اطالعیه شماره 25
 -1با توجه به شیوع عفونت های حاد تنفسی(کورونا ویروس جدید= )COVID-19در مناطق مختلف دنیا آخرین آمار مبتالیان به
این عفونت طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تا تاریخ  1مارس  11( 2020اسفند ماه  )1398به شرح ذیل می باشد:
کل مبتالیان در سطح جهان 87137:مورد
مبتالیان در کشور چین 79968:مورد (2873مورد مرگ در کشور چین)
مبتالیان در خارج از چین 7169 :مورد در 58کشور ( 104مورد مرگ)
 -2دستورکار گند زدایی سطوح و ﺿد عفونی دستها:


تمامی سطوح دارای تماس مشترک (نظیر دستگیره در ،میله راه پله ،پشتی صندلیها ،و فرمان خودرو و )...باید ابتدا نظافت
و سپس براساس جدول ذیل گندزدایی گردد.



هنگام نظافت و گندزدایی خودرو و اماکن بسته باید خالی از افراد و یا دارای تهویه مناسب بوده و در حین گندزدایی
پنجره ها باز و فرد باید از دستکش و ماسک مناسب استفاده نماید.



دو مر حله نظافت( با مواد شوینده) و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی بین شوینده و گندزدا
ایجاد گردد.



محلول گندزدا باید روزانه تهیه گردد (کارایی آن پس از گذشت  24ساعت کاهش می یابد).



گندزدا با آب سرد تهیه گردد.



گندزدایی سطوح با دستمالی که توسط محلول گندزدا آغشته شده ،برای سطوح انجام می شود .ابتدا دستمال خیس
گردد و با فشردن آب اﺿافی آن گرفته و بر سطوح کشیده می شود.



الزم است رطوبت ناشی از مواد گندزدا به صورت خودبخودی خشک شود.



مدت حدود  10دقیقه ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا بر روی سطوح توصیه می گردد.



بهتر است از مواد بر پایه الکلی جهت ﺿدعفونی دست استفاده گردد و در صورت در دسترس نبودن ماده الکلی از ماده
موثره دارای کلر به شرح جدول ذیل استفاده شود.

ﺿدعفونی دست با استفاده از الکل  70درصد :برای تهیه الکل  70درصد از الکل  96درصد(طبی) به صورت زیر عمل کنید:
در یک ظرف یک لیتری تقریبا  730سی سی الکل  96درصد را ریخته و مقدار  270سی سی آب مقطر را به آن اﺿافه می کنیم
(تقریبا سه حجم الکل به اﺿافه یک حجم آب مقطر یا جوشیده شده)
-3شماره تلفن ستاد هدایت دانشگاه که به صورت  24ساعته آماده دریافت گزارشات می باشد02433135124 :
ستاد پیشگیری و کنترل کورونا ویروس دانشگاه

