


 آباز  91-کووید انتقال

 

 ؟منتشر شود یدنیآب آشام یقتواند از طرمی 91-کووید یروس بیماریو آیا (9

 یهاستمیسنظیر آب  یهتصفمتداول  یها نشده است. روش شناسایی یدنیدر آب آشام 91-کوویدعامل  تاکنون ویروس

استفاده  های مسئول کشورهای سازمانالعملمطابق دستور یو گندزدای یسازفصافرایند  که ازتصفیه آب شرب شهری 

 .دارندرا  91-یدکوو عامل بیماری یروسونمودن  یرفعالغ یاحذف  تواناییکنند، یم

 

 به جوشاندن نیاز دارد؟ (توزیع شبکه آب) شده تصفیه آیا آب آشامیدنی (2

 .لازم نیست 91-کووید به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر شده تصفیه جوشاندن آبخیر، 

 

 بی خطر است؟ ها شستشوی دستبرای کشی شده لولهآیا استفاده از آب  (3

استفاده و نوشیدن آب های آب آشامیدنی در ایران، توصیه اکید خانهبرداری و بازدهی تصفیهبهرهبا توجه به شرایط  ،بله

آب و صابون به مدت ها با  دستمکرر شستن  و استفاده از این آب برای شستشوی دست منعی ندارد. است کشیلوله

 .کندکمک می 91-کووید بیماری ثانیه به جلوگیری از شیوع 02حداقل 

 

 است؟ آشامیدنی لوله کشی شده ایمنآیا آب  (4

 به ورود از قبل آب ها،ویروس جمله از بیماریزا عوامل بردن بین از یا حذف برای ،EPAآشامیدنی آب مقررات براساس

سازمان . باشد می ایمن و کرده سپری را تصفیه مراحل کشی شدهآب لولهدر ایران .است تصفیه نیازمند توزیع شبکه

نشده  شناساییدر منابع آب آشامیدنی  91-کووید ویروس تاکنون"اظهار داشته است که  (WHO) بهداشت جهانی

مرکز کنترل و  اساس اعلام برعلاوه بر این،  ".منابع آب کم استدر  آن حضور فعلی خطراست و براساس شواهد 

 یابد.عمدتاً بین افرادی که در تماس نزدیک با یکدیگر هستند، گسترش می 91-کووید، (CDCها )پیشگیری از بیماری

 

 بندی شده است؟آیا نیاز به خرید آب آشامیدنی بطری یا بسته (5

طبق نیست و مردم می توانند  91برای جلوگیری از ابتلا به کووید شده بندی های بستهنیازی به خرید و یا استفاده از آب

در منبع آب  91-کووید ای مبنی بر وجودهیچ نشانه تا کنون کشی شده، ادامه دهند.لولهمعمول به استفاده و نوشیدن آب 

 .ندارد، وجود دبگذاربر تأمین مطمئن آب تأثیر  بر این که این ویروس مبتنیآشامیدنی یا شواهدی 

 

 در تأمین ایمنی آب آشامیدنی چیست؟ بهداشت وزارت و فاضلاب و آب هایشرکت نقش (6

آلودگی از  کرده تاو اجرا  را تعیین رسانی اجتماعهای آببرای سیستمآب آشامیدنی الزامات تصفیه  ومقررات این دو نهاد 

سازی و گندزدایی با استفاده صاف شامل الزاماتاین . شودها جلوگیری ویروس منتقله از آب نظیر یزابیماریعوامل به 



لاوه د. عنکندست مصرف کننده حذف یا نابود میزا را قبل از رسیدن به مانند کلر است که عوامل بیماریاز گندزاهایی 

های روشتصفیه آب که از  متمرکزهای متداول روش"کند، میخاطرنشان  (WHO)بهداشت  بر این، سازمان جهانی

 ."کنندمیرا غیرفعال  91-کووید ویروس ،کننداستفاده می گندزداییتصفیه و معمول 

 

 اگر از مناسب بودن کیفیت آب آشامیدنی تردید داشته باشم، چه کاری باید انجام دهم؟ (7

 یدنیدر منابع آب آشام 91-یدکوو یروستاکنون حضور و"( اظهار داشته است که WHO) بهداشت جهانی سازمان

خانوارهایی که آب خود  حال این با "در منابع آب کم است. آن حضور خطر ینشده است و براساس شواهد فعل ییشناسا

. باشند نداشته ویروس این به آب آلودگی خصوص در نگرانیکنند، دریافت میکشی شده( )آب لوله آبرسانیبکه را از ش

به  یدنزا را قبل از رس یماریمانند کلر است که عوامل ب ییبا استفاده از گندزاها ییو گندزدا یسازشامل صاف یهتصف

از منابع آب غیر لوله کشی شده )چشمه، قنات، چاه خانوارهایی که  مورد در. کندینابود م یادست مصرف کننده حذف 

بایستی نسبت به بهسازی منبع آب اطمینان حاصل شود تا از ورود هرگونه آلودگی  شخصی و ...( استفاده می کنند

 در آب برداشت محل یا هاچاه دهانه مناسب دهیپوشش شامل تواندمی بهسازی . اقداماتگرددمیکربی به آب جلوگیری 

 جهت سطحی آبهای مناسب زهکشی چشمه، اطراف به حیوانات ورود از جلوگیری جهت حصار از استفاده چشمه،

 تردید کشیغیرلوله آب منبع بودن بهسازی به نسبت که صورتی در. باشدمی...  و چشمه یا چاه به ورود از جلوگیری

 .باشدمی شرب مصرف از قبل آب جوشاندن کار بهترین ،دارد وجود

 

 منتشر آب گرم یهاحوضچه استخرها و  یقتواند از طر یم 91-یدکوویماری ب یروسو آیا (8

 ؟شود

گرم وجود آب های حوضچهاستفاده از استخرها و از طریق  91-یدکوویماری ب ویروس بر پخش یمبن گزارشی هیچ

 های آب گرمحوضچهال با کلر و برم( استخرها و )به عنوان مثمناسب  یو ضد عفون ی، نگهداربرداریبهرهندارد. 

 .دکنمی یرفعالغ یارا حذف  91-یدکوویماری بعامل  ویروس

 

 های سپتیک و فاضلابسیستم

 

 ؟شوددر مدفوع یافت می 91-کوویدبیماری یروس و آیا (9

 یروسو یزانشده است. م ییشناسا 91-کووید مبتلا به یماراناز ب یدر مدفوع برخ 91-یدکوو بیماری ویروس عامل

 .یستمشخص ن موجود در مدفوع یروسوزایی قابلیت بیماریو  یروسو طول مدت دفع، در مدفوعاین بیماران از  دفعی

از  یقبل یهارود براساس دادهیحال، انتظار م ینناشناخته است. با ا یزاز مدفوع فرد آلوده ن 91-یدانتقال کوو خطر



این خطر ( MERS) یانهخاورم ی( و سندرم تنفسSARSحاد ) یمرتبط، مانند سندرم حاد تنفس یروسکروناو یهایماریب

 گزارش نشده است. 91-کووید یدهان -یاز انتقال مدفوعمواردی کم باشد. تاکنون 

 

 ؟یابد انتشارفاضلاب  هایشبکه یقتواند از طریم 91-یدکوو یماریب یروسو آیا (2

د. نکنیم بررسیرا  91-یدکوویماری ب مربوط به انتقالموجود  یهاتمام دادهمسئول در دنیا  هایعلمی و سازمانکز امر

فاضلاب کم است. اگرچه  یهایق شبکهاز طر 91-یدکووبیماری  عامل یروسخطر انتقال و موجودهای بر اساس داده

رخ  یاتفاق ینکه چن یستدر دست ن شواهدی یچفاضلاب ممکن است، اما تاکنون ه یقاز طر 91-یدکوو بیماری انتقال

 شناسایینشده  یهفاضلاب تصف روز در 91تا  0به مدت ، استمشابه  یک کرونا ویروسکه ، (SARS) سارس باشد. داده

از آن است  یها حاکدادهفاضلاب وجود داشت.  یها، انتقال همراه با آئروسل0222در سال  SARS یوعشده است. در ش

میلی گرم بر لیتر  5/2معادل  آزاد یماندهباق ی با ایجاد کلرفاضلاب شهرتصفیه  یستمسمطئمن در  نیکلرزفرایندهای که 

 استاندارد یهااز روش یدفاضلاب باهای تصفیه خانه کارگران .است یها کافیروسوکرونا ل کردن یرفعاغ یبرا و بیشتر،

را طبق   (PPE)یفردحفاظت  یزاتو تجه رعایت نمایندرا پایه  یبهداشت یاطیاستفاده کنند، اقدامات احت در حین کار

 .بپوشند مصوب در کشور یهادستورالعمل

 

 باید 91-یدکوو یماریب ویروسمحافظت در برابر  یفاضلاب براتصفیه کارگران  آیا (3

 ؟یشتری رعایت نمایندب یاطیاقدامات احت

اطمینان داشته باشندکه از تماس  در طی انجام عملیات روزمره کارگران طوری باشد تا یدخانه فاضلاب بایهتصف عملیات

 و یمنکار اعملیات ، یمهندساداری و  یکنترل ها شامل استفاده ازعملیات  ین. اشودآنها با فاضلاب جلوگیری می

مخصوص  یگونه حفاظت اضاف یچنشده لازم است. ه یهتصف فاضلابهنگام کار با  معمولااست که  PPE استفاده از

 یهفاضلاب وجود دارد، توص یهتصف یساتکه در تاس یفاضلاب از جمله موارد یریتمد یاتعملکارکنان  یبرا 91-یدکوو

 شود. یمن

 

 مبتلا شد؟ 91-یدکوو آیا می توان از طریق فاضلاب به ویروس (4

از  91-یدکوو تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر انتقال ویروس"اعلام کرده است که  (WHO) سازمان بهداشت جهانی

 ".آوری فاضلاب با یا بدون تصفیه فاضلاب وجود نداردطریق شبکه های جمع

 

 برد؟را از بین می 91-آیا سیستم سپتیک فاضلاب، ویروس کووید (5

اساس  بر کنند، اماگندزدایی نمی( تصفیه فاضلاب غیرمتمرکز )نظیر مخازن سپتیکسیستم های در را  چند فاضلاب هر

این ویروس  ،هاقادر است نظیر سایر ویروس ،چنانچه یک سیستم سپتیک تانک به درستی مدیریت شود ،USEPAنظر 



د تا از تأثیرگذاری و آلودگی ندر فاصله و مکانی احداث شوها باید د. علاوه بر این، سپتیک تانک را هم حذف نمای

 تأمین آب شرب جلوگیری شود.  هایچاه

 

 را حذف کنند؟ 91-یدکوو ویروس فاضلاب قادرند هایخانهآیا تصفیه (6

 ،91-یدکووکروناویروس عامل بیماری  کنند.زا را حذف میها و سایر عوامل بیماریهای فاضلاب ویروسخانهبله، تصفیه

رود بکارگیری فرایندهای استاندارد تصفیه و گندزدایی در بطور خاصی نسبت به گندزدایی حساس است. انتظار مینیز 

 .ها مؤثر باشندوسرهای فاضلاب در نابودی این ویخانهتصفیه

 

 اشکالی ندارد؟شبکه فاضلاب شهری  در آلودهتوالت تن دستمال آیا انداخ (7

های دستمال. شوندنبه جریان فاضلاب تخلیه  هااین دستمال در صورت استفاده از دستمال توالت، توصیه می شود که

مشابه با ایجاد ها و سایر موارد . این دستمالدنحیح در سطل زباله ریخته شوباید به طور ص آلوده و سایر مواردتنظیف 

. های جمع آوری فاضلاب محلی آسیب وارد کنندو همچنین شبکه داخل منزل فاضلابکشی توانند به لولهمی گرفتگی

ها و سایر تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب وارد ها ، پمپها می توانند آسیب قابل توجهی به لولهاین دستمال ،علاوه بر این

 قت و منابع خواهد شد. دستمالتواند تهدیدی برای بهداشت عمومی باشد و باعث اتلاف ومی کنند. برگشت فاضلاب

 .دفع کردها توالت به مسیر فاضلابنظیف، پوشک بهداشتی بچه، و حوله کاغذی را هرگز نباید ت

 

 هوای داخل منازل

 

تواند در کاهش انتقال داخل منازل می برای گندزدایی هوایازن ژنراتور استفاده از آیا  (9

 ؟موثر باشد 91-یدکوو ویروس

استفاده نکنید. برای حفظ و رعایت  ،افراد حضور دارندهایی که در محل تولید ازن هایدستگاه ازبه هیچ وجه  ،خیر

مجاز ازن در غلظت که و باید توجه شود  تجاوز کندتعیین شده  استاندارد غلظت ازن نباید از حد بهداشت عمومی

 برد.بین نمی ده های بیولوژیکی را ازها یا سایر آلاینکپک ها،، باکتریهاکاربردی در هوای محیط داخلی، ویروس

 

 91-یدکوو می تواند در کاهش انتقال ویروسی خانگی دستگاه تصفیه هوااستفاده از آیا  (2

 موثر باشد؟

در منازل  91-یدکوو ویروس برای محافظت در برابر دستگاه تصفیه هوا را های مسئولمراجع علمی و سازمان، خیر

 .دنکنمسکونی توصیه نمی

 



 

 

 

 مدیریت پسماند

 

 ؟چگونه باید انجام شود 91-بحران بیماری کوویدطول پسماند شهری در اصولی مدیریت  (9

( ISWA) پسماند المللیینب انجمن .ما است یشهر یزندگ یفیتک یبرا ینصر اساسع زباله یآورمنظم جمع خدمات

 یآورجمع ، اطمینان ازیروسو کروناطول بحران  درمدیریت پسماند  اعلام نموده است که اولین اولویت و الزام در

 . برایاست یضیگونه تبع یچگونه اختلال و بدون ه یچ، بدون هو روستاها شهرها تمام نقاطبه طور مداوم در  پسماند

از  یکیآنها  .محافظت شوندپسماند باید در برابر مواجهه با ویروس  یهدف، کارگران جمع آور ینبه ا یابیدست

قرار دارند.  91-ابتلا به کوویداز جمله  یمتعدد ات بهداشتیر معرض خطرد یراجامعه هستند ز گروههای یرترینپذیبآس

در مقابله  یسپر مهم انسان ینپس از کارکنان بهداشت و درمان، دوم پسماند یکارگران جمع آور

 کلیدینقش  یدها بادولتکند که همه یم یشنهادپ (ISWAانجمن بین المللی پسماند) باشند.با کرونا ویروس می

، یجهنت در .مورد توجه قرار دهنددوره  ینرا در ا های مرتبط با مدیریت پسماندو نیروی شاغل در تمام بخشکارگران 

صورت اصولی و به ا هعفونتپسماند در مقابل  یآورجمعشاغلین است که حفاظت  یناز ا یناناول اطم یتاولو

 .بخش صورت پذیردرضایت

 

اماتی احتیاطی در چه اقد یدبا 91-یدکوو یماریب یروسمحافظت در برابر و یبرا کارگران (2

 یند؟نما یترعا را شهریآوری پسماند هنگام جمع

آلوده که دارای اجزای  یپسماندهای یریتمد یطور کل بهکه  کندمیبیان  (OSHA) آمریکا ایمنى و بهداشت شغلى اداره

 یبرااستفاده شده  فراتر از موارد یاطیقدامات احتمند ایاز، نباشندمی 91-یدکووقطعی  یامشکوک به پسماند بیماران 

و  کارگران .یستن مدیریت فاضلاب و پسماندهاروزمره در  یکارها یدر ط خطرات در مواجهه بامحافظت از کارگران 

 91-یدکوو یقطع یامشکوک  بیماران هایپسماند که به (تجاری، خانگی)مانند  یجامد شهر یهاپسماند یدبا یانکارفرما

 عملیات، یو ادار یمعمول مهندس یکنترل ها ازباید  .کنند یریتمد یآلوده شهر یرغ یپسماندها یرنند سارا ما ،اندآلوده

عملیات تا در  دردگمحافظت از صورت و چشم استفاده  وشدن مانند دستکش مقاوم در برابر سوراخ  PPEو  یمنکار ا

 ین اقداماتیچن .دشو یریموجود در مواد جلوگ یندههرگونه آلا بااز تماس کارگران ، (اع پسماندانوها )پسماند  مدیریت

مواد با  تماس یا یبتواند باعث آس یکه م یموارد یرسابرنده و و  یزتمواد تواند به محافظت از کارگران در برابر یم

 کمک کند. نیز شود، یعفون

 



باید را شهری  هایپسماندچه اقداماتی احتیاطی در هنگام عملیات بازیافت  کارگران (3

 یند؟نما یترعا

، یشهر یها مانند دیگر مراحل مدیریت پسماندکه  کندمیبیان  (OSHA) یکاایمنى و بهداشت شغلى آمر اداره

 و یمنکار ا عملیات، یو ادار یمعمول مهندس یهمچنان از کنترل ها یدبا نیز یافتو کارگران صنعت باز یانکارفرما

PPE تماس مستقیممقاوم در برابر سوراخ شدن و محافظت از صورت و چشم استفاده کنند تا از  یهامانند دستکش 

 جلوگیری شود. موجود در آنها یندهآلااجزای  از جمله هرگونه یافتمواد قابل باز باکارگران 
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