
Guideline Aircraft disinfection 

هواپیما در هنگام انتقال مسافر مشكوك به بیماري مسري گندزداییراهنماي    
 استاندارد گندزداییروشهای 

 :ثبیذ هشاحل صیش سا ضبهل ضَد گٌذصدایییک سٍش 

                                                          استفبدُ اص دستكص ّبي یكجبس هصشف 

 استفبدُ اص عيٌک هحبفظ دس هٌگبم خطش پبضيذى هَاد ثِ چطن 

  كيسِ هخصَظ پسوبًذ سا ثبص ٍ دس كٌبس هحل الَدُ قشاس دّيذ دسصَستيكِ كيسِ هخصَظ دس دستشس
 ست ثضًيذًجبضذ سٍي كيسِ   هعوَلی ثش چ

 :سطَح ریل دس هحل هَسد ًظشثبیذ اثتذا تويض ٍ سپس ضذ عفًَی ضًَذ 
 :سٍكص)ّب(، صٌذليْبي هجبٍس ّوبى سدیف، سدیف هجبٍس،ٍ هحلْبي صیش 

                                                                                                       ًطيوي صٌذلی 

 ٌذلی                                                                                                       دستِ ّبي ص 

                                   )پطتی صٌذلی) قسوت پالستيكی یب فلضي 

                                                                     هيض غزا خَسي                                            

                                                                                                      قفل كوشثٌذّبي ایوٌی 

  چشاغْب ٍ كٌتشلْب،تكوِ احضبس هْوبًذاس ٍ هحفظِ ثبالي سش 

   دیَاسُ ٍ پٌجشُ ّبي  هجبٍسّوبى سدیف 

   ٍیذئَ هبًيتَسّب 

  سشٍیسْبي ثْذاضتی 

   دس صَست استفبدُ سشٍیس ثْذاضتی تَسظ هسبفش ثيوبس دس،دستگيشُ، ًطيوي تَالت،هحل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    تعَیض پَضک، دستطَیی ٍ دیَاسّب ٍ كبًتش                                                                                        

  ُكٌٌذُ هجبص َّاپيوب  گٌذصداییاثتذا هحل آلَدُ تويض )اصهَاد جبهذ ٍ هبیع آلَدُ( ٍ سپس اص هبد
استفبدُ ضَد ٍ دس صَست هشطَة ثَدى سطَح اثتذا ثب حَلِ كبغزي سطَح سا خطک ٍ تويضٍ 

 حَلِ سا دس كيسِ صثبلِ ثيبًذاصیذ.

 استفبدُ كٌيذ.  بدُ ضذعفًَی كٌٌذُ ثش پبیِ الكلییب ه كلشهٌبست ثب پبیِ  گٌذصدایییک هبدُ  اص 

  ُكٌٌذُ هطوئي ضَیذ                                                 گٌذصداییاص توبس كبفی سطَح ثب هبد 

                 دس صَست آلَدُ ضذى دستكص آى سا تعَیض ًوبیيذ 

              اص ثيي ثشدى ّشگًَِ آلَدگی اص كف كبثيي                   

  ِضستطَي سطَح ثب آة ٍ خطک ًوَدى اى ٍ دٍس سیختي كليِ دستوبلْبي هَسد استفبدُ دس كيس
 صثبلِ    

 ِدٍس سیختي دستكطْب دس كيسِ صثبل 

 كيسِ صثبلِ سا پلوپ كٌيذ ٍ اص دفع صحيح آى هطوئي ضَیذ 

 ضذ عفًَی كٌٌذُ  پبیِ الكلی ثعذ اص اتوبم كبس ثالفبصلِ دستْب سا ثب آة ٍ صبثَى ثطَیيذ یب هبد ُ
 ثب صَست خَدداسي ًوبیيذ گٌذصداییتويض كٌيذ اصتوبس دست قجل اص ضستطَ ٍ 



 ثشاي تويض كشدى سطَح اص َّاي فطشدُ استفبدُ ًكٌيذ 
  

 
                                        :                 خدماتی وسایل حفاظتی مورد نياز كاركنان

 هبسک -عيٌک -لجبس كبس –دستكص 
 

 :                                                     گندزداییتجهيزات و وسایل 

 كيسِ صثبلِ هخصَظ پسوبًذ ٍ دس صَست عذم دستشسی كيسِ هعوَلی سا ثشچست ًوبیيذ  

   دستكص یكجبسهصشف 

                                                                                            عيٌک هحبفظ                              

                                                                                                                حَلِ كبغزي 

 پبك كٌٌذُ سطَح                                                                                            هبد ُ 

                                                                                                                            آة           

  ُكٌٌذُ                                                                                                      ییگٌذصداهبد 

                         عالهتْبي هَسد ًيبص ثشاي ایضٍلِ) جذاسبصي( هحل

                  .  

 گندزداهای سطوح:

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز 1

کلی از  عَر کص تا عیف گستردُ است ٍ تِ درصذ یک هیکرٍب 07ّا هَثر است. اتیل الکل  الکل ترای از تیي تردى ٍیرٍس

دارٍیی ّای  عٌَاى هثال درپَش الستیکی ٍیال الکل ایسٍپرٍپیل تْتر است. الکل اغلة ترای گٌذزدایی سغَح کَچک )تِ

 ضَد. هَلتیپل دٍز، ترهَهترّا(ٍ گاّی سغَح خارجی تجْیسات )هثل استتَسکَپ ٍ ًٍتیالتَرّا( استفادُ هی

ضَد ٍ در فضاّایی تا تَْیِ هغلَب  دلیل قاتلیت اضتعال الکل استفادُ از آى ترای گٌذزدایی سغَح کَچک هحذٍد هی تِ

 گردد. استفادُ هی

خَردگی الستیک ٍ  ضذى ٍ ترک تَاًذ تاعث تغییر رًگ، تَرم، سخت عٌَاى گٌذزدا هیِ استفادُ هکرر ٍ عَالًی از الکل ت

 ّای خاظ ضَد. پالستیک

 . هَاد گٌذزدا ٍ ضذعفًَی تر پایِ الکل دارای هَاد کَاترًر آهًَیَم 2

 . هَاد گٌذزدای اکسیذاى ًظیر پراکسیذ ّیذرٍشى3

 کننده .سفید4

فعال آى ّیپَکلریت سذین در از تیي تردى تاکتری، قارچ ٍ ٍیرٍس از جولِ ٍیرٍس گٌذزدایی قَی ٍ هَثر است کِ هادُ 

 ضَد. آًفَالًسا هَثر است اها تِ راحتی تَسظ هَاد آلی،  غیر فعال هی



عَر گستردُ در دسترس است ٍ  کن ٍ تِ  (، تا ّسیٌِدقیقه زمان تماس 01تا  01با ّای خاًگی ) گٌذزداّا ٍ سفیذکٌٌذُ

 ضَد. ی سغَح در هراکس درهاًی تَصیِ هیترای گٌذزدای

 

کٌذ ٍ تحت تاثیر گرها ٍ ًَر تجسیِ  ّا غطاّای هخاعی، پَست ٍ هجاری تٌفسی را تحریک هی تا ایي حال سفیذکٌٌذُ

 ّا تایذ تا احتیاط هصرف گردًذ. دٌّذ. تٌاتر ایي سفیذکٌٌذُ راحتی تا سایر هَاد ضیویایی ٍاکٌص ًطاى هی ضًَذ ٍ تِ هی

تَاًذ اثرات آى را  تر( هی تر ٍ ضعیف ضذُ )قَی سازی تَصیِ ُ ًادرست از سفیذکٌٌذُ از جولِ عذم رعایت هیساى رقیقاستفاد

 دیذگی کارکٌاى هراقة تْذاضتی گردد. ترای گٌذزدا کاّص دّذ ٍ تاعث آسیة

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

 ضَد. تٌذ ضذ آب ٍ دستکص ٍ عیٌک ترای هحافظت از چطن در تراترپاضیذى تَصیِ هی هاسک، پیصاستفادُ از  -

 ّای تا تَْیِ هٌاسة هخلَط ًوَدُ ٍ استفادُ گردد. ّای سفیذکٌٌذُ در هحل هحلَل -

 ًوایذ( هیگردد ٍ آى را ًاکارآهذ  سفیذکٌٌذُ تا آب سرد هخلَط گردد )آب گرم تاعث تجسیِ ّیپَکلریت سذین هی -
 


