
 درمانیمراکزدر البسهو مالفه شستشویو نظافت نگهداری،و حمل آوری،جمع اصول

 های اقالم پارچه ای همواره به عنوان یک عامل خطر بالقوه در انتقال عفونت به کارکنان و بیماران شننناخته شنننه اننف مالاه ها و ل ا 

 ا ممکنز محیط مناس ی برای رشن میکروارگانیسم ها باشننف انتقال عوامل بیماریآلوده در محیط گرم و مرطوب تخت بیمار، می تواننن 

 است از طریق تما  مستقیم یا غیر مستقیم ) آئروسل ناشی از شمارش و نقل و انتقاالت( با ال سه صورت گیردف منیریت مناسب ال سه

  ی در محیط درمانی و ظاهر نامناسنننب بخی نیز گیوگیری میآلوده در مراکز درمانی عالوه بر حفظ راحتی بیمار، از پراکننگی آلودگ

ستورالعمل ذیل با هنف منیریت اقالم پارچه ای در  ستان ها و مراکز محنود گراحینماینف د ستف  بیمار شنه ا ستان ها و تنظیم  بیمار

ل و نقل، شستشو و خشک مشی ها و روش های اگرایی واضح و مناسب برای گمع آوری، حم مراکز گراحی محنود بایستی دارای خط

کردن اقالم پارچه ای ) شننامل پتو، مالاه،ل ا  بیمار، یونیفرم کارکنان، ل ا  کارکنان اتاع عمل، گان و شننان گراحی( مورد اسننتفاده و 

 ف نحوه حفاظت کارکنان رختشویخانه باشن

 طراحی فضا جهت کنترل عفونت:

شویخانه می ضا یکی از مهمترین عوامل در کنترل عفونت در واحن رخت ستی بهطراحی ا شنکه بای صورت پذیرد کگونهبا ه ای این طراحی 

شن صورت کامال مجزا و یا با پارتی شویخانه به  سمتهای مختیف رخت ستانهای موقت از یکنیگر تفکیک گرددف ق شویخانه بیمار   می رخت

ست از  صیی  )بخبخی  2بای شتی ان پذیرش ( ،تمیز، بخی کثیفی ا شویی، توالت، د ،ستراحتا محل رخت، رختکن،  بخشهای پ ست 

 شودف  لیخانه تشکیوشستشوی ترالی، تی ش لان ار رخت تمیز، ان ار رخت کثیف، خیاط خانه، مح ،حمام، داتر منیریت

 قسمت ورود و جداسازی البسه عفونی و غیر عفونی: -1 

 بایستی بعن از درب ورودی رختشویخانه مستقر گردمیکه این قسمت 

 قسمت شست و شوی البسه عفونی: -2 
در این قسمت می بایستی دربی مناسب با اضا گهت ع ور وسییه حمل و نقل ال سه و نیز دربی مجزا، گهت خروج ال سه شسته شنه و 

سه تع یه گرددف همچنین گهت گیوگیری از ا شک کردن ال  ستفاده از ایرگتورود به محل خ شار هوای آلوده این منطقه ا های مکننه نت

شنمی ضروری هوا  شکور تأمین هوای تازه در این قمت میمنظبهف با شار هوای مث ت در منطقه خ کن ها، توان از کانالی گهت انتقال ا

 استفاده گرددف

 قسمت شست وشوی البسه غیر عفونی: -3
  صورت پذیردف عفونی مت طراحی این قسمت نیز باین به صورت قس

 قسمت خشک کردن البسه: -4
سمت ا شنه و ورود آن به ق شک  سه خ ستی دربی گهت خروج ال  سمت بای شار تدر این ق شی تع یه گردد و همچنین کانال هوای ا وک

شک کن صب گردد تا از خروج هوای گرم داخل خ شار مث ت هوا، مث ت ن سط ا شود و تو ضا گیوگیری  تغذیه هوای ها، و ورود آن به ا

 .مناطق شست و شو نیز تأمین گردد

 وکشی البسه:تقسمت ا -5
 وکشننیتدر این قسننمت بایسننتی میزهایی گهت اسننتقرار ال سننه خشننک شنننه در نظر گراته شننود تا از تما  ال سننه با زمین در زمان ا

 دربی ن ار،ا به  شنه بننیبسته و اطو ال سه خروج گهت همچنینف گردد تهیه  بننی ال سهگیوگیری بعمل آین و نیز میزهایی گهت بسته

 فگردد تع یه اضا، با مناسب

 قسمت انبار لباس شسته شده و تحویل به افراد: -6
شنه نیاز به ط قه بننی دیوارها بوده و این ط قه سه اطو  سمت گهت نگهناری ال  ستی نام گذاری و کامالًدر این ق جزا از م بننی می بای

 یکنیگر صورت پذیرد تا گهت نگهناری ال سه مختیف و گیوگیری از تناخل ال سه با یکنیگر اضای مناس ی ایجاد گرددف



 )شوینده و گندزدا ( :انبار مواد شیمیایی قسمت  -7
شیمیاییان ار  ست دارای دیوار از گ می مواد  سرامی نسبای سنگ یا  شی،  سقف، کف از گن ککا سرام سمقاوم تا  ، مقاوم یکسنگ یا 

شن سب با شو و گننزدایی کف و دیوارها، و تهویه منا ست ش سه بننی ان ارف  قابییت  ضن زنگ  قف شن باین به گونهو  تمیز،  که مواد  ای با

 فشویننه باین لی ل شناسایی داشته باشنن  شویننه از زمین بینن باشنن و تمامی مواد

 : رختشویخانهواحدهایویژگی

  رختشنویخانه، اضنایی اختصناصنی و محنود اسنت که قوانین خا  خود را داردف تردد ااراد متفرقه در این واحن باین محنود واحن

 .شود

  کارکنان در اضننای رختشننویخانه ن این چیزی بخورنن یا بیاشننامننف برای این امور، اتاع اسننتراحت برای کارکنان باین در نظر گراته

 .شود

 های ضنعفونی کنننه مقاوم باشنن ادی ساخته شنه باشن که قابل شستشو بوده و در برابر محیولباین از مو کف و دیوارها. 

 واحن رختشویخانه بایستی دارای دو منطقه تحت عنوان تمیز و آلوده باشنف این دو منطقه باین به صورت واضح و کامل از همنیگر 

 .گنا شنه و موانع و عالیم گناکنننه وگود داشته باشن

 ستگاههای تهویه باین به نحوی ابهتر صورت، د شنف در غیر این  شار هوای منفی برقرار با شویخانه، ا ست که در منطقه آلوده رخت

 .شود که هوا از منطقه تمیز به سمت منطقه آلوده گریان یابن تنظیم

  ستفا سه آلوده، نحوه ا شوی ال  ست ش صو  نحوه گمع آوری، حمل و  شویخانه باین در خ سایل به کارکنان رخت صحیح از و ده 

 .اردی و لزوم و نحوه رعایت بهناشت دست آموزشهای الزم داده شود حفاظت

 ضروری است که در واحن رختشویخانه، سینک مناسب، تسهیالت شستشوی دست و سطل زباله درب دار و پنال دار اراهم باشن. 

 سایل حفاظت اردی به تعناد و نوع م شویخانه، و ست که در واحن رخت شنضروری ا شته با سب وگود دا تمامی کارکنان واحن  .نا

 .رختشویخانه باین در برابر هپاتیت بی واکسینه شنه باشنن

  سه صو  ال  ستگاه آن مخ ست که یک د شویخانه موگود ا صنعتی در رخت شویی تمام اتوماتیک  س شین ل ا ستگاه ما حناقل دو د

 .است عفونی

 ادرصنننن(، و دم 88-81 )دسنننی بل (، رطوبت58لوکس(، سنننروصننننا ) حناکثر 211-011 (محیط رختشنننویخانه از نظر نور 

 .درگه سانتی گراد( وضعیت مناس ی دارد01حناکثر )

 سیرهای ورودی، کثیف و تمیز به شویخانه را ننارننف م شنه و ااراد متفرقه حق ورود به داخل رخت سیرهای کثیف و تمیز تفکیک   م

 .وسییه خط کشی مشخص شنه انن

  وی مناسب که کیین قطع کن گریان برع داشته باشن باین موگود باشنفتدستگاه ایک عند 

 : ایپارچه اقالم حملو آوریجمع

 نیاز  ق ل از گمع آوری مالاه و ال سنه، کارکنان باین از وسنایل حفاظت اردی ) دسنتکی، گان یا روپوش پالسنتیکی و در صنورت

 .ماسک ( استفاده کننن

   بر روی دست و انگشتان، ق ل از پوشینن وسایل حفاظت اردی، الزم است زخم پوشاننه شوددر صورت وگود زخم. 

 ق ل از گمع آوری و انتقال ال سه، دقت شود که وسایل نوک تیز یا شیء اضااه داخل آنها ن اشن. 

  ی پیشگیری از تولین آئروسل،ف براگمع آوری و انتقال اقالم پارچه ای به الننری باین با حناقل دستکاری و مواگهه انجام شود 

 شمارش  .وگه در واحنهای بالینی شامل اتاع بیمار، تریتمنت یا راهروهای بخی ها شمارش مالاه ها و ل اسها انجام نشود به هیچ

 .ال سه بعن ازشستشو، مواگهه بیماران و کارکنان با میکروارگانیسم ها را به حناقل می رسانن



  بنن بیمار آلوده هستنن، باین در همان محل مراق ت از بیمار داخل کیسه قرار گیرننال سه ای که به خون و ترشحات. 

   صاع سب روی آنها ال شخص )زرد رنگ( بوده و ق ل از خروج از بخی، برچ سه آلوده باین دارای رنگ بننی م سه های حاوی ال  کی

 .شود

  در بین مالاه انناخت ستنن را می توان مستقیماًال سه ای که به خون و ترشحات بنن بیمار آلوده ن وده و اقط کثیف ه. 

 بهتر است ال سه خیس را ابتنا داخل یک مالاه یا حوله خشک پیچینه و سپس در کیسه قرار دهین. 

  زدگی گمع کنین برای پیشگیری از آلودگی هوا، مالاه و ال سه را در کمال دقت و آرامی و بنون شتاب. 

 ارنن، با تا زدن و پیچاننن، قسمت آلوده را طوری قرار دهین که در معرض دین ن اشندر صورتی که ال سه آلودگی واضح د. 

 مالاه ها و ل اسها را به هیچ وگه روی زمین، صننلی یا سایر سطوح بخی قرار ننهین. 

 در داخل بخی  کیسننه حاوی مالاه های آلوده را داخل بین پارچه ای یا پالسننتیکی قرار دهینف قرار دادن مالاه ها در کیسننه باین

 .شود اما تفکیک یا آبکشی مالاه ها هرگز ن این در بخی انجام شود انجام

  بین مالاه های آلوده از بین مالاه های تمیز باین کامال تفکیک شنه باشن. 

 پس از پر شنن دو سوم حجم بین، ال سه باین به رختشویخانه منتقل گردد. 

  کثیف از مسنننیرهایی گناگانه به دور از محل تردد کارکنان، بیماران و مالقات ترگیح بر این اسنننت که حمل و نقل بین ال سنننه

 .انجام شود کنننگان

  ًشو  حمل بین ل ا  و مالاه معموال ست ش صورت آلودگی  سب و در  صل منا صورت گیردف این چرخ ها باین در اوا با چرخ حامل 

 .شونن

 ض صورت آلودگی وا سه پارچه ای بین باین روزانه )و یا در  شودکی شو  ست ش شین .ح(  سه کثیف در ما سه می توانن همراه با ال   کی

 .ل اسشویی انناخته شود

  ًدر طی انتقال یا در ان ار رختشویخانه و بخی، با مواد  انتقال و نگهناری اقالم پارچه ای شسته شنه باین به نحوی باشن که مجندا

 .و گرد و خاک تما  نناشته باشنن آلوده

 اع عمل، بایستی پس از شستشو روی میزی با من ع نور مناسب قرار داده و بازرسی بصری شوننف در صورتان ها و شان های اتگ 

 .وگود پارگی، این اقالم باین از چرخه کار اتاع عمل خارج شونن

  شنه شوت باز ن سه آلوده در طی  سه های حاوی ال  صل کنین که کی شود، اطمینان حا ستفاده می  شوت مالاه ا ستم  سی  واگر از 

 .ایجاد آئروسل نمی شونن باعث

 بهتر است ناحیه شوت مالاه مجهز به اشار هوای منفی باشن. 

 سیستم شوت مالاه باین به منطقه آلوده رختشویخانه ختم شود. 

 ای :پارچه اقالمشستشوی 

  آلودگی ال سه داردفانتخاب درگه آب، نوع شویننه و منت زمان شستشوی ال سه بستگی به هنف و نتیجه مورد انتظار و نوع 

 شامل حذف ویرو  ارآینن شوی اقالم پارچه ای باین حناقل  ست شی دار و باکتری ش شن، هر  های پو شی از روی آنها با های روی

 .مواقع الزم است حتی اسپور باکتریها را نیز حذف نمود چنن در بعضی

 اده می شودانتخاب نوع شویننه بستگی به دمای آبی دارد که برای شستشوی ال سه استف. 

 مالاه های آلوده به خون و ترشحات بیمار باین گنا از مالاه های کثیف دیگر شستشو شونن. 

   شحات بیمار را با آب داغ )حنود شویینف اگر از 01مالاه های آلوده به خون و تر سب آب داغ ب شویننه منا سانتی گراد( و  درگه 

 .ستفاده کنینآب اطمینان ننارین، از مایع سفین کنننه نیز ا دمای

  درگه سانتی گراد خشک کنین30مالاه های آلوده به خون و ترشحات بیمار را در دمای حنود. 



 کیسه های حاوی ال سه آلوده را به عنوان زباله عفونی داع کنین. 

 حمل و نقل و شستشوی ال سه آلوده به خون و ترشحات بیمار اقط توسط کارکنان آموزش دینه انجام شود. 

 دقیقه برای از بین بردن عامل گال ضننروری01درگه سننانتی گراد در منت حناقل81ل سننه کثیف، دمای آب باالی در خصننو  ا 

 .است

  100اگر از سفینکنننه برای ضنعفونی ال سه استفاده می شود، حناقل سطح کیر باقی ماننه در سیکل شستشو باین ppmباشن. 

 شویخان سه باین در منطقه تمیز رخت شو، ال  شست شنپس از  شته با شونن، به گونه ای که احتمال آلودگی آنها وگود ننا  .ه نگهناری 

 .در صورتی که از بین بنون در برای حمل ال سه تمیز استفاده می شود، روی مالاه ها را حناقل با یک مشمع پالستیک بپوشانین

 ت اطمینان از اگرای صحیح ارآینن ها،انجام تست های آزمایشگاهی و کشت میکروبی از ال سه شسته شنه توصیه نشنه استف گه 

 فبهتر است نظارت بر اگرای استانناردها را اازایی داد

 : ستند سازی اقداماتم

 برای لهر بخی به صورت روزانه ث ت و حناق کداتر ث ت رخت گمع آوری شنه ، رخت شسته شنه و رخت توزیع شنه به تفکی 

 سال نگهناری گردد کی

 ش ستننات  شویخانه بر ا ستم شویی ث ت و  شین های از ما کهر ی کسا  تعناد و کییوگرم به تفکیشوی روزانه در رخت  س ل ا

  .نگهناری گردد

 میزان رخت گمع آوری شنه در هر روز با میزان رخت شسته شنه از نظر وزن و تعناد باین مطابقت داشته باشن 

 موگود باشنف ر گردش رخت ذخیره شنه و رخت د کداتر سرگمع اموال برای تفکی 

 صورت گیرد کهای الکترونی لنگهناری مستننات در اای بودن ارایننهای بیمارستان، کدر صورت الکترونی. 

 تمامی تجهیزات موگود در رختشویخانه از نظر عمیکرد صحیح بررسی و مستننات آن موگود باشنف 

 

 


