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 :دامنه کاربرد

 یمبلمان شهر و سبز یها، فضاپارک شامل:

 

 ه:مقدم

های انتقاال ایان ویاروس هناوز     کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشناسایی راه 

طور عمده  از طریق ریز قطرات یا های تنفسی بهعنوان یک اصل کلی ویروساست ولی بهطور دقیق مشخص نشدهبه

های کنونی این بیماری از یاک طیا    بر اساس دانسته گردند.میاز طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل 

باه  تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجرمالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می

 است.طور دقیق مشخص نشدهالریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهذات

ترشاحات بینای و    انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیاه  از انسان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین 

، راه دیگار انتقاال   طریق سرفه یا عطسه منتقال شاود.  متری از  2تا  1 فاصلهدر  تواندویروس میاین دهان می باشد. 

لهنرده  پ، میز و صندلی، شیرآالت، ها دستگیره درب، جهیزاتت مانند یروسآلوده به و و سطوح با محیط هاتماس دست

اسکناس، اسناد و مدارک دسات  ) شودطور عمومی و مشترک استفاده میهب وسایلی که ، پریز و کلیدهای برق و کلیهها

د را بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خاو  نظایر آن( به دست شده و

 .یدآب و صابون شستشو ده با

 

 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 در هوا، سطوح و اشیاء  عفونتعامل کاهش غلظت  هدف:

 گندزدایی، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یا مشکوک، مناسب و مطلوب تهویه راهکارها:

 سطوح و اشیاء

 

 بهداشت فردی: .1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و بوسی کردنو ر دست دادن از 

 بر پایه الکل؛ کنندهمواد ضدعفونیها با آب و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از شستن مرتب دست 

 ؛های عمومی و شلوغ پرهیز کنیدحضور در مکان امکان محدود نموده و  ازهای خارج از منزل را تا حدعالیتف 

 تا حد امکان  اجتناب کرده و از مواد و همچنین خوردن غذاهای آماده مومی های عاز خوردن غذا در محیط

 ؛صورت کامال پخته استفاده کنیدغذایی به
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  در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت

 ؛شدید شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید

 د بیمار، تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی المکان در یک مکان جدا از سایرین نگه افرا

 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند؛ 190داشته شوند و در صورت نیاز از مرکز تماس 

 ؛ینددستکش استفاده نما ک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت  نیروهای خدماتی 

 برای ثبت حضور و غیاب ترجیحا از سیستم تشخیص چهره استفاده کنید؛ 

 های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛برای تماس با دکمه 

  که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده
 ؛د(آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنی

 ر و سجاده شخصی ضرورت کامل دارد؛ها استفاده از مهنمازخانه در 

 عدم تماس دست با چشم، بینی و دهان؛ 

  عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعی  سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتالء به
 ویروس؛

  و حفاظت فردی را هنگام  حظات بهداشتیتمامی مال، باید آوری و دفع پسماندجمعنیروهای خدماتی کلیه

 آوری پسماند انجام دهند. جمع

 

 ها دست شویشست دستورعمل

 :شسته شوندبه طریقه زیر  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 ها را مرطوب کنیددست-1

 از صابون مایع استفاده کنید -2

 ها را خوب به هم بمالیدک  دست-3

 ا بشوئیدرانگشتان -4

 ها را بشوئیدمچ-5

 بین انگشتان را بشوئید -6

 آبکشی کنید -7

 )استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است( با دستمال کاغذی خشک کنید -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید-9

 دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید-10
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 یا هرگونه محل سرو غذا(: )در صورت وجود بوفه بهداشت مواد غذایی .2

 

 های یکبار مصرف انجام گیرد.بندیسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته 

 .مواد غذایی سل  سرویس قبل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند 

  باشد.ممنوع می محل های این دستور العمل عرضه مواد غذایی روباز در تمامی 

 

 ابزار و تجهیزات:ت بهداش .3

  ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو غذا 

 دهی کلیه کلیه ظروف طبخ و های سرو غذا )در صورت وجود( موظفند پس از سرویسها و محلآشپزخانه

االی ب با آب ار و مواردی نظیر آن پارچ آب غذایی، ظروف پذیرایی، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب،سازی موادآماده

های دهی به افراد جدید از سرویسو برای سرویس نمایند شیکِ، گندزدایی و آبشستشوگراد سانتیدرجه  75

 ین استفاده کنند.جایگز

 شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.چنانچه از پوشش یکبار مصرف برای میز غذاخوری استفاده می 

 زباله مناسب و محکم بوده و باید به تعداد مناسب وجود داشته باشد. حتما باید مجهز به کیسه  های زبالهسطل 

 صورت موقت ها بهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترک از جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانه

 آوری گردد.جمع

 وسایل نظافت پس از هربار استفاده گندزدایی شود؛ 

 االمکان استفاده و حتی شوند گندزدایی طور مستمربه ، ی کودکانبازوسایل  وسایل ورزشی وصورت وجود در

 نشود.

 حمام، استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروری استرختکن و صورت وجود در. 

 همراه با کیسه زباله  دردار پدالی های زبالههای بهداشتی از سطلها، فضاهای سربسته و سرویسدر سالن

 ده شود. محکم )بدون درز و نشت( استفا

 . گندزدایی مستمر مبلمان شهری  ضروری است 
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 :هاها، دستگاه، سازهبهداشت ساختمان .4

 مکان های مناسب،ها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در کننده دستعفونینصب ظروف حاوی مواد ضد 

  ها،النساتاق پرسنل و یا باز گذاشتن در و پنجره  های سربسته،هواکش در محیطاستفاده از 

 ها، های بهداشتی توسط هواکشاطمینان از تهویه مناسب سرویس 

  دستگیره درها، میز و ها، ها، دیوار، دربراهروها، اتاق ها،سالنپوش ها، ک پلهفضاهای سربسته از قبیل

مواد  کمک نظایر آن ابتدا باو  وسایل عمومیکلید و پریزها و سایر تخت،  ،نرده شیرآالت،نیمکت، صندلی، 

 زداییهای مناسب گندتوسط محلولسپس صورت مناسب تمیزسازی گردیده و ینده و تِی تمیز و خشک بهشو

  دیده انجام شود،توسط متصدیان آموزش حداقل سه بار در روزگردد. عملیات گندزدایی باید 

 مواردی نظیر این  ها )در معابر و فضاهای سبز( وگندزدایی وسایل موجود در فضاهای روباز مانند نیمکت

 پاش مناسب انجام گیرد،های سمطور مستمر با استفاده از دستگاههمچنین ک  این فضاها به

 صورت موقتها بهکنسردها و آب خوریحذف آب، 

 های بهداشتی اقدام گردد،ها و سرویسکشی صابون مایع در توالتنسبت به تعبیه سیستم لوله 

 های بهداشتی، ترجیحا از نوع پدالی پایی و یا چشمی باشد،سرویس گردد شیر آب روشوییتوصیه می 

 بینی شود،نمازخانه، گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز، پیش های تجمع نظیردر محل  

 های و بدون درز و نشت ، به شیوه مناسب در محفظه محکم های پالستیکیپسماندها باید داخل کیسه

 دند.سربسته منتقل و ذخیره گر

 های سیگار غیر فعال گردند )در صورت وجود(.اتاقک 

 

 : نکات مهم

 ها باز گذاشته شوند و هواکش جهت ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجرهسالنزدایی و نظافت، نگام گنده

 تهویه بهتر هوا نیز روشن باشد.

 هش میابد(.ساعت کا 24ل پس از گذشت )کارایی محلو گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایمحلول 

 باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد هاگندزدا.  

 اء هر )به از صرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم برای شستشوی مرتب دست

فراهم باید نیروهای خدمات نظافت  برای  ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار  2شیفت حداقل 

 زباله، طل. استفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد  هایی کهمکان مخصوص فقط برای گندزداییی تِ زشود.

 های دیگر های بهداشتی باید از وسایلی که برای مکانسرویس زداییندگوسائل نظافت و  ، تِی،هادستمال
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 ماسک مخصوصتان پاره  لباس، دستکش و ددر طول مدت نظافت مراقب باشی.مجزا باشد ،شوداستفاده می

 . د و در صورت صدمه آنرا تعویض نماییدد و آسیب نبینونش

 دقیقه خیس بماند. 10مدت هب الزم  است سطوح گندزدایی شده 

  تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید( مقابل به پایان برسانید غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن( 

 "اضافی باشند "رسَ" شود باید دارای چندها و غیره استفاده میها و سالنکه برای نظافت ک  اتاق "هاییتِی. 

  آب ژاول  شسته و سپس در محلول میبایست در آب داغ ها، دستمال نظافت و تِی،پارچه پس از استفاده از

 و برای استفاده آماده باشد. شدهخشکور بماند. بعد از آن در دمای اتاق دقیقه غوطه 30مدت هب

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری   

سرفه و ، درجه 38باالی  تبفصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند:  هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیدر صورت بروز 

هاا و  خصاوص کلیاه  هاعضای بدن ب عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، گلودرد

ارجااع داده شاود و فقاط باا      درمانی/ خدمات جامع سالمتمنع و به مراکز شوک عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 

 افراد به محل کار خود بازگردند. تاییدیه رسمی این مراکز/

 

 :های سطوحگندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

کلی طورکش با طی  گسترده است و بهروبدرصد یک میک 70اتیل الکل  ها موثر است.برای از بین بردن ویروس الکل

های عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )

 شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها( استفاده می)مثل (و گاهی سطوح خارجی تجهیزات ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 

اهایی با تهویه مطلوب شود و در فضرای گندزدایی سطوح کوچک محدود میدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

 گردد.استفاده می

خوردگی الستیک و ترکشدن و تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختعنوان گندزدا میالکل به استفاده مکرر و طوالنی از

 های خاص شود.پالستیک

 

 کنندهسفید.2

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی

 شود.غیر فعال می آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 
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طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(دقیقه زمان تماس 60تا  10با نگی )های خاگندزداها و سفیدکننده

 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای

 

و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهیر مواد شیمیایی واکنش نشان میراحتی با ساشوند و بهمی

تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 تی گردد.دیدگی کارکنان مراقب بهداشکاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا

 :رعایت موارد زیر ضروری است شده برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -

 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -

 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد )آب گدسفی -

 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید -

 

 

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

 مطابق دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 راهنمای شرکت تولید کننده مطابق دستورالعمل و

 کننده.سفید4

قارچ و ویروس از جمله ویروس  قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، گندزدایی

 شود.فعال میغیر آنفوالنزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی، 

طور گسترده در دسترس کم و به ، با هزینه(ه زمان تماسدقیق 60تا  10با های خانگی )گندزداها و سفیدکننده

 شود.ی سطوح در مراکز درمانی توصیه میاست و برای گندزدای

و نور تجزیه کند و تحت تاثیر گرما را تحریک می ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسیبا این حال سفیدکننده

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهشان میراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشوند و بهمی
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تواند اثرات آن تر( میتر و ضعی شده )قویتوصیه سازیرقیق کننده از جمله عدم رعایت میزاناستفاده نادرست از سفید

 دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیب را برای گندزدا

 :رعایت موارد زیر ضروری است شده استفاده از سفیدکننده رقیقبرای تهیه و 

 شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه می بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظتاستفاده از ماسک، پیش -

 های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده های سفیدمحلول -

 (نمایدگردد و آن را ناکارآمد میرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میط گردد )آب گکننده با آب سرد مخلوسفید -

 رقیق نمایید. %0.05آن را تا  %5کننده حاوی هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید

 

  هیپوکلریت سدیمراهنمای غلظت و مصرف  -1 جدول

  (  کلر قابل دسترس PPM) 50000معادل  5ریت سدیم % کننده خانگی حاوی هیپوکلهای سفیدعمده محلول محلول اولیه:

قسمت آب سرد  99کننده به قسمت سفید 1شود استفاده از توصیه می 5یت سدیم % راز هیپوکل 1:100محلول  شده:محلول توصیه

  (برای گندزدایی سطوح 1:100محلول لوله کشی )

عنوان مثال ، برای به .کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبرای دستیاب

کننده قسمت سفید 2استفاده کنید )یعنی  کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفید در صد  2.5های حاوی سازی سفیدکنندهآماده
 قسمت آب( 98به  

کلر قابل دسترس در  ،1:100یت سدیم یک محلول د هیپوکلرصدر 5برای سفیدکننده حاوی  :سازیکلر قابل دسترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500صد یا در 0.05حدود 
  های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهای سفیدمحلول

 های متفاوت: زمان تماس برای کاربرد

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می متخلخل:سطوح غیر  

  لباس، دستکش و دستمال ها، )برای تیشوددقیقه توصیه می 30زمان تماس  :کردن اقالمورغوطه از طریقگندزدایی ،

 (نظایر آن

ل از گندزدایی یا خون یا دیگر مایعات بدن قب ،ترشحات ، استفراغ،کردن مدفوعتمیز سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانندنکته: 
  (وریغوطه

 

 گندزدامواد راهنمای تهیه  -2جدول 

 نسب گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز ردیف

1 
پی پی ام  500کلر قابل دسترسی 

 درصد 0.05یا 

پی پی ام  50000درصد ) 5آب ژاول 
 کلر قابل دسترس دارد(

واحد آب  99واحد گندزدا  1
 سرد
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 :هاالزم برای استفاده از سفیدکننده هایاحتیاط
 .زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده -

دقیقه با آب  15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داری گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود -

 ک مشورت گردد.شسته شود و با یک پزش

داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیداز به -

ای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدعنوان مثال گازههب های شیمیایی خطرناک شود.تواند باعث واکنشمی

گردد و این گاز ، تولید میشودکردن توالت استفاده میی تمیزاسیدی مانند موادی که برا کننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی

 کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده برای سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد میمیوقتی در معرض نور خورشید قرار نشده کننده رقیقسفید -

 باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود برای اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک -

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

ده و بر روی آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید -

 ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب  24بعد از شده بال استفاده را های تهیهسازی قید شود و محلولرقیق

و قبل از  شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابر این ابتدا سطوح آغها میکنندهشدن سفیدفعالغیر -

 کننده عاری از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید

صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس در شده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید -

 کودکان نگهداری گردد
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 پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
 تجهیزات حفاظت فردی ضروری را تهیه نمایید.
مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردی 

 پوشیده و درآورده شود.

 لباس حفاظت فردی را بپوشید. 
 .یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

 ماسک را مطابق شکل بزنید.  

 دست انجام شود. یضدعفون
 یکیالست یهااز دستکش) شود یدهدستکش پوش

پسماندها استفاده  یریتو مد یطمح یسازپاک یبرا
 .(شود



 
 راهنمای کنترل محیطی کرونا ویروس در مراکز جمعی                                       معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار                

12 

 

 

 

 یحفاظت فرد یزاتمراحل برداشتن تجه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

آن، اگر  یحو دفع صح یکبند پالستیشدرآوردن پ
 یکدر  یرد،گ یم بند مورد استفاده مجدد قرار یشپ

 ظرف با مواد گندزدا قرار داده شود.
ی ، آن را درحالشده است یدهاگر روکش کفش پوش

 .یدبردار ید،دستکش در دست دار که
و به  یداز داخل به خارج بچرخان و دستکش را لباس

 .یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمه ید،ایدهپوش یکیپالست یاگر چکمه ها
 یها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا  یظرف محتو یکشده را در در آورده
 ازید.بیاند

 دست انجام شود. یضدعفون

 برداشته شود.ماسک از پشت سر

 ضدعفونی دست انجام شود.
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 :نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 های خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

ا آب و صابون مایع بثانیه  20باالی مچ به مدت 

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

 استفاده نمایید؛ کننده بر پایه الکلی ضدعفونی مواد

 

  تماس با افرادی که مریض هستند خودداری از

دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

 ظمتر از افراد بیمار حف 2تا  1)فاصله  بپرهیزید

     ؛شود(

                                         
 

  از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوک حتما

 . نمایند

 
 

 زدن به چشم، بینی یا دهان خودداریاز دست

 کنید

 

 

 

  هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال را در سطل 

 ؛زباله بیندازید

                                                       
 

 ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سرد و خشک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب نگهسریع

 داشته شود؛

  گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

 .هستید

 
  تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و

 زیجات تازه؛سب

                                    
 آموزش به اطرافیان


