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 مقدمه

انسووان از یری   از انسووان به( 19-)کووید کرونا سووارس ویروسانتقال ، آخرین شووواهدبا توجه به 

 2تا  1فاصله در  تواندویروس میاین تخلیه ترشحات بینی و دهان می باشد.  صحبت کردن، سرفه، عطسه،

تعداد ذرات آلوده ای که از این مسیرها از بدن فرد ناقل بیماری متری از یری  سرفه یا عطسه منتقل شود. 

تماس  انتقالراه دیگر تا صدها هزار ذره آلوده متغیر است.  10خارج می شوند، بنا بر نوع و شرایط انتقال از 

رده ن، میز و صندلی، شیرآالت، هادستگیره دربتجهیزات،  آلوده به ویروس مانند و سطوح ها با محیطدست

شووامل  دنشووویور عمومی و مشووترا اسووتفاده میهب کهاسووت وسووایلی  ، پریز و کلیدهای برق و کلیههاپله

ائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد بنابراین حنظایر آن.  اسکناس، اسناد و مدارا دست به دست شده و

 شستشو گردد. آب و صابون  یا اشیاء مشکوا دست و صورت با

از یری  عطسه، سرفه و حتی صحیت کردن از فرد آلوده می تواند  19از آنجایی که ویروس کووید 

تعداد  باشوود.تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس می به فضووای ایراآ آن منتشوور شووود، 

ضاهای محصور می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یاب هویه . بنابراین تدنپاتوژن ها و عوامل بیماریزا در ف

تازه یک اقدام هوای تازه یا افزایش مقدار هوای  تأمینهد و خطر عفونت را کاهش می دمنظم و مناسووو  

 ارزشمند در جهت کنترل عفونت ها می باشد. 

در دسووتگاههای خنک کننده وسووایل نقلیه اکل  کارایی حیآ ویروس را د اسووتفاده مورفیلترهای 

سیله نقلیه ای  ص  این نوع فیلترها در هر و ندارند و فقط فیلتر های نوع هپا این توانایی را دارند که امکان ن

ندارد. کابین  کولرها وجود  خل  یان میهوای دا به جر ندارا  با جیب ریوبت و گرمای ا ند و  هوا را  محیطز

شد انتقال ویروس . هوای داخل محیط را به گردش در می آورند کنند؛ در واقعخنک می شاره  همانطور که ا

ت به سمت پایین حرک کرونا عمدتا از یری  قطرات تنفسی صورت می گیرد و این قطرات به دلیل وزن باال

 .ویروس شود هوایی که کولر جابجا می کند ممکن است منجر به جابجایی ندنکمی

سترس حرارتی   ست ایجاد ا ضاهای بدون تهویه ممکن ا سرمایش و گرمایش آمریکا ف صیه انجمن  یب  تو

شود و  ستفاده از بنابراین نموده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت  سایل خنک کننده هواعدم ا ی برا و

ر به پوشووش دادن همه جنبه های ویروس پیشوونهاد نمی شووود اما تهویه به تنهایی قادجلوگیری از انتشووار 

کنترل بیماری نیسووت. امید اسووت در کنار رعایت توصوویه های بهداشووتی از قبیل فاصووله گیاری اجتماعی، 



 
 معاونت بهداشت           

 وسائل حمل و نقل عمومیدر  هیتهو یبهداشت دستگاهها)کرونا ویروس(  19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

3 

 

سطوح و  ست، گندزدایی  ضدعفونی د ستن و  ش سک،  ستفاده از ما شده در این راهنما  ارائه  هایراهکارا

  .انتقال ویروس را به حداقل ممکن برسانیم، خطر ناوگان حمل و نقل عمومی بمنظور تهویه مناس  

 

 یشخص یخودروهاتهویه در 

در صورتی که خودرو تک سرنشین باشد می تواند از سیستم های تهویه مطبوع و خنک کننده خودرو 

ستفاده نماید شد  ،ا شین می با سرن صورتی که دارای چندین  شد در  سک  نمی با ستفاده از ما اجبار به ا

 :در استفاده از سیستم تهویه خودرو در نظر گرفته شود می بایست موارد ذیل

 .باشد می ضروری )راننده و سرنشینان( افراد همه برای ماسک از استفاده -1

ه تا ب قرار گیرد  باید مرت  مورد بررسووی و سوویسووتم تهویه  کولردر خودرو بدون شوویشووه باز شووونده،  -2

سبی کار کنند  شینان هوا، شدن گرم به توجهو با صورت منا سک از ترراحت سرن ستفاده ما  و کنند ا

شود شود و فقط در زمانی که  تهویه کافی فراهم  ستفاده ن حتی االمکان از روش های چرخش داخلی ا

خودرو مجهز به فیلتر های مناسوو ) م ل هپا( می باشوود گردش داخلی هوا باعث تمیز شوودن هوا می 

 شود.

صو -3 شود در  شینان جهت تهویه به جای کولر از پایین تهویه کافی باید در خودرو  فراهم  سرن رت تحمل 

 کشیدن شیشه های خودرو استفاده شود.

رای ب در زمان استفاده از کولر می توان به میزان اندکی یک یا دو شیشه خودرو پایین کشیده شود و یا  -4

 فاصله زمانی مشخصی شیشه خودرو پایین کشیده شود تا هوای داخل تهویه گردد.

راد به یرآ اف میگردد تا باد مستق میتنظ یکولر یور یهاچهیبهتر است درتفاده از کولر در صورت اس -5

 پرتاب نشود.

 شهری برونتهویه در تاکسی و ون شهری و 

 .باشد می ضروری )راننده و مسافر( افراد همه برای ماسک از استفاده -1

شونده،  -2 شه باز  شی ستم تهویه  کولردر ون های بدون  سی سیباید مرت   و  ه تا ب قرار گیرد  مورد برر

سبی کار کنند  سک از ترراحت شهروندان هوا، شدن گرم به توجهو با صورت منا ستفاده ما  و کنند ا

شود شود و فقط در زمانی که  تهویه کافی فراهم  ستفاده ن حتی االمکان از روش های چرخش داخلی ا

خلی هوا باعث تمیز شوودن هوا می خودرو مجهز به فیلتر های مناسوو ) م ل هپا( می باشوود گردش دا

 .شود
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صورت تحمل مسوافرین جهت تهویه به جای کولر از پایین  -3 شود در  تهویه کافی باید در خودرو  فراهم 

 کشیدن شیشه های خودرو استفاده شود.

رای ب در زمان استفاده از کولر می توان به میزان اندکی یک یا دو شیشه خودرو پایین کشیده شود و یا  -4

 زمانی مشخصی شیشه خودرو پایین کشیده شود تا هوای داخل تاکسی یا ون تهویه گردد.فاصله 

ستفاده از کولر  -5 صورت ا ست دردر  ستق میتنظ یکولر یور یهاچهیبهتر ا راد به یرآ اف میگردد تا باد م

 پرتاب نشود.

 شهری و بی آر تی برون ،تهویه در اتوبوس های شهری

جریان  هوای بیرون و به حداقل رسوواندن چرخش داخلی، خطرات بدیهی اسووت که افزایش ورود و 

سایل حمل و نقل را کاهش می دهد شده در مربوط به چرخش عوامل بیماری زا در و ستفاده  ، فیلتر های ا

سیستم های تهویه این گونه وسایل معموال توانایی حیآ ویروس را ندارند ولی توانایی حیآ ذرات بزرگ تر 

فیلترهای هپا توانایی جداسووازی ویروس ها را دارند که ممکن اسووت هر وسوویله ای مجهز به را دارند تنها 

شد. ستمی نبا سی ستم ها  چنین  سی س  در این  نکات مهم در جلوگیری از انتقال بیماری و ایجاد تهویه منا

 به شرح ذیل می باشد:

 

 .باشد یم الزامی عمومی نقل و حمل وسایل در افراد همه برای ماسک از استفاده -1

صورت وجود کولر در این اتوبوس -2 سی کارایی آن  ها در  سبی کار کنند  برر صورت منا ا و بشود تا به 

 .کنند استفاده ماسک از ترراحت شهروندان هوا، شدن گرم به توجه

چرخش هوای خنک توسووط در زمان روشوون بودن کولر دریچه ها به میزان کمی باز گیاشووته شووود) -3

ای هوا در جریان قرار گونهورودی هوای آزاد از یری  پنجره کمی باز انجام شوود و بهباید با  هادسوتگاه

 .(داشته باشد

 به یرآ افراد پرتاب نشود. میگردد تا باد مستق میتنظ یکولر یور یهاچهیبهتر است در -4

ن بی در صووورتی که هیچگونه دریچه ای برای تبادل هوا با بیرون در اتوبوس وجود ندارد فاصووله گیاری -5

افراد در اتوبوس بیشووتر شووود و از راه هایی م ل نشووان گیاری و عدئم هشوودار دهنده در اتوبوس برای 

ه چیو در های مناس  می باشند رعایت فاصله استفاده شود و همه مسافران ملزم به استفاده از ماسک

 سمت راننده نیز باز گیاشته شود. 

بیرون  تامین هوا ازبه دلیل عدم  بدون دریچه  اتوبوس هایدر  تهویه خاموش کردن سووویسوووتم های -6

 .توصیه نمی شود
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ورت ص یکه فقط گردش داخل یدر صورت طی)با توجه به شراگردد سرعت دستگاه ها را انتخاب  نیبهتر -7

 انیجر طیدر مح یدر گردش با شدت کمتر یتا هوا شودبهتر است سرعت فن را باال انتخاب  ردیگ یم

 .دیحالت قرار ده نیترو سرعت حرکت فن را در آرام ابدی

بوه یوور  )رود یبوه کوار مو یدر مصورآ انورژ ییصورفه جوو یبورا که( تقاضابرمبنای  هیتهوکنترل  -8

 میتنظوو دیوبا ییهوا سووتمیس نیصووورت وجوود چنو در، وجوود نودارددر ایون وسوایل نقلیووه معموول 

 کننده فراهم شود. دیتول ماتیمطاب  با تنظ هیشود تا حداک ر تهو

در اتوبوس هایی که تعداد زیادی دریچه بازشووونده وجود دارد می توان در صووورت تحمل مسووافران از  -9

شوند که صورت حداک ری باز  شود و دریچه ها به  ستفاده ن می تواند جریان هوا را تا حد زیادی  کولر ا

 .افزایش دهد

روزانه ، دریچه ها و فیلتر های موجود در دسووتگاه تهویه این وسووایل عدوه بر فضووای داخلی کابین -10

 .تمیز وگندزدایی شوند

 

 مترو)قطار شهری(تهویه در 

شهر مترودر  سافر (ی)قطار  شتر  به دلیل وجود تعداد م سبت به قطارهای بی صله گیاری ن  ون ربفا

در این گونه قطارها موارد ذیل جهت کاهش انتقال عفونت و تهویه بهتر  .وضووعیت مناسووبی نداردشووهری 

 توصیه می شود:

 

 .باشد می ضروری عمومی نقل و حمل وسایل در افراد همه برای ماسک از استفاده -1

 گرم به وجهتو با تا به صورت مناسبی کار کنند  قرار گیرد باید مرت  مورد بررسیو سیستم تهویه  کولر -2

 تهویه کافی فراهم شود. و کنند استفاده ماسک از ترراحت شهروندان هوا، شدن

چرخش هوای خنک به میزان کمی باز گیاشته شود) ی مابین مترودر زمان روشن بودن کولر دریچه ها -3

ای هوا در جریان گونهباید با ورودی هوای آزاد از یری  پنجره کمی باز انجام شود و به هاتوسط دستگاه

 .(باشدقرار داشته 

 به یرآ افراد پرتاب نشود. میگردد تا باد مستق میتنظ یکولر یور یهاچهیبهتر است در -4

صله گیاری بین افرا -5 صورتی که هیچگونه دریچه ای برای تبادل هوا با بیرون وجود ندارد فا شتر بید در 

ستفاده  صله ا شدار دهنده برای رعایت فا شان گیاری و عدئم ه شود و همه شود و از راه هایی م ل ن

  های مناس )ماسک پزشکی( می باشند. مسافران ملزم به استفاده از ماسک
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مطاب   هیتهو یها انیشود تا حداک ر جر میتنظیوری  دیباتهویه مطبوع  سیستم هایصورت وجود  در -6

شود دیتول ماتیبا تنظ ستم های .کننده فراهم  سی صیه  خاموش کردن  تهویه مطبوع به هیچ عنوان تو

 شود.نمی 

 میتنظ یوری  دیبای می باشوود(، در مصوورآ انرژ ییصوورفه جو یبرا )که تقاضووابر مبنای  هیتهوکنترل  -7

 کننده فراهم شود. دیتول ماتیمطاب  با تنظ هیشود تا حداک ر تهو

ز تمیروزانه ، دریچه ها و فیلتر های موجود در دسووتگاه تهویه این وسووایل عدوه بر فضووای داخلی کابین -8

 شوند.وگندزدایی 

 شهری برون قطارهای تهویه در 

ی شهرکمتر فاصله گیاری نسبت به قطارهای  شهری به دلیل وجود تعداد مسافر رونبدر قطارهای 

شد سافران در قطار می با هی بدی به نحو بهتری انجام می گیرد ولی نکته مهم در مورد آن زمان یوالنی تر م

، خطرات مربوط به چرخش داخلیهوای بیرون و به حداقل رساندن چرخش ورود و جریان  است که افزایش

موارد ذیل جهت کاهش انتقال عفونت و تهویه  .را کاهش می دهدوسووایل حمل و نقل عوامل بیماری زا در 

  :بهتر در این گونه قطارها توصیه می شود

 استفاده شود. در هنگام تردد بین واگن ها و استفاده از سرویس های بهداشتی از ماسک  -1

 فیلترهای دستگاه تهویه به دفعات بیشتری و بعد از هر مسافرت شسته و گندزدایی شوند. -2

تواند باعث ورود هوا از سایر کابین ها  میکابین شخصی مسافران  درب هایباز گیاشتن به دلیل اینکه  -3

 ترجیحا در زمان مسافرت بسته باشد.  و یا راهرو به کابین خصوصی مسافرین شود

 می تواند باز باشد. در فصل تابستان ه های راهروها در زمان مسافرت دریچجهت تامین هوای آزاد  -4

 تنظیم شود.  درصد 70تا  40 نیگراد و ریوبت  ب یدرجه سانت 30تا  24 نیبکابین مسافران دما  -5

 بین هر بار استفاده درب بسته باشد. دقیقه  5حداقل سرویس بهداشتی، در  جهت تهویه بهتر هوا -6

 میتنظ یوری  دیبای می باشوود(، در مصوورآ انرژ ییصوورفه جو یبرا )که تقاضووابر مبنای  هیتهوکنترل  -7

 کننده فراهم شود. دیتول ماتیمطاب  با تنظ هیشود تا حداک ر تهو

ضورپس از  -8 شکوا  مبتد یا فرد  تایید ح شهری به کرونام صورت امکان، در کابین های قطار بین   در 

 شوند. ییو گندزدا زیو کانال ها تم ضیتعو دیبا لترهایف
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 هواپیماتهویه در 

سرعت از بین  ستند که قطرات موجود در هوا را به  کابین های هواپیما دارای میزان تهویه باالیی ه

 .حداقل می رسووانده عنوان م ال سوورفه( به )از انتشووار یک بار بمی برد و مدت زمان قرار گرفتن در معرض 

نکته مهم این است که کابین  در هوای چرخشی استفاده می کند.هپا  از فیلتراسیون اساسا تمام هواپیماها

اما  .ودشووکنواخت در کل کابین نیز توزیع می را تأمین می کند بلکه به یور ی هوانه تنها مقدار مناسووبی از 

، در صووورت عدم هوا از جمله قطرات حاوی ویروس درآلودگی های موجود  به دلیل فضووای محدود هواپیما،

س  وجود تهویه  سرعت  دقیقه 5یی مدت زمان  می توانندمنا شودبه  شر  از هرگونه کاهش بنابراین . منت

موارد ذیل جهت کاهش انتقال گردد. باید جلوگیری در یول مدت زمان پرواز، مسوووافرگیری جریان هوای 

  توصیه می شود:عفونت و تهویه بهتر در هواپیما 

  باشد. یم یضرور مایهواپ نیهمه افراد در کاب یاستفاده از ماسک برا -1

حداک ر  به باید با اسووتفاده از سوویسووتم چرخش روشوون به منظورهپا  هواپیماها با فیلترهای چرخشووی -2

 .رساندن فیلتر هوای کابین، یب  مشخصات تولیدکننده ، کار کنند

اندازه گیری جریان هوا باید در یول کابین انجام شود تا تأیید شود که هوا به درستی توزیع می شود و  -3

 .انجام شودصورت نیاز اقدامات اصدحی در 

ر بخشی آن اثممکن است جریان هوا را کاهش دهد و  سیستم کنترل محیطی هواپیما درهرگونه مشکل  -4

  .یابدکاهش در کاهش انتقال بیماری 

که مسووافر در  در زمانی صووورت گیرد، تهویه اسووت نیاز به خاموش شوودن که برخی از فعالیتهای عادی -5

 کابین نباشد. 

 درصد توصیه می شود)با در نظر گرفتن شرایط ایمنی هواپیما( ( 60تا40)ریوبتتامین امکان در صورت  -6

 .ریوبت ندارند تنظیم اک ریت قری  به اتفاق هواپیماهای هواپیمایی قابلیت

ستم -7 سی صان دارای مجوز ، گواهینامه یا  HVAC هرگونه تغییر در عملکرد  ص شورت متخ فقط باید با م

 .صدحیت مناس  انجام شود

 دقیقه بین هر بار استفاده درب بسته باشد.  5جهت تهویه بهتر هوا در سرویس بهداشتی، حداقل  -8

 

 

 نقل عمومی و گندزدایی هوافیلترهای وسایل حمل و نکاتی در خصوص 

 تغییر در فیلترها

به صورت   HEPA سطح پایین با فیلترهای سطح باالتر مانند فیلترهای نوع فیلتر با کاراییجایگزینی   -1

شده  سی ن شنا ساند هر گونه تغییر و تعویض فیلترها باید  HVAC می تواند به تجهیزاتکار سی  بر آ

 سیستم هماهنگ باشد هر نوع تغییر فیلتر باید با سازنده کارشناسی شده باشد و 
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ستفاده از فیلتر ها و بعد ازکه قبل  شویدمطمئن  -2 شد. جریان هوا قابل قبول ا کاهش جریان هوا زیرا  با

دسووتگاه  نا مناسوو  می تواند باعث یخ زدن سوویم پیچ ، عدم تعادل ج جریان هوای نامناسوو  و عملکرد

 .شود

 .گیرد صورتهای مناس   روش باتعویض فیلتر باید  -3

 آن دیر نشده است.که فیلترها از بین نرفته اند و برای تعویض  شویدمطمئن   -4

 .هوا و دیفیوزرها را به یور مرت  تمیز کنید مجاری گیر -5

، فیلترها باید تعویض شوند و محل و کانال ها تمیز مبتد یا مشکوا به کرونا تایید وجود یک فردپس از -6

 شوند.و گندزدایی 

 UV-C با استفاده از نور گندزدایی وسایل حمل و نقل عمومی

ستم گندزدابه عنوان یک  UV-C نوربا یول موج  المپ های گندزدای ماورابنفش -1  در برنامه های سی

 .توصیه نمی شود جابی شماری مورد استفاده قرار می گیرد اما در این  کنترلی 

مواد حسوواس  همچنین می تواند باعث تجزیه UV-C نوربا یول موج  المپ های گندزدای ماورابنفش -2

 .برای انسان مضر است با آن مستقیم واجهه به نور شود و م

ستفاده از المپ های   -3 صورت ا صیه های  های ماوراء بنفش  چراغدر  ص  باید یب  تو ایمنی و مطاب  ن

 و یراحی شده صورت گیرد.سازنده دستور 

 



 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس1پیوست 

 های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب  20مدت حداقل را تا باالی مچ به 

و صوووابون مایع بشوووویید و درصوووورت عدم 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسوووی و دسوووت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وا حتما از ماسوووک افراد بیمار و مشوووک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشوووم، بینی از دسوووت دهان  وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

  سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را  شانید و د ستمال کاکیی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

  اگر عدئم سووورماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سوورد و خشووک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مریوب سریع

 داشته شود؛نگه

 سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  آ میوه و با مصوورخود را سوویسووتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به ایرافیان 

 


