کرونا وضوابطبهداشتمحیطی

درآرایشگاهها
زهرا کهنوجی
مربی بهداشت محیط مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
علیرضا عبدالهی
کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اهداف آموزشی
ازخوانندگان محترم انتظار می رود پس ازمطالعه مقاله:

راههای پیشگیری وکنترل عفونت برای شاغالن درآرایشگاه

و مشتریان را جهـت مقابـله با بیماری کوویـد 19شرح دهـند.

مواردیکه بایددرفاصلهگذاری اجتماعی رعایت شودرا بیانکنند.
نحوه رعایت بهداشت وحفاظت فردی را شرح دهند.

نحوهگندزداییمناسب درآرایشگاهها را بیانکنند.

مقدمه

این روزها همگی ما با یک مهمان ناخوانده به نام کرونا
روبرو هستیم .انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان
از طریق سرفه ،عطسه ،تخلیه ترشحات بینی و دهان
در محیط انجام میگیرد .این ویروس میتواند تا فاصله
1تا 2متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود .راه دیگر
انتقال ،تماس دستها با محیط و سطوح آلوده به ویروس
است .بنابراین مواردی مانند تجهیزات ،دستگیره درها،
میز و صندلی ،شیرآالت ،نرده پله ها ،پریز و کلیدهای
برق ،اسناد و مدارک اداری ،اسکناس و همه وسایلی که
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به طور عمومی و مشترک استفاده میشوند ،میتوانند
به انتقال ویروس کمک کنند .بنا به توصیه کارشناسان
بهترین راهکار برای مقابله با ویروس کووید  ،19رعایت
نکات بهداشتی فردی ،نرفتن به اماکن شلوغ و پرتردد و
ماندن درخانه ،تهویه مناسب و مطلوب ،جداسازی فضا یا
رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد ،گندزدایی سطوح و
اشیاء است .در این بین هستند اماکنی مانند آرایشگاهها
که شاید مراجعه به آنهــا ضــروری باشد و نیاز است
توصیههای بهداشتی توسط آنها جدی گرفته شود.
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گلودرد و تنگی تنفس
*جلوگیری از ادامه فعالیت شاغالن دارای عالیم شبیه
سرماخوردگی مانند تب باالی  38درجــه ،سرفه و
تنگی نفس و...
*مراقبت از شاغالن (گــروه های آسیب پذیر دارای
بیماریهای زمینه ای یا نقص ایمنی)
*شست وشوی سر و صورت مشتریان ،با رعایت نکات
بهداشتی و داشتن دستکش مناسب برای هر مشتری
و شیلد صورت برای آرایشگر قبل و پس از آرایش یا
رنگ کردن مو
بهداشت و حفاظت فردی

*پوشاندن دهان وبینی خود درهنگام سرفه وعطسه،
فاصله گذاری اجتماعی

یکی از راههــای کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس
رعایت فاصله گذاری اجتماعی است .از آنجا که بسیاری
از شاغالن در آرایشگاهها در معرض بیماری کووید 19
هستند و محل های کسب وکار آنها یکی از اماکن تجمعی
محسوب شده که می تواند سبب انتقال بیماری شود؛
لذا الزم است نکات بهداشتی زیر به منظور پیشگیری و
کنترل عفونت جهت مقابله با بیماری کووید 19از طرف
شاغالن و مشتریان بهطور کامل رعایت شود:
*ثبت نــام متصدی آرایــشــگــاه در سامانه سالمت و
دریافت کد رهگیری و نصب در معرض دیدمشتریان
*خود اظهاری همه شاغالن در آرایشگاه در سامانه
فوق و درصــورت نداشتن عالیم بیماری ،نگهداری
پرینت فرم مربوط در محل کار
*مدیریت نحوه نوبت دهی به مشتریان به صورت تلفنی
یا اینترنتی به گونه ای که حداقل افــراد با رعایت
فاصله حداقل یک متر در سالن انتظار آرایشگاه ها
حضور داشته باشند.
*رعایتفاصله حداقلیکمتربامشتری درهنگام صحبت
*خــودداری از پذیرش مشتریان با عالیم تب ،سرفه،
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انــداخــتــن دســتــمــال اســتــفــاده شــده بالفاصله در
سطل زباله دردار و در صورتی که دستمال وجود
نداشت استفاده ازقسمت داخلی آرنج ،شست وشوی
سریع دستها وصورت با آب و صابون
*استفاده از شیلد و عینک حفاظتی ،ماسک و روپوش
آستین دار برای آرایشگر
*پرهیز از دست دادن و روبوسی
*توصیه به استفاده از ماسک و قرار دادن ماسک ساده
در اختیار مشتریان
*دریافت نکردن وجه نقد ،انجام پرداخت ها ترجیح ًا
به صورت آنالین یا با استفاده از َاپ ها یاکارتخوان
صرف ًا توسط مشتری
*انجام ندادن هر گونه تزریق جهت امور آرایشی
*انجام نــدادن خدمات میکرو پیگمنتشین به دلیل
مدت زمان طوالنی تماس با فاصله کم
*عدم انجام اپیالسیون ،مانیکور و پدیکور و کاشت
ناخن و مژه
*پرهیز از لمس چشم  ،بینی یا دهان خود با دست های
آلوده یا دستکش
*عدم استعمال دخانیات به دلیل تأثیرآن برتضعیف
سیستم ایمنی بدن و مستعد سازی افراد در ابتال به
ویروس
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رعایت بهداشت دست

قبل از انجام امــور آرایشی و پیرایشی یا قبل از انجام
هرگونه پاک سازی یا گندزدایی ،اگر آلودگی دست قابل
مشاهده باشد ،شستن دست با آب و صابون الزامی است.
بهداشت دست شامل شست و شوی دست با آب وصابون
یا محلول های ضدعفونی بر پایه الکل  70درصداست.
روش درست شستوشوی دستها

مراحل شستن دستها با آب گرم و صابون مایع به مدت
حداقل  20ثانیه به روش زیرانجام میشود:
مرطوب کردن دستها با آب ،استفاده از صابون مایع،
مالیدن کف دستها به هــم ،شستن انگشتان ،مچها
وبین انگشتان ،آبکشی ،خشک کردن با دستمال کاغذی
یا استفاده از حوله یکبار مصرف ،بستن شیر آب با همان

دستمال ،انداختن دستمال در سطل زباله در دار
بهداشت موادغذایی

ازخوردن غذا درمحیط آرایشگاه وهمچنین خوردن غذاهای
آماده و فست فود تا حد امکان اجتناب کرده ،در صورت
نیاز مواد غذایی به صورت کامال پخته استفاده شود.
آبخوری ها و آب سرد کن ها به طور موقت حذف شوند.
بهداشت ابزار و تجهیزات

*محلول های ضد عفونی دست و امکانات شست وشو با
آب و صابون در دسترس شاغالن و مراجعه کنندگان
آرایشگاه قرار گیرد.
*تمیزکردن کامل سطوح و تجهیزات مــورد نیاز در
آرایشگاهها با آب و مواد شوینده (دترجنت)؛ سپس
استفاده از مــواد گــنــدزدای مناسب الکلی بعد از
هراصالح  /آرایش
*دستگیره در ورودی آرایشگاه،کلید و پریزها ،راه پله و
سایر سطوحی که در معرض تماس مشترک هستند
مرتب گندزدایی شوند.
*صــابــون مــایــع و دستمال کــاغــذی در تــوالــت هــا و
سرویسهای بهداشتی بهطور مستمر موجود باشد.
*نظافت و گندزدایی سرویس بهداشتی در پایان روز
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انجام شود و فــردی که نظافت را انجام میدهد از
وسایل حفاظت فردی استفاده کند.
بهداشت ساختمان

*فضاهای عمومی آرایشگاههابخصوص در آرایشگاههای
زنانه باید دارای تهویه مناسب باشد بهطوری که هوای
تازه همیشه جریان داشته باشد .بهعنوان مثال با
استفاده از تهویه طبیعی یعنی بازکردن در و پنجرهها
میتوان به جریان یافتن هوای تازه کمک کرد.
*بعدازانجام هرگونه امورآرایشی،همه وسایل حفاظتی
استفاده شده به نحو صحیح دفع و بهداشت دست نیز
رعایت شود.
*درسالن آرایشگاه ها و سایرقسمت ها سطل زباله دردار
و پدالی برای پسماندهای تولیدی استفاده شود.
*تجهیزاتی مانند حوله ،سر بند و پیش بند باید یا یکبار
مصرف بوده یا بهصورت اختصاصی مورد استفاده قرار
گیرد .اگر نیاز به استفاده از تجهیزات مشترک برای
مشتریان وجود دارد ،بعد از استفاده برای هرمشتری
جداگانه آن را تمیز و گندزدایی کنید .به عنوان مثال
قیچی ،شانه ،موچین با استفاده از اتیل الکل70درصد
و ترجیح ًا اتوکالو ضدعفونی شوند.
*کل پسماندهای تیز وبرنده درجعبه ایمن()safety Box
جمعآوری شود.

تجهیزات،دستگیره درها ،میز وصندلی،
شیرآالت ،نرده پله ها ،پریز و کلیدهای
برق ،اسناد و مدارک اداری ،اسکناس و
همه وسایلیکه به طورعمومی ومشترک
استفـاده میشونـد ،میتوانند به انتقال
ویروسکمککنند.
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آموزش بهداشت

*نصب استند یا بنرهای آموزشی برای بهکارگیری
تمهیدات الزم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس
در محل کار
*نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی
انتقال بیماری کرونا
*نصب پوستر یا بنر راهنمای نحوه صحیح شست وشوی
دســتهــا در مــحــل کـــار بــخــصــوص ســروی ـسهــای
بهداشتی و محل سرو غذا
*نصب پوسترهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال
بیماری های تنفسی با درج شماره سامانه پاسخگویی
شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی190
گندزدایی سطوح

*در تمام مراحل مدیریت پسماند ،شاغالن باید از
تجهیزات حفاظت فــردی مناسب استفاده کنند و
آموزشهای الزم در مورد نحوه صحیح استفاده از
تجهیزات حفاظت فردی را دریافت کرده باشند.
*از قراردادن کیسههای حاوی پسماندهای تیز و برنده
در داخــل مخازن پسماندهای عــادی شهری جد ًا
خودداری شود و به نحو ایمن دفع شوند.
*ضــروری اســت روزانـــه نسبت به تخلیه سطلهای
پسماند وگندزدایی سطل ها اقدام شود.
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درگندزدایی سطوح رعایت نکات زیر الزامی است:
*از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلر یا بر پایه
الکلی استفاده کنید.
*محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود.
*سطوح را ابتدا تمیز و سپس گندزدایی کنید .به ویژه
روی سطوحی که مشتری با آن در تماس قرار گرفته
یا اغلب با آن ها تماس دارد.
*ازتماسکافیسطوح بامادهگندزداییکنندهمطمئن شوید.
*زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها  10تا 60
دقیقه رعایت شود.
انواع مواد گندزدا

مــوادگــنــدزدا و ضدعفونی بــر پایه الکل دارای مــواد
کراترنرآمونیوم و دارای مجوز ،مواد گندزدای اکسیدان
نظیر پراکسید هیدروژن و سفیدکنندههای خانگی برای
گندزدایی سطوح توصیه میشود.
برای تهیه و استفاده از سفیدکننده (وایتکس) رعایت
موارد زیر ضروری است:
*الزم اســت توصیه هــای ســازنــده بــرای استفاده یا
رقیق سازی ،زمــان تماس ،نکات ایمنی و مدیریت
گندزداها در نظر گرفته شود.
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*استفاده ازماسک ،پیش بند ضد آب ،دستکش وعینک
برایمحافظت از چشم دربرابرپاشیدنتوصیه میشود.
*محلول های سفیدکننده درمحل های با تهویه مناسب
مخلوط و استفاده شود.
*سفید کننده با آب سرد مخلوط شود.
*از بهکاربردن و مخلوط کردن سفید کنندهها به همراه
سایر مواد شوینده پرهیزشود.
*سفیدکننده رقیق شده را باید دور از نور خورشید و در
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس
کودکان نگهداری کرد.
استفاده ازهیپوکلریت سدیم(وایتکس)  0/05درصد

یک قسمت سفیدکننده به  99قسمت آب سرد لوله کشی

یا دو قاشق غذا خوری در  4لیوان آب سرد.
زمان تماس برای کاربردهای متفاوت

*برای سطوح غیر متخلخل بیشتر یا مساوی ده دقیقه
*درگندزدایی ازطریق غوطه ورکــردن اقالم زمان تماس
30دقیقه(تیها ،دستمال،لباس،دستکشونظایرآن).
نکته :در صــورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید که
تمیزکردن قبل از گندزدایی انجام شود.
اگر سطوح و اقالم از مواد آلی پاک نشوند (ترشحات ،گرد
و خاک و غبار) مواد و سطوح قابل گندزدایی نیستند.

نتیجهگیری

در فاز اول بیماری ،با توجه به پیگیری مسؤوالن به منظور
رعایت موارد پیشگیری و کنترل عفونت جهت مقابله با
بیماری کووید 19و مشارکت اقشار جامعه از جمله در
خانه ماندن ،استفاده از وسایل حفاظت فردی و تعطیلی
واحدهای صنفی دارای ریسک باال ،موفق به کنترل و
مهار این بیماری شدیم .با طوالنی شدن پروسه بیماری و
بازگشایی اصناف و عادی شدن اوضاع از دید مردم و شروع
مسافرت ها و عدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی از طرف
مردم و بعضی از صنوف از جمله آرایشگاهها ،شاهد شیوع
روز افزون این بیماری با عالیم جدید در جامعه هستیم.
رعــایــت نــکــردن مناسب دستورالعملهای بهداشتی
میتواند باعث صدمه زدن به سالمت شاغالن و سایر افراد
جامعه و برگشت خطر بیماری به جامعه شود .مقابله با
این بیماری عالوه بر نیاز به همکاری ارگانها ،سازمانها
و دستگاههای اجرایی ،مشارکت اصناف و شاغالن از
جمله شاغالن و مشتریان آرایشگاهها را میطلبد تا با یاری
خداوند متعال بتوانیم کرونا را شکست دهیم.
پیشنهادها

برای بهبود کیفیت نظارت بر اجرای صحیح پروتکلهای
بهداشتی در آرایشگاه ها پیشنهاد میشود بازدید و
بــازرســی مشترک با حضور نمایندگان اتــاق اصناف،
بهداشت ،تعزیرات و اماکن انجام شود.
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