
 بسمه تعالی

  19ماری کووید تشار ویروس مولد بینا رد نقش سیستم تهویه

 

تراکم م بکار میرود داخل کمپرسور گاز مخصوصی که در کولر گازی برای خنک کردن هوا، مکانیسم کار کولرگازی:

ر هدایت می شود. د. سپس مایع خروجی به سمت ورودی اواپراتور تحت تاثیر این فشار تبدیل به مایع میگردد شده و

 یک سمت از داخلی فن پروانه گردش با اتاق هوای .شود می تبخیر و  گرفته را محیط  اواپراتور این مایع دمای هوای

سمت دیگر به داخل اتاق هدایت می  شده و یونیت داخلی وارد شده و از  سرد  پس از عبوراز بین لوله های اواپراتور، 

 .شود گردد و این چرخه مرتبا تکرار می گردد. گاز تبخیر شده در اواپراتور نیز دوباره به کمپرسور برمی

 

 اس  ت که گردش هوا به خارا از خانه ندارد و ل ا تا  یخنک کننده داخل لهیوس   کی یخانگ یگاز یولر هاک

نخواهند  یماریدر انتقال ب یعنوان نقش   چیبه ه لیوس  ا نیا ،خانه نباش  د طیدر مح یماریبفرد که  یزمان

 .داشت

  کیش  ده و توس  ط  زیدو بار تم یاهفته یخانگ یکولرها یهایا و وروده پره ،لترهایفتوص  یه می ش  ود 

از ماس  ک  ی   تیبا ییاس  ت لبل از انماش ش     تش  و و گندزدا یهیگردند بد ییگندزدا خطریب ییگندزدا

 .دستکش و سربند استفاده شود

 



 کولرها نقش  ،داش  ته باش  د جودمبتال و یمانند ادارات فرد یپر تراکم و عموم طیمح کیکه در  یر ص  ورتد

سااز فرد مبتال  روسیدر انتقال و یموثر شتخواهند  نیریبه  ست در ا انیشا .دا م تندات  نهیزم نیذکر ا

 .وجود دارد  یعلم

 

 ۵استفاده شود که لادر باشد هر  مطبوع به جای کولر هیتهو یها تمیاز س یعموم یهاطیهتر است در محب 

 . دینما ضیرا تعو طیمح یبار حمم هوا کی قهیدل

  وجود داش  ته باش  د به  ماریفرد ب کی ،ش  وندیخنک م یگاز یکه توس  ط کولرها یعموم طیمح کیاگر در

 شیافزا طیدر مح روسوی غلظت ،زمان گ ش   ت ، باافراد نیای عط    ه هاو در بازدش  روسیوجود و لیدل

در  روسیو نکهیبا توجه به ا .دیکمک نما روسیبه کاهش غلظت و تواندیهوا م ضیو ل ا تعو افتیخواهد 

 نهیدر زم ینگران نکهیاز ا شیرو ب نیتواند تا مدت س  ه س  اعت معلا بماند از ا یس  اکن هم م یها طیمح

در  ش  ودیم هیل ا توص   .خواهد بود یهوا محل نگران ضیعدش تعو ،وجود داش  ته باش  د روسیممدد و ایتعل

 یبرا یفن لو کیپنمره باز باش   د و از  ایدرب  کی ش   وند یتوس   ط کولر خنک م که یعموم یهاطیمح

 .وا استفاده گردده ییجابما

 در آن رفت  یی مبتال فرد که احتمال دارد است یعموم یشود همه افراد حاضر در مکان ها یموکد م دیکتا

شد و کولرها شته با شود، یگاز یو آمد دا ستفاده می  سک  یساعت ها هدر هم برای تهویه ا ضور از ما ح

 . ندیاستفاده نما

 دیبه عمل آ یریداکت کولر جلوگ یدر روبرو ماریاز لرار گرفتن افراد چه سالم چه ب شودیم هیتوص . 

 یها  تمیس یخروج یمطبوع استفاده شود و مباد هیتهو یها تمیاز س یگردد در مراکز عموم یم هیتوص 

 .شوند  ییش تشو و گندزدا زیمرتب تم هیتهو

 



 گازی برای خنک کردن و تهویه هوا استفاده می شود، حتما  یاز کولرها یدر مراکز درماناگر  شودیم هیتوص

 باشند. UV یها لتریممهز به فاین کولرها 

 لتریو کولر ها ممهز به ف دهندیرا انماش م هیتهو یکه کولر گاز ییهادر مکان HEPA به زمان  ،ه    تند

 .توجه شود لترهایف نیا ضیتعو

 

 

 

 

 وجود داشته باشد و یمطبوع مراکز عموم هیتهو یها  تمیس ریو تعم  یو مرتب برا ایدل دیبرنامه بازد کی 

 . ابدی لیتقل کباریروز  ۱۵به هر  دیدوره بازد نیا یکنون طیدر شرا

 ستفاده از کولر اتومب شدن تم یحتماً پره ها لیدر هنگاش ا شن  سپس با الکل  زیکولر ها لبل از رو شده و 

 انیجر نیباش  د که هوا از خارا به داخل کاب یابه گونه لیاتومب یش  وند و گردش هوا در کولرها ییزداگند

 .داشته باشد 

 

 ا آرزوی توفیا روزافزون برای حضرتعالی و همه مدافعان سالمت ایران اسالمیب

مواردرهنمودی ذیل با همکاری اعضای پرتالش گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

 تشار ویروسنر مقابله با اتهیه شده است. امید است این موارد رهنمودی بتواند تاثیری مثبت و هر چند کوچک د

 داشته باشد. 19ماری کووید مولد بی

 مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: دکتر ولی علی پور -احترام با


