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 بسمه تعالی

 بهداشتی در تولید و کار با محلول های گند زدا و ضد عفونی کنندهایمنی و مقررات  ستورعملد

 
استفاده از مواد کاهش ریسک هنگام برای می باشدکه موازین بهداشتی و حفاظتی این دستورعمل مشتمل بر 

رخدادهای شیمیایی وضع شده است و رعایت آن برای و پیشگیری از وقوع آسیب ها و  گندزدا و ضدعفونی کننده

زامی مصرف کنندگان الو  کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، نیروهای بسیجی، کارفرمایان، کارگران، سازندگان

 است.

 تعاریف -بخش اول 

 شستشو یا پاک کردن:

وع یک ن مخاط از روی وسایل که اغلب با استفاده از آب وو  کردن کلیه مواد اضافه نظیر گردو غبار، خونبر طرف 

 .انجام می گیرد  صابونپاک کننده مانند ماده 

 

 گندزدایی:

بی جان را گند زدایی می گویند ء نابودی اشكال رویشی بالقوه خطرناک وارگانیسم های بیماری زا بر روی اشیا

نمی تواند با اطمینان کافی کلیه میكروب ها را نابود  سبب استریل شدن شی نمی گردد و یک عامل گندزدا الزاما

  .یا فساد محصوالت است کند بلكه هدف از گندزدایی به حداقل رساندن خطر عفونت و

 

 ضد عفونی:

 ضد عفونی می گویند که باعثجلوگیری از عفونت ها با استفاده از عوامل ضد عفونی کننده بر روی بافت زنده را 

 .گرددمانعت از رشد عوامل بیماری زا مییا م مهار و ،تخریب

 

 تفاوت گند زداها با مواد ضدعفونی کننده:

سطوح جاندار  مخاط و کننده روی پوست،گندزداها روی سطوح بیجان مصرف می شوند درحالیكه مواد ضدعفونی 

 .می گردد استفاده

گندزدا ها برای پوست ومخاط سالم مضرند درحالیكه مواد ضدعفونی کننده روی پوست ومخاط سالم قابل استفاده 

 د.وبی ضرر می باشن

مانع رشد ونمو را دارند در حالیكه مواد ضدعفونی کننده بیشتر  ندزدا ها بیشتر اثر تخریبی وکشتن باکتری هاگ

 .باکتریها می شوند

 لكل هم خاصیت گند زدایی وهم خاصیت ضد عفونی داردا
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 الزامات و مقررات -بخش دوم 

بر اساس نظام هماهنگ روی ظروف حاوی مواد گندزدا و ضدعفونی کننده با ترجمه فارسی  برچسب گذاری (1

مشخصات  و اسمحاوی انجام شود. برچسب ها باید و یا تأمین کننده  توسط سازنده GHSبین المللی 

شود و تاریخ ساخت  اشاره و قابلیت اشتعال و نكات احتیاطی مهم در باره آنها خطرناکی به ماده بوده و

نیز حتما روی برچسب درج  قابلیت مصرف بیش از یک روز دارا بودن یا نبودن و انقضاء و غظت آنها و

 شود.

محلول های گند زدا و ضد عفونی کننده با توجه به نكات احتیاطی روی برچسب برای ساخت و استفاده از  (2

 ،دستكش ماسک، ، پوشیدنوسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود. اگر برچسب ارائه نشده است

 ن و شلوار بلند ضرورت دارد.آستی عینک برای محافظت از چشم، کفش با جوراب و نیز لباس کار با

برگه های مورد مصرف، گندزداها و ضدعفونی کننده های ایمنی و بهداشتی کار با برای آگاهی از اصول (3

مورد استفاده را برای احتیاط های بهداشتی  مواد گندزدا و ضدعفونی کنندهکلیه (  SDS ایمنی شیمیایی )

اقدامات الزم، آمادگی و اقدامات حفاظتی الزم در شرایط اضطراری و بروز حادثه، حریق و امثالهم و نیز 

 و یا هنگام بروز مسمومیت الزم در هنگام آسیب احتمالی به پوست، چشم، سیستم تنفسی، گوارشی و

 معرفی کمک های اولیه مورد نیاز تهیه و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد.

 ،نكات ایمنی در عملیات گندزدایی شامل استفاده از رسپیراتور هنگام مه پاشی مواد گندزدای حاوی کلر (4

رعایت مقررات فضای محصور و ایمنی برق )عدم مه پاشی تاسیسات  و نیز نظارت بر نحوه صحیح مه پاشی

 انتقال و توزیع برق و پست های برق و گاز و تأسیسات حساس ... ( مورد توجه قرار گیرد.

رعایت احتیاط ند لذا ضمن رسامیکند و به آنها آسیب ها را تحریک میمواد گندزدا پوست، چشم و ریه (5

  .ز شوددست پرهیز تماس مستقیم آنها با های الزم ا

دور نگهداشته  کاردر حین  حیوانات اهلی وکودکان   سایر افراد به ویژه ،پس از انجام گندزدایی سطوح (6

 زمانی که سطوح خشک شود و بوی خاصی نداشته باشد(تا ) شوند
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ی و از تهویه ها پنجره ها را باز کرده، در داخل فضای ساختمان زمان مصرف محلول های گندزدادر  (7

 .استفاده شودبا حداکثر ظرفیت ممكن  و فن های طبیعی و مكانیكی

یی که بویی استشمام نشود مواجهات ل تا جااز محرعایت فاصله مناسب با  در صورت استشمام بوی قوی (8

 .مخاطره آمیز کاهش یابد

خوشبو بودن یا بی  لذا، باشند مزه بی یا بو بی توانند می شدید سمیت عین در سمی مواد از بسیاری (9

نیست و باید احتیاط های بهداشتی  آن نبودن سمی نشانه کننده، ضدعفونی یا گندزدا ماده یک بو بودن

 .الزم رعایت شود

برای ضدعفونی کردن دستها، از دستمال  دست ها شسته شوند. گندزدا بعد از استفاده از هرگونه مواد (10

 مرطوب استفاده نشود زیرا قادر به از بین بردن ویروس نمی باشند.

محكم بسته و به صورت عمودی در محل نگهداری قرار داده  ی حاوی محلولهاظرف، درب استفادهپس از  (11

 بیشتر است. احتمال وقوع ریزش و رخدادها ،ظروف هنگام باز شدن .شود

ان و حیوانات خانگی دور نگه داشته از دسترس کودکده ها، ضد عفونی کننده ها و مواد گندزدا کننتمیز  (12

 شوند.

 ستند.قابل تمیز شدن نی زیرا ده دور انداخته شودبعد از استفا یكبار مصرف مانند دستكش و ماسک وسایل  (13

یا سایر مواد شوینده خانگی  الكل پایه بر مواد یا نمک جوهر همراهها به کنندهکار بردن سفیداز به  (14

های شیمیایی تواند باعث واکنشمیدهد می اجتناب گردد. زیرا عالوه بر آن که کارایی آن را کاهش

کننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای خطرناک نیز بشود. در هنگام مخلوط کردن سفید

تواند باعث مسمومیت و گردد و این گاز مییشود، گازهای سمی تولید مکردن توالت استفاده میتمیز

ی، کننده برای گندزدایسفید ا از مواد شوینده استفاده و قبل از مصرفصورت لزوم ابتدحتی مرگ گردد. در

 .محل با آب شسته شودکامال 
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 باز را و پنجره ها درب ،دستشویی و حمام مثل بسته هایفضا در گندزدا مواد از استفاده زمان در (15

 د.، اطمینان حاصل گردمحل مناسب تهویه و ازگذارده 

، مواد گندزدا زدا اجتناب گرددمواد در محلول های گندتوصیه شده از غوطه ور نمودن بیش از مدت  (16

 ممكن است برای پوست مضر باشد پس در حین کار حتما از دستكش استفاده شود.

 عنوان به طبی لكلا .توجه شود )متانول(صنعتی الكل اتانول( و(طبی الكلکاربردهای متفاوت به  (17

شود. الكل  می استفاده موتورها در سوخت عنوان به صنعتی الكل اما رود می کار به کننده ضدعفونی

داشته و میتواند باعث  بینایی روی مخربی بر اثرات در صورت آشامیدن ماده سمی است و صنعتی یک

 .کوری و یا حتی مرگ شود

و خوردنی ظروف خالی مخصوص مواد و یا  نوشابهیا قوطی  بطری نظیر:ظروف رنگی جذاب مصرف از  (18

 برای نگهداری مواد گندزدا و شود نوشیده اشتباها توسط افراد به ویژه کودکان که ممكن است آشامیدنی

ان ککوددور از دسترس افراد و مخصوصا باید در محلی ظروف مربوطه  .یا ضد عفونی کننده اجتناب گردد

 .نگهداری شود

 و پاشش . در صورت نشترعایت گرددمكان و فرایند محلول سازی در  شیمیایی و نظافت ایمنیاصول  (19

 روی مانند وایتكس، جوهر نمک، مواد قابل اشتعال، مواد به شدت سمی برای انسان موادیمقدار کمی از 

تی و امثالهم جمع ی نظیر پارچه تمیز، موادکمک  بامواد و آلودگی ها را از محل مورد نظر  ابتدا، نزمی

و در حین انجام این فرایند  شود خشکبعد و  با آب شستشو محل مورد نظر و سپس نموده آوری و جذب

 استفاده شود.کار  و لباس و کفشاز دستكش، ماسک و عینک 

 روی برای انسانمواد قابل اشتعال، مواد به شدت سمی مواد گندزدا ، زیادی از  در صورت رهاسازی حجم (20

دسترسی به منطقه را محدود کنید، ناحیه افراد محافظت نشده را پاک کنید، تجهیزات حفاظتی و زمین، 

د بی با موارا ب یا فاضالب ندهید، منطقه ه ورود این مواد نشتی را به راه آتهویه کافی را تأمین کنید، اجاز
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های مرکز سالمت محیط و کار در واکنش در طبق پروتكل  سپس مسدود نموده و اثر مانند شن و ماسه

 پاک سازی منطقه اقدام شود.آلودگی زدایی و شرایط اضطرار و 

به چشم وارد  گردد اگر مواد مذکور محلول های گند زدا و ضد عفونی کننده با چشم اجتناب از تماس (21

 دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد. 15گردد بالفاصله باید به مدت 

ها باید در مكان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند. کنندهسفید (22

 .نمایدگیرد گاز سمی آزاد میر مینشده وقتی در معرض نور خورشید قراکننده رقیقسفید

هایی که  کنندهشود برای اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می (23

 شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.اخیرا تولید

از مواد گندزدا فقط در غلظت های توصیه شده استفاده گردد و برای تهیه محلول های گند زدا حتما از  (24

ابق مط استفاده شود و غلظت و حجم مورد استفاده متناسب با نوع سطح و شرایط و نوع آلودگیپیمانه 

 .رکز سالمت محیط و کار باشددستورالعمل های ابالغ شده ازم

 مگر آب خواهید محلول گندزدا را به غلظت مناسب کار خود برسانید به هیچ عنوان ازمیدر صورتی که  (25

 ین پسنشود. همچاستفاده نكنید چراکه آب گرم باعث تشدید واکنش کلر و رها سازی ماده گندزدا می

 .یدناز گندزدایی ظروف و پیش از آن که اقدام به استفاده از ظرف کنید، آن را به نحو مناسب آبكشی ک

شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب کننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید (26

ساعت خاصیت گندزدایی نداشته  24 بعد ازشده بال استفاده، های تهیهلولسازی قید شود و محتاریخ رقیق

و نظایر آن می تواند مورد استفاده قرار  سرویس های بهداشتیو نظافت  شستشومصارف برای فقط و 

اید بلی این ابتدا سطوح آغشته به مواد آگردد بنابرها میکنندهشدن سفید فعال. مواد آلی موجب غیرگیرد

 کننده عاری از مواد آلی گردد.شده و قبل از گندزدایی با ماده سفیدتمیز
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ها ها و پنجرهباز کردن درب .ی بسته به کار بردهاای سمی است و نباید آن را در محیطآب ژاول ماده  (27

راهم سب فباید تهویه منا گندزداهنگام کار با مواد برای تهویه مناسب ضروری است به همین دلیل حتما 

 .شود

 .وسایل فلزی مناسب نیست برای و شودمی فلزات خوردگی موجب ژاول آب  (28

خیساندن زیاد  ضمناً م نباید استفاده کرد.ابریشمی و چرهای پشمی، پارچهگندزدایی آب ژاول برای  از  (29

  .شودالبسه در آب ژاول سبب ضعیف شدن الیاف آنها می

استحكام  یا نشتی نظر از استفاده از بعد گیر آتش و سمی مواد خصوص به شیمیایی مواد ظروف (30

 .بسته شود محكم آنها درب وشده  چک

اسپری آن بر روی  از ،الكل پایه بر های شوینده یا طبی الكل مثل گیر آتش مواد از استفاده صورت در (31

از روشن کردن  الكتریسته دور نگهداشته شود وجریان منبع احتراق یا  شعله اجتناب شود و مواد مذکور از

 نگهداری این مواد اجتناب گردد. محل نزدیكی در سیگار

ای مقاوم به الكل و پودرهای خشک کف ه در صورت بروز آتش سوزی میتوان از دی اکسید کربن، آب، (32

 .شیمیایی استفاده نمود

ارائه آموزش های الزم در زمینه نحوه کار ایمن با مواد گندزدا و ضدعفونی کننده و استفاده از وسایل  (33

 الزامی است.به کاربران حفاظت فردی 


