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 9توصیه کلیدی برای کاهش احتمال ابتال به بیماری

پیشگیری از کرونا در محیط کار
ترجمه:
مریم سادات
کاظمی

لونقل عمومی ،ادارهها ،مراکز خرید و ...باعث میشود باکتریها و ویروسها بهراحتی انتقال یابد و
حضور مکرر افراد مختلف در وسایل حم 
زمینه ابتال به اینگونه بیماریها افزایش پیدا کند .امروزه بیشتر افراد ساعات طوالنی را بیرون منزل سپری میکنند و ناگزیر از استفاده از دستگاه
ل کار خود خواهند بود .باتوجه به افزایش احتمال همهگیری کرونا،
کارتخوان ،عابربانک ،آسانسور ،اتوبوس ،مترو و ...و سپس حضور در مح 
بهتر است همه افراد عالوه بر رعایت بهداشت در منزل ،به اقدامات حفظ سالمت و پیشگیری از ابتال در محیط کارشان نیز توجه داشته باشند.

 9توصیهکلیدی
 1رعایت بهداشت دستها :وسایل نقلیه عمومی ،دکمههای آسانسور و دستگیرههای
در ورودی ،گرچه بهظاهر تمیز هستند ،مأمن خوبی برای انواع ویروسها و باکتریها خواهند
بود زیرا افراد مختلف که ممکن است ناقل بیماری باشند با آنها تماس دارند .خوشبختانه
شستشوی دستها زمینه انتقال عوامل بیماریزا را کاهش میدهد بنابراین ،پس از ورود به
محل کار ،حتما دستهایتان را بشویید و سپس با وسایل شخصی خود کار کنید .دستها
بهخصوص انگشتان و بین انگشتان باید  15تا  20ثانیه با آب ولرم و صابون شسته شده و در
صورت امکان با محلول آنتیباکتری ضدعفونی شوند .این توصیه را باید پیش از صرف غذا
نیز رعایت کرد .البته برای کاهش احتمال بیماری در دورههای همهگیری ،باید از دستدادن
که یکی از عادتهای مرسوم هنگام احوالپرسی است ،چشمپوشی کرد.
 2ضدعفونی کردن وسایل در محیط کار :صفحه کلید و موس رایانه ،تلفن ،سطح
میز ،کارتابلها ،خودکار و دیگر وسایلی که همه افراد در محیط شغلی استفاده میکنند ،زمینه
آلودگی بسیار جدی به انواع ویروس و باکتری را دارد .مدیران و کارفرمایان باید این مساله را
کامال جدی بگیرند و هر روز پس از اتمام کار ،از نیروهای خدمات خواسته شود تمامی این
وسایل و همچنین دکمههای آسانسور ،کلیدهای برق ،دستگیره در ،نردهها ،سرویس بهداشتی
و ...را ضدعفونی کند .گرچه چنین اقداماتی به نظر وقتگیر و هزینهبر میرسد اما تاثیر
جدی در پیشگیری از انتقال بیماریها خواهد داشت.
ف غذای شخصی :گرچه استفاده
 3استفاده از لیوان و ظر 
از ظروف شخصی آب و نوشیدنی توصیه همیشگی برای حفظ
سالمت افراد در ادارههاست ،در دوران شیوع بیماریهای واگیر
اهمیت بیشتری خواهد داشت .در چنین شرایطی بهتر است
چای و آب در لیوان شخصی نوشیده شود ،هر فردی قندان

جداگانه داشته باشد و غذا در ظروف یکبار مصرف سرو شود.
 4رعایت بهداشت در طبخ غذا :یکی از محیطهای مستعد انتقال بیماریها،
آشپزخانه است که در ادارهها و سازمانها به دلیل حضور چند نفر و طبخ غذا در حجم
باال مراقبتهای جدی را میطلبد .کارکنان این بخش حتما باید از دستکش ،ماسک و لباس
تمیز استفاده کنند و در مراحل مختلف تهیه غذا مانند خرد کردن گوشت و ...مرتب
دستهایشان را با آب و صابون بشویند .همچنین سطح کار تهیه مواد غذایی خام و سرو
غذای آماده و وسایلی مثل چاقو ،قاشق و ...باید جدا باشد و شستشوی کامل این وسایل
فراموش نشود .از طرفی ،فراوردههای گوشتی ،لبنیات و تخممرغ از منابع سالم انتخاب
شوند و حتما بهطور کامل پخته باشند.
ل کاغذی :در تمامی سرویسهای بهداشتی عمومی
 5تهیه مواد شوینده و دستما 
ازجمله ادارهها باید موادشوینده استاندارد برای شستشوی دستها در اختیار کارکنان قرار گیرد.
دستمالکاغذی نیز یکی از ملزومات رعایت بهداشت است .همه افراد باید پس از شستشو،
دستها را کامال با دستمال خشک کنند .همچنین افراد هنگام عطسه و سرفه باید دهان و بینی
را با دستمال تمیز کنند و سپس آن را در سطل زباله دردار بیندازند .اگر کنار سطل زباله کیسههای
پالستیک کوچک نیز باشد تا فرد دستمال را درون آن بگذارد و سپس داخل سطل بیندازد،
احتمال انتقال ویروسها باز هم کمتر خواهد بود.
 6بازکردن پنجرهها برای تهویه محیط :در ادارهها و سازمانها نیز باید مانند
منزل ،روزانه و ترجیحا صبح 10 ،تا  15دقیقه همه پنجرهها باز باشد تا هوا جریان
پیدا کند .ازآنجا که در روزهای زمستان معموال شوفاژ و بخاری روشن است ،هوای
ساختمان خیلی خشک میشود که باعث تحریک مخاط بینی و افزایش زمینه ابتال به

بیماریهای ویروسی خواهد بود .البته در صورت امکان استفاده از دستگاه تهویه هوا
نیز مفید است.
 7توجه به سالمت دیگران در صورت ابتال به بیماری :در صورت ابتال به عالئم
سرماخوردگی مانند عطسه و سرفه ،باید از حضور در جمع دیگران خودداری کرد .کارفرمایان
و مدیران در این زمینه اصال نباید سختگیری داشته باشند و حتما نسبت به مرخصی فرد بیمار،
مساعدت کنند .در شرایط ضروری که فرد ناگزیر به حضور در اداره است حتما باید از ماسک
مخصوص استفاده کند ،حتیاالمکان دستها را به وسایلی که همه با آن سروکار دارند ،نزند.
هنگام عطسه و سرفه حتما صورت را با دستمال کاغذی تمیز کند و آن را در سطل زباله بیندازد.
به هیچ وجه نیز ظرف و لیوان خود را با دیگران به طور مشترک استفاده نکند.
 8پرهیز از جلسات غیرضروری :ازآنجا که حضور در جمع یکی از مهمترین شرایط
انتقال بیماریهای واگیر است ،توصیه میشود طی دورههای همهگیری بیماریهایی مثل کرونا،
از جلسات و دورهمیهای غیرضروری خودداری شود .در غیر این صورت ،استفاده از ماسک
برای افراد دارای عالئم بیماری ضرورت دارد .رعایت دیگر اصول بهداشتی مثل شستشوی
دستها ،سرو نوشیدنی و خوراکی در ظروف یکبار مصرف و ...نیز اهمیت زیادی دارد.
 9دورکاری :در صورتی که امکان انجام مسوولیتهای شغلی کارمندان در منزل وجود
دارد ،بهتر است در دورههای همهگیری بیماری ،حضور افراد در ادارهها و سازمانها کاهش
پیدا کند .این نکته عالوه بر کارکنان در مورد مراجعهکنندگان نیز صدق میکند .بهتر است از
حضور غیرضروری بیرون از منزل و بهخصوص اماکن عمومی اجتناب شود .خوشبختانه
امروزه بسیاری از امور اداری و بانکی از طریق اینترنت امکانپذیر است .حتی بهتر است این
روزها از اتومبیل شخصی به جای وسایل عمومی استفاده شود.
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