
)COVID-19دستورالعمل ویژه برای نظافت منزل جھت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (

چرا این روزھا تمیز کردن از ھمیشھ مھمتر است ؟

ممکن ویروس ، است عفونت شیوع کاھش روزھا این در ما ھمھ ھدف است. اما بوده میھمانان و میزبانان توجھ مورد ھمیشھ تمیزی 
لمس سطوح کردن عفونی ضد و کردن تمیز دلیل ھمین کند. بھ زندگی سطوح از برخی در روز چند حتی یا ساعت چند برای است 

شده  بسیار ضروری است.

بین ضد عفونی و تمیز کردن تفاوت وجود دارد

بردن بین از عمل کردن تمیز ، بریم می پی عفونی ضد و کردن تمیز بین تفاوت درک بھ ، ھا میکروب شیوع از جلوگیری ھنگام 
بھ کھ گازی اجاق یا آشپزخانھ سینک کردن پاک برای صابونی اسفنج از کھ وقتی (مانند است ھا ناخالصی و خاک ، ھا میکروب 
(مانند ھا میکروب بردن بین از برای شیمیایی مواد از استفاده یعنی کردن عفونی ضد اما کنید)، می استفاده است کثیف وضوح 

پاشیدن محلول سفید کننده) ، پس ابتدا از تمیز کردن شروع کنید و سپس با ضد عفونی کردن خطر ابتال بھ عفونت را کاھش دھید.

 

راھنمایی کاربردی برای بھتر تمیز کردن اقامتگاه

کردن تمیز برای خدماتی نیروی یک از است، اگر آمده مھمانان استفاده مورد فضای کردن تمیز برای مھم نکتھ چند اینجا در 
اقامتگاھتان بھره می برید ، بھ آنھا بگویید کھ از این نکات استفاده کنند.

کنید، استفاده ای پارچھ صورت پوشش یا صورت ماسک و لباس ، دستکش : مانند مصرف وسایل یکبار ، از کردن تمیز ھنگام - ١
حتماً بعد از ھر تمیز کردن دستکش را بیرون بیاورید و بالفاصلھ دستان خود را بشویید.

طی در ، امکان صورت کند. در گردش تازه ھوای دقیقھ  ٢٠حداقل دھید اجازه کنید، تھویھ را ھا اتاق ھوای کردن تمیز از قبل - ٢
مراحل تمیز کردن ، تمام پنجره ھا را باز کنید.

کار این اگر بشویید، ثانیھ  ٢٠حداقل و کنید استفاده آب و صابون از بشویید. کامالً را خود دستان ، کردن تمیز از بعد و قبل - ٣
 درصد الکل استفاده کنید.۶٠برایتان امکان پذیر نیست ، از یک ضدعفونی کننده دست با حداقل 

صابون یا شوینده مواد از ھا میکروب و غبار و گرد ، چربی ، کثیفی بردن بین از برای کنید، عفونی ضد سپس ، کنید تمیز ابتدا - ۴
بماند سطوح روی بر مواد دقیقھ چند بگذارید کنید، اسپری را سطوح کننده عفونی ضد مواد با ، کردن تمیز از پس کنید، استفاده آب و 



ھر برای لطفا ، نکنید استفاده مصرف یکبار مرطوب دستمال یا کاغذی ھای حولھ از است بھتر ، کنید پاک را سطوح آن از بعد ، 
میھمان از یک پارچھ تمیز کننده جدید استفاده کنید.

، صورت کھ شود می توصیھ ، ھا میکروب شیوع از جلوگیری برای کنید،  جلوگیری خود صورت لمس از کردن تمیز ھنگام - ۵
بینی و چشم ھای خود را با دست ھای شستھ نشده لمس نکنید بھ این نکتھ در ھنگام تمیز کردن توجھ بیشتری کنید.

ھستند شدن لمس حال در ھمیشھ کھ باشید داشتھ سطوحی بھ ای ویژه  حتما توجھ کنید،استفاده مناسب کننده عفونی ضد مواد از - ۶
مانند :  پیشخوان آشپزخانھ ، دستگیره ھای در ، کلید ھای روشنایی ، کنترل از راه دور و دستگیره ھای شیر آب …

، ببرید بین از دقت با را مشاھده قابل زبالھ و آلودگی ھرگونھ نکنید،  فراموش را نرم سطوح سایر و ھا فرش ، ھا مبل نظافت - ٧
سپس با تمیز کننده ھای مناسب این سطوح را تمیز کنید.

دارید وآشپزخانھ دست ھای حولھ ، ،پتو تشک  روکش اگر، بشویید گرمایشی دمای باالترین با را ھا ملحفھ کلیھ االمکان حتی - ٨
حتما آنھا را ھم شستشو کنید، بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھنگام دست زدن بھ لباس ھا و پارچھ ھای کثیف ، دستکش داشتھ باشید.

شما باید جارو برقی را ھم با وسایل ضد عفونی کننده پاک کنید.جاروبرقی را بعد از ھر تمیز کردن خالی کنید،  -٩

وسایل سایر و کننده عفونی ضد ھای دستمال ، کاغذی ھای حولھ از اگر بشویید، یا و ریختھ دور را خود کننده تمیز وسایل - ١٠
سایر و کننده تمیز ھای پارچھ از  اگر و کنید خارج اقامتگاه  از خود کار اتمام از بعد را زبالھ سطل ، کنید می استفاده مصرف یکبار 

محصوالت قابل استفاده مجدد استفاده می کنید ، حتماً آنھا را با باالترین دمای گرمایی مناسب شستشو دھید.

برای میھمانان چھ وسایلی در نظر بگیریم ؟

بگیرید، وسایلی نظر در آنھا برای ھم را اضافی مورد چند است بھتر باالتر بھداشت و نظافت سطح داشتن و میھمانان بھ کمک برای 
 مانند:

مواد ضد عفونی کننده و  ضد باکتری دست
دستکش و  یا دستمال مرطوب یکبار مصرف
صابون شستشوی دست



دستمال توالت

بھ میھمانان در مورد روال تمیزکاری ویژه خود توضیح دھید

بھ مربوط ھای دستورالعمل کنیم می ،پیشنھاد است برخوردار باالیی اھمیت از میھمانان توسط بھداشتی نکات رعایت کھ آنجایی از 
رعایت بھداشت در شرایط کرونا چاپ و در اختیار میھمانان قرار دھید تا آنھا نیز بھ رعایت اصول بھداشتی ترغیب شوند.

شرایط فعالیت اماکن اقامتی در دوره کرونا و راھنمای دریافت مجوز از وزارت بھداشت

را کرونا دوره بھداشتی ھای پروتکل کھ اقامتگاه ھایی برای آنالین رزرو امکان کشور، کل محترم دادستانی ابالغیھ بھ توجھ با 
روی بر نمایند، دریافت مربوطھ آنالین سامانھ در نام ثبت با را بھداشت وزارت سوی از شده تعریف مجوز ھمچنین و کنند رعایت 

سایت ویالیاب فراھم شده است.

مکرر تاکید و کالن سطح در کرونا ویروس شیوع از پیش گیری جھت گسترده اقدامات پی در دارید، اطالع کھ ھمان گونھ 
فعالیت محترم، دادستانی درخواست بھ توجھ با و ھموطنان سالمتی حفظ منظور بھ ویالیاب سفر، از خودداری بر بھداشتی کارشناسان 

خود را تا بھ امروز بھ حالت تعلیق درآورده بود.

می شود توصیھ کماکان نداریم، قرار مطلوبی صد در صد شرایط در و نشده مھار کامل صورت بھ بیماری این گسترش کھ آنجایی از 
صنایع و اصناف کار بھ آغاز بھ توجھ با اما نمایند، پرھیز غیرضروری سفرھای ھرگونھ از حتی االمکان عزیز ھموطنان کھ 

انجام بھ ناچار افراد از برخی آن کھ احتمال اخیر، روزھای در اقتصادی فعالیت ھای روند سرگیری از و کشور در کم خطرتر 
سفرھای کاری یا پزشکی یا اجباری باشند قوت می گیرد.

چارچوب در کھ مطلوب بھداشتی شرایط واجد اقامتگاه ھای تا کرده است فراھم را امکانی بھداشت محترم وزارت رو، این از 
پروتکل ھای بھداشتی ستاد مبارزه با کرونا قرار می گیرند، بتوانند فعالیت خود را از سرگیرند.

دریافت بھ نسبت مربوطھ، فرم تکمیل و کشور صنایع و اصناف سامانھ در نام ثبت طریق از تا است الزم محترم میزبانان کلیھ لذا 
مجوز فعالیت تکلیف شده توسط وزارت بھداشت و رعایت کامل نکات بھداشتی اعالم شده اقدام نمایند.

روند گام بھ گام ثبت نام در سامانھ وزارت بھداشت شرح داده شده است:
- ثبت نام جدید در سامانھ :١

 https://eoh.behdasht.gov.ir/login

وارد سامانھ اصناف و صنایع شده و گزینھ ثبت نام جدید را انتخاب کرده و مطابق با تصویر زیر اطالعات خود را وارد کنید.

در مرحلھ بعد کد تاییدی کھ بھ تلفن ھمراه شما ارسال می شود را وارد کنید.



– ثبت واحد جدید٢

در صفحھ بعد، گزینھ “ثبت نام واحد جدید” را انتخاب کرده و اطالعات اقامتگاه خود را وارد کنید.

– انتخاب فعالیت٣

بھ مربوط خدماتی فعالیت ھای ، ١سطح در را خود اقامتی واحد فعالیت پیشرفتھ”، “جستجوی گزینھ بر کلیک از پس مرحلھ این در 
و در سطوح بعدی مطابق با تصاویر زیر انتخاب کنید و در انتھا بر روی گزینھ “ثبت اطالعات” کلیک کنید.تامین جا وغذا 

شد خواھد ارسال شما برای شغل با مرتبط و ضروری دستورالعمل ھای حاوی و زیر متن مشابھ پیامکی نام، ثبت مراحل پایان از بعد 
تا با رعایت آن در حفظ سالمت خود و ھموطنان کوشا باشید.

 دریافت شده را در یک برگھ چاپ کنید و در محل اقامتگاه خود نصب نمایید.QR Codeلطفا پس از ثبت نام، کد رھگیری و 

برای دریافت دستورالعمل بازگشت بھ کار شاغلین با احتمال ابتال، لطفا کلیک کنید:

http://EOH.behdashtcdn.ir/158.pdf 

برای دریافت دستورالعمل استفاده از بخش خصوصی در عملیات گندزدایی، لطفا کلیک کنید:

http://EOH.behdashtcdn.ir/175.pdf 

برای دریافت دستورالعمل بھداشتی مراکز اقامتی، لطفا کلیک کنید:

http://EOH.behdashtcdn.ir/134.pdf 

میزبانان شد می توصیھ ھا، اقامتگاه پلمپ از پیشگیری ھدف با و فعلی شرایط در گیری تصمیم مراجع پراکندگی بھ توجھ با نھایت در 
با تماس یا مراجعھ بھ اداره میراث فرھنگی و گردشگری استان محل اقامت خود، از آخرین تصمیمات متخذه آگاھی یابند.

با آرزوی سالمتی و بھروزی برای ھمھ شما.

www.villaayab.com


