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 هپاتیت آ

 ضد عفونتهای  دستورالعمل

به طریقه های مختلف   آلودگی مدفوعانتقال هپاتیت آ یک عفونت کبدی ناشی از ویروس هپاتیت آ است. هپاتیت آ بسیار مسری است و معموال از طریق  
ه منتقل می شود. آلودگی می تواند زمانی اتفاق بیفتد که افراد آلوده پس از رفتن به دستشویی دهان، تماس فرد به فرد یا مصرف آب یا غذای آلود به

و  دست های خود را به خوبی نمی شویند و به اشیا یا غذاها دست می زنند. سطوحی که معموال به آنها دست زده می شود باید به طور مرتب تمیز
 بهداشتی شوند.

 
 تجهیزات تفریحی ▪            درهای دستگیره ▪  سطوح آشپزخانه       ▪       سطوح دستشویی     ▪
 نرده ها ▪    صفحه کلیدهای رایانه        ▪  تلفن ها       ▪        صفحات کلید برق   ▪
 ترل از راه دورکنهای دستگاه ▪                ویلچرها و واکرها    ▪  میزها و صندلی ها    ▪        بلندپایه  هایصندلی ▪
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 ضدعفونی کننده های موثر
به سرعت از آن استفاده و کلر را مخلوط  کرده محلول : کلر سفید کننده
 .بشوییدقیقه صبر کنید و سپس با آب فراوان آن را کنید. یک د

 

 5000 ppm  (قسمت در میلیون) :فنجان سفید کننده و  3/2و  1
، اشیایی که )فوالد ضد زنگ( گالن آب. از آن برای سطوح استیل 1

با غذا/دهان در تماس هستند، کاشی کف، سطوح بدون منفذ، 
 .کنیداستفاده  ها و توالت هاشوییظرفپیشخوانها، 

 
تعیین اینکه محصولی در مقابله با هپاتیت برای  :دیگر یضدعفونی کننده ها

آ موثر است یا خیر، برچسب های محصوالت را بررسی کنید یا برگه 
موثر در »مشخصات محصول را مطالعه کرده و مطمئن شوید که عبارت 

درج روی آن « گربه موثر در مقابله با کالیکویروس»یا  «برابر هپاتیت آ
اطالعاتی  کنام محصول را در بانمی توانید همچنین شما شده باشد. 

در سایت زیر آژانس حفاظت از محیط زیست در الت ثبت شده ومحص
 جستجو کنید:

 
https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:1  

 
 

  تمیز کردنخاص وش های ر 
 دستکش بپوشید و لباس های خود را محافظت کنید

 
 سطوح سخت

 یا سایر مواد ضد عفونی تایید شده ضد عفونی سطوح را با ماده سفید کننده 
مطمئن شوید که تمیز کاری برای مدت زمان مناسبی انجام شده است.   ،کنید

ید که آن را پس از است، مطمئن شو ییغذامواد در بخش تهیه  یاگر سطح
. برای سطوحی که در تماس با ماده سفید بشویید آب با تمیزکاری به خوبی

کننده پوسیده شده یا آسیب می بینند، از محصول دیگری استفاده کنید که در 
 برابر هپاتیت آ موثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مراحل تمیز کردن 

 ریخته استفراغ یا مدفوع
 
  محافظتی شخصی استفاده کنید که شامل دو عدد جهیزات تاز

 دستکش، ماسک و روپوش است.

 .فورا منطقه را مسدود کنید 

  یکبار مصرف )حوله های کاغذی یا کننده با استفاده از مواد جذب
قابل مشاهده را یای بقاهای یکبار مصرف(، پارچه عانواسایر 
 را به حداقل برسانید.ذرات معلق آن در هوا کنید و پاک 

  را با دقت در کیسه های پالستیکی غیر قابل نفوذ کثیف مواد
 بریزید.

 کنید پاکرا به خوبی  آغشته/آلودهکثیف شده یا  مناطق. 

  مناطق و اشیای اطراف محل آلودگی را با استفاده از  ضدعفونی
موثر در برابر هپاتیت آ به خوبی ضدعفونی ب و مناسکننده های 

برای "ضد عفونی کننده های را این جدول  سمت راستکنید. 
 ( ببینید. قسمت در میلیون) ppm 5000موثر" برای 

  به ترتیب ذکر  الیه بیرونی دستکش ها، روپوش و ماسک را
آلوده ای که تمیز شده، آنها  ناحیهو پیش از ترک  در بیاورید شده
 دور بیندازید. را

 ( تجهیزات محافظتی شخصیPPE)  را در کیسه  ریختهدور
 پالستیکی غیر قابل نفوذ قرار دهید.

  پوشیدن الیه درونی دستکش ها، کیسه را به سطل زباله حال در
منتقل کنید؛ اجازه ندهید کیسه با لباس های شما تماس محفوظ 

 داشته باشد.

  آشغال یا زباله  ، سطلهودمواد آلهر نوع تماس با همیشه بعد از
 خود را بشویید.های دست 

 

 مدیریت مناسب
  که تهویه مناسب دارند استفاده کنید. مناطقیاز مواد شیمیایی در 
 .از تماس بین مواد شیمیایی ناسازگار اجتناب کنید 
  مواد شیمیایی با مواد غذایی  تماسدر حین تمیزکاری از

 کنید. جلوگیری
  با کاهش ذرات معلق آلودگی در هوا  به منظورمواد آلوده را

 .تماس و با کمترین تحرک کنترل کنیدممکنه کمترین حد 
  زباله  ظرفمدیریت کنید و در یک  با احتیاطزباله ها را

 .ور بیاندازیدمحفوظ د

http://www.sdcdeh.org/
https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:1
https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:1


 

 از گسترش بیماری جلوگیری
  عایت کنند )برای اطالع از فرایند غذایی باید به دقت دست های خود را بشویند و بهداشت شخصی را به خوبی رمواد تمامی کارکنان بخش

 (5در زیر مراجعه کنیدشستشوی دست 

 5برای اجتناب از تماس دست با غذاهای آماده خوردن از ظروف یا دستکش استفاده کنید 

  های تماس مواد غذایی را با توجه به دستورالعمل های پشت این برگه ضدعفونی کنید5 محلبه طور کامل و مداوم تجهیزات و 

 ستشوی دستش
  ثانیه با آب و صابون بشویند؛ آنها را خوب  20غذایی باید به خوبی دست ها و بازوان خود را حداقل برای مواد کارکنان بخش

 با آبی جاری، آب بکشند و دست ها و بازوانشان را خوب خشک کنند5
  5اندشستشوی دست در جاهای مناسب نصب شدهمطمئن شوید که عالئم 

 موارد زیر نیز دست های خود را بشویند: تمامیچنین باید در کارکنان هم

 تمیز،  ظروف، تجهیزات و شده بالفاصله پیش از مشغول شدن به تهیه غذا، شامل کار کردن با مواد غذایی غیر بسته بندی
 5 که باز شده اند غذای یکبار مصرفو جعبه های و ظروف 

  5ی تمیز شدهز دست های تمیز یا بخش هایی از بازوهاانسان بجبدن های لخت  قسمتپس از دست زدن به 
 5پس از رفتن به دستشویی 
 غذایی5مواد هر حیوان مجاز در یک مرکز  پس از مراقبت یا دست زدن به 
 یک بار مصرف، استفاده از تنباکو، خوردن یا نوشیدن5کاغذی ، استفاده از دستمال یا دستمال پس از سرفه، عطسه 
 5کثیفیزات و ظروف پس از دست زدن به تجه 
 5ییغذامواد یک بار مصرف برای شروع کار با  هایپیش از پوشیدن دستکش 
  برای  ؛ و در زمان تغییر وظایفبرای ازبین بردن کثیفی و آلودگی هر چند بار که الزم باشد، ییغذامواد در حین تهیه

 آلودگی5انتقال از  جلوگیری
  ا غذاهای آماده خوردن5کار با غذاهای خام و کار ببین زمان تعویض 
 ارائه خدمات  قسمتسرو کردن در  ظروف ومیز و سفره از قبیل قاشق و چنگال تمیز لوازم  دست زدن به پیش از توزیع یا سرو غذا یا

 غذایی5
 د5نپس از مشغول شدن به کارهای دیگر که موجب آلودگی دست ها می شو 

 دستورالعمل های بهداشتی کارکنان

   آگاه باشند.سالمت شخصی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی بین  از رابطهتمام کارکنان بخش مواد غذایی باید 
 سالمت کارکنان بیابید. - 3بند  3مون این موضوع را می توانید در قانون خرده فروشی مواد غذایی ایالت کالیفرنیا، فصل اطالعات پیرا

 کارکنان مسئول اطالع رسانی به شخص مسئول هستند

  یز باید موارد زیر را به شخص مسئول موضوع را اطالع دهید. توصیه می شود که کارکنان نشده اید،  مبتالهپاتیت آ  عفونتبه شما اگر
 هیستولیتیکا. یباس و انتامو، نورویرکنداشریشیا کالی که سم شیگا تولید میگزارش دهند: سالمونال، شیگال، انتروهموراژیک یا 

  حاد بیماری نباید با غذا یا وسایل آن کار کنید.  ،هستیدگوارش های حاد دستگاه به خاطر داشته باشید در صورتی که مبتال به بیماری
 .دستگاه گوارش عبارتست از اسهال، به تنهایی یا با استفراغ، تب یا گرفتگی شکمی

 فرد مسئول همانا مسئول پاسخگویی پیرامون موارد ذیل است

  مبتال می شودهپاتیت آ  بهغذایی مواد زمانی که یکی از کارکنان بخش( این مورد را به اداره بهداشت محیطی ،DEHشهر )  سن دیگو
زیر نیز باید گزارش شوند: سالمونال،  هایبه خاطر داشته باشید که بیماری .بگیریدتماس  6814-505 (858) با شماره .هیددگزارش 

 هیستولیتیکا.یبا س و انتامو، نورویرکنداشریشیا کالی که سم شیگا تولید میشیگال، انتروهموراژیک یا 

  اداره بهداشت محیطی رش هستند، مراتب را بهگوادستگاه مبتال به بیماری حاد  دو نفر یا بیشتراگر (DEH)  با شماره ؛ دهیدگزارش
 بیماری حاد دستگاه گوارش عبارتست از اسهال، به تنهایی یا با استفراغ، تب یا گرفتگی شکمی. .بگیریدتماس  505-6814 (858)

 اشریشیا کالی س، شیگال، انتروهموراژیک یا وورویرسالمونال، هپاتیت آ، ن  هبغذایی مواد یکی از کارکنان بخش  در صورت مبتال بودن
اداره بهداشت محیطی تنها  .نگهداریدبیرون  ییغذامواد تجهیزات مربوط به او را از   ،هیستولیتیکا انتامیبایا و  کندکه سم شیگا تولید می

(DEH)  ی بازگشت به کار تایید کند.و انسانی می تواند یک کارمند محروم را برا یبهداشت خدماتاداره شهر سن دیگو یا 

  بینی است، او را از  ترشحسرفه، عطسه یا  دچاربیماری حاد گوارشی یا به طور مداوم  مبتال بهاگر یکی از کارکنان بخش مواد غذایی
ش که پوش ار مصرفکار کردن با مواد غذایی که در معرض وی هستند، تجهیزات تمیز، پارچه های تمیز، ظروف تمیز و ظروف یک ب

. هنگامی که کارمند بخش مواد غذایی اعالم می کند که دیگر عالئم بیماری را ندارد، فرد مسئول می تواند محدودیت محدود کنیدندارند 
 ها را بردارد.
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