
عفونی کنیم چگونه محیط کار و بسته بندی ها را برای مشتریان ضد  

و  هاشدنعادی قبل از شیوع ویروس کرونا برگشته است، این باز  هایفعالیتجامعه به  هایقسمتاکثر  بااینکه

حالت ما دوست داریم تا هر چه زودتر به  یهمه. کنندمیبود فرق  متداول قبالًبسیار با چیزی که  هافعالیت

سخت  هایچالشبا  دارهامغازهخانگی، آنالین یا  وکارکسبصاحبان  بیندراینمعمولی برگردیم،  و زندگیعادی 

.کردندنمیفکرش را هم  حالتابهکه  اندشدن روروبه بلندمدتی  

 وند بلکهبه وجود آمدند که باید در فضای بسته رعایت شاجتماعی  گذاریفاصلهبرای قوانین جدیدی  تنهانه

معمولی روزانه دارند و دیگر اعتماد  باکارهایدارند که کمی ترس و شک همراه  سروکاربا افرادی  وکارهاکسب

دوستانه از خانه بیرون بیایند، چه خرید  قرارهایقبلی میان خریدار و فروشنده مثل قبل نیست. چه مردم برای 

و اگر وارد مکان جدیدی  کنندمیداشتی بیشتر از قبل دقت قدم زدن و هواخوری به مسائل به اصالًکردن یا 

  .اندگردنشوند تنها اگر به تمیز بودن و رعایت نکات بهداشتی آن مکان اعتماد کنند، دوباره به آنجا بر می 

جدیدی  استانداردهایبه وجود آورد؟ باید قوانین و  وکارهاکسبحاال چگونه باید این اعتماد را بین مشتری و 

به نظر  خطربیرای ضدعفونی کردن درست و رعایت بهداشت در محیط به وجود آورد تا یک مکان دوباره امن و ب

ه چگونه محیط را ضد عفونی کنیم تا مردم در امنیت باشند.ک کنیممیبرسد. در ادامه در مورد این صحبت   

 

در برابر ویروس و باکتری وکارکسبحفاظت از   

که برای سالمتی عموم دارد باخبرند، موارد خطرناک  رهاییخطدنیا از ویروس کرونا و مردم  یهمه کهدرحالی

ی آنالین نادیده گرفته وکارهاکسبو  هامغازهصنعتی،  هایمحیطدیگری برای سالمتی هم وجود دارند که در 

.شوندمی  

میکروب در هر  01112 تقریباًمثل دسکتاپ  ایسادهبر اساس آماری از سازمان بهداشت جهانی، وسایل 

اداری محل رشد  هایمحیطو قهوه ساز در  سازچای دستگاهمربع دارند. وسایل دیگری مثل تلفن،  مترسانتی

است!(، بیشترشان  طورهمینهم  واقعاً)که رسدمیبه نظر زیاد  هامیکروبتعداد  بااینکههستند.  هامیکروبانواع 

.روندمین ساده از بی ضد عفونی کننده یمادهبا یک   

 

 از یک ضدعفونی کننده مناسب استفاده کنید



 شیرینجوشخانگی مثل اسپند دود کردن، مخلوط کردن سرکه و  هایروشدیگر دوران ضدعفونی کردن با 

با چند لیتر آب برای تمیز کردن  ضد عفونی کننده یمادهبرای تمیز کردن سطوح یا قاطی کردن چند قطره 

ویروس  ازجمله هامیکروببسیاری از  هاروشبه پایان رسیده است زیرا تمام این  اداری هایمحیطزمین در 

کنید و ضدعفونی  گذاریسرمایه. به همین دلیل باید روی مواد ضدعفونی کننده خوب برندنمیکرونا را از بین 

قرار دهید. اولویتکردن بسته بندی و محیط کاری را در   

 

تشخیص دهیم؟ کیفیتبیرا از یک ضدعفونی کننده  باکیفیتچگونه یک ضدعفونی کننده   

و معایب خودشان  هاقابلیت هاآناز  هرکداماما  گیرندمیاکثر مواد ضدعفونی کننده در یک گروه قرار  بااینکه

پایه ؛ این مواد اندشدهساختهمثل کلر، فنول و الکل  هاییپایهکه همه مواد ضدعفونی کننده از  علتاینبه. رادارند

نهایی که  ینتیجهدر کمیت و قدرت شیمیایی بر اساس  شوندمیاضافه  هاآنو دیگر مواد شیمیایی که به 

.کنندمیاست فرق  موردنیاز  

 هایکنندهضدعفونی کننده ها ممکن است شکل و بوی یکسان داشته باشند بعضی از ضدعفونی  یهمه بااینکه

و  آنفوالنزامناسب هستند. درست مثل  توبرکلوزیسمثل  هاییباکتریتنها برای کشتن  قیمتارزان

باکتریایی از بین  هایکنندهو با ضدعفونی  گیردمیقرار  هاویروس یخانوادهسرماخوردگی، کرونا هم در 

مطمئن شوید که برای از بین بردن باکتری و ویروس  حتماً. هنگام خرید ضدعفونی کننده بهتر است روندمین

، به خاطر ردبمیرا از بین  هاباکتریو  هاویروس %99.99روی محصولی نوشته است که  مناسب است. اگر

.اندنکردهاست که دانشمندان هنوز کشف  ایناشناختهی هامیکروب احتمال  

 

ضدعفونی کننده استفاده کرد؟ یبه جا تمیزکنندهاز مواد  توانمیآیا   

به جای ضدعفونی کننده است.  تمیزکنندهده از مواد استفا دهندمیکه مردم انجام  هاییاشتباهیکی از 

ا ت هاتمیزکنندهبعضی از  بااینکهضدعفونی کند.  کامالًد توانمیاما ن کندمیشیشه را تمیز  شورشیشه مثالعنوانبه

هتر است ضدعفونی کننده ها ندارند. ب یاندازهبهاما قدرت کافی  برندمیرا از بین  هاویروسو  هاباکتریحدودی 

استفاده کرد و در کنارشان از مواد ضدعفونی  هاکثیفیرو سطوح و  هایلکهبرای از بین بردن  تمیزکنندهاز  مواد 

بهتر و از بین بردن کامل هر میکروبی استفاده کرد. ینتیجهعمومی و کاری برای  هایمحیطکننده در   

 



کنید ضدعفونیمختلف محیط را  هایقسمتتمام سطوح و   

کجا باید از آن استفاده  دقیقاًدرست را پیدا کردید قدم مهم بعدی این است که بدانید  ضدعفونی کننده یی وقت

را در محیط کارتان شناسایی  زنندمیو جاهایی که مردم زیاد به آن دست  وآمدرفتپر  هایمکان حتماًکنید. 

 هامیکروبچند مکانی که محل انتقال را هنگام ضدعفونی کردن در اولویت قرار دهید.  هاتقسمکنید و آن 

از: اندعبارتهستند   

شوییظرفدستشویی و   

آسانسور هایدکمه  

پنجره و در یدستگیره  

الکترونیکیکیبورد و دیگر لوازم   

به غذا و نوشیدنی مثل یخچال یا دستگاه چایی ساز مربوطلوازم   

لمسی هایصفحه  

هاجعبهو  هاکیف  

 تریدکاربرید بهتر و توانمیاز قبل  پرخطر هایمحیطباال و دیگر  هایمثالبا شناسایی کردن سطوحی همانند 

ضد عفونی کنید. هامشتریمحیط کاری را برای کارکنان و   

 

منظم ضد عفونی کنید طوربهمحیط را   

حالت ممکن باشد باید عملیات تمیز کردن و  ترینامندر  هامشتریبرای اینکه محیط کاری برای کارکنان و 

که در محل کار صورت  وآمدهایرفتبهتر است به  از قبل انجام شود. بیشترو  ترمنظم طوربهضدعفونی کردن 

بسازید.  تریکاربردیاوج شلوغی را شناسایی کنید تا روتین ضدعفونی کردن  هایساعتتوجه کنید و  گیردمی

نی کننده زمان کافی برای اثر کردن داشته مهم دیگر این است که باید  مطمئن شد که مواد ضدعفو ینکتهیک 

اثر کنند. کامالًداشته باشند تا  نیازدقیقه زمان  0باشند، بعضی از ضدعفونی کننده ها ممکن است تا   

 



اجتماعی و پوشیدن ماسک و حتی در مواقع خاص محدود کردن  گذاریفاصله یاضافهبهبا رعایت موارد باال 

به مردم حس ید محیط کاری را به یک مکان امن تبدیل کنید که در این شرایط توانمی هابازدیدکنندهتعداد 

.دهدمیاعتماد و امنیت   

 *لینک خرید ماسک*

 

 

 


