سطل در دستمال قسمت دراين. شود خيس و مرطوب شده تهيه گندزدا محلول دستمال بابراي گندزدائي سطوح،  .16

 .شود مي كشيده دارد وجود آنها براي مشترك تماس كه سطوحي كليه روي بر اضافي محلول زدودن و فشردن از پس شده ور غوطه است گندزدا

 خشك بخودي خود بصورت گندزدا مواد به ( وغيره فرمان و صندلي پشتي ها، دستگيره ها، ميله ) سطوح شدن آغشته از ناشي رطوبت است الزم .17

  .خودداري شود ديگر دستمال يا و وسايل با سطوح كردن خشك از و شده

  .شود مي بيني پيش سطوح روي بر گندزدا مواد اثربخشي براي ماندگاري اي دقيقه 11 حدود مدت .18

 .برسد پايان به مقابل نقطه يا طرف در و آغاز نقطه يك از را نظافت است الزم .19

 جدا رود مي بكار بهداشتي هاي سرويس نظافت و شستشو براي كه وسايلي از بايد شود مي استفاده خودروها نظافت براي كه وسايلي و ها دستمال .21

 .نگردد استفاده مشتركاً شرايطي هيچ در و بوده

 تامين به موظف مربوطه وروساي بيني شده پيش خودرو مبدا و مقصد در مربوطه حفاظتي وسايل و لباس گندزدا، و شوينده مواد نگهداري محل .21

  .باشند مي خطوط در ها فعاليت اين با مرتبط نيازهاي

 شيشه يك شوي، چشم ماده مصرف، يكبار جفت دستكش يك اوليه شامل هاي كمك جعبه شيميائي، مواد نگهداري محل انتهاي و ابتدا محل در .22

 آب، با شستشو به نياز بدون الكي پايه با صابون يا مايع صابون ترجيحاً و صابون نظير شوينده ماده جراحت، محل و پوست كننده عفوني ضد ماده

 .موجود باشد زخم چسب عدد ده و كافي مقدار به پنبه قيچي، عدد يك سوختگي، پماد يك باند، رول يك گازاستريل، عدد چهار
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