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ДАСТУРАМАЛ 

оид ба  чорабиниҳои безарагардонӣ дар давраи 

мурракаби вазъи эпидемиологӣ 
(барои донишҷӯён ва кормандон,  ки дар хобгоҳ  истиқомат доранд ва 

дар Донишгоҳ таҳсилу фаъолият менамоянд) 

 

Дастурамали мазкур дар асоси тавсияҳои Пажӯишгоҳ оид ба 

дизенфектологияи Хадамоти Федералии Назорати Ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон ва беҳбудии инсон дар самти иҷрои корҳо дар 

иншоотҳои ФР) таҳия шудааст. 

Дезинфексияи пешгиркунанда – фавран ҳангоми таҳдиди хатари 

бемории  гуруҳҳои одамон дар объектҳо, муассисаҳо, маҳалҳо ва ғайра оғоз 

меёбад, ки ин беморӣ вуҷуд надорад, аммо хатари аз берун ворид шудани он 

ба амал меояд. 

Дезинфексияи пешгиркунанда чораҳои гигиенаи шахсиро, шустани 

дастҳоро бо собун ё шустани онҳо бо антисептикҳои пӯст, вентилятсияи 

мунтазами биноҳо ва бо тарзи тоза кардани онҳо аз истифодаи маводҳои 

дезинфексиониро дар бар мегирад. 

Мӯҳлати иҷрои амалиёти низомӣ дар иншоотҳо аз ҳоло ва пас аз 2-

ҳафта аз рӯзи ташрифи донишҷӯ ё корманде, ки бори охир аз давлатҳое, 

ки  дар он ҳолати эпидемиологӣ ба вуқӯъ омадааст  бозгаштаант, то 

огоҳии минбаъда анҷом дода мешавад. 

I. Дар иншоотҳои Донишгоҳ дар давраи мураккаб шудани вазъи 

эпидемиологӣ бо мақсадҳои пешгирикунии он корҳои низомии зеринро 

кормандони доимӣ корхона анҷом медиҳанд; 

1. Назорати ҳатмии термометрияи донишҷӯён ва кормандони 

Донишгоҳ ( бо истифодаи термометре, ки тамос надорад) – ҳангоми 

расидан ба хобгоҳ ва сипас – ҳар рӯз пеш аз ба донишгоҳ ворид шудан 

гузаронида мешавад. 



2.Тозакунии ҳаррӯза бо маводҳои безараргардонӣ: 

- фаршҳои даруни ошъёнаи хобгоҳ ( толорҳо, утоқи донишҷӯён, утоқҳои 

хӯрокпазӣ ва хӯрокхӯрӣ, ҷомашӯӣ, рӯйпӯшҳои дохили ва берунии 

мошиншӯйӣ, ҳуҷраҳои хушккунӣ, дастгоҳҳои хушконидани либос, 

дарзмолкуни ва ғайра) – 2 маротиба дар як рӯз дар субҳ ва шом; 

- дастакҳои дар, убури салибҳо дар даромадгоҳ, пойгоҳи зинапоя, 

яҳдонҳо, терминалҳои бонкӣ (дар ҳолати дастрас будан), таҷҳизоти лифт 

 ( тугмаҳои лифт) – ҳар соат; 

- мебелҳои утоқҳои истиқоматӣ, пухтупаз ва хӯрокхӯрӣ (сарпушҳои 

анҷомҳои хӯрокпазӣ, мизҳои назди кати хоб, обкашакҳо, таҷҳизоти санитарӣ, 

аз ҷумла клапанҳо), гулхонаҳои тиреза, қисмҳои санитарӣ ва душ, аз он 

ҷумла клапанҳо, косаи ҳоҷатхона) – 1маротиба дар як рӯз ҳангоми тоза 

кардани ҳуҷра; 

-иншооти ҷамъиятии санитарӣ ва душҳо ( фаршҳо, таҷҳизоти санитарӣ, аз 

ҷумла клапанҳо, косаи ҳочатхона, ки дар ошъёнаҳо ҷойгир шудаанд) – 

 2 маротиба дар як рӯз; 

- таҷҳизоти тозакунӣ пас аз истифода намудан ҳатман 

дезинфексия(безарар)  карда мешаванд. 

3.Дезинфексияи (безараргардонии) ҳаво дар дохили бино- ҳамарӯза аз 

шуоъдиҳандаи ултрабунафши бактерисидӣ (ресиркуляторҳо), ки онҳоро 

шабонарӯз дар ҳузури одамон (дар толорҳо, утоқҳои серодам) истифода 

бурдан лозим аст. 

Миқдори радиаторҳои шуоъдиҳандаи зарурӣ тибқи дастурҳои 

истифодабарии онҳо барои як як метри мукааб ҳуҷрае, дар он насб хоҳанд 

шуд, ҳисоб карда мешаванд. 

 Ҳавои биноро мунтазам тоза наудан лозим аст. Пас аз хобгоҳ рафтани 

донишҷӯён, радиаторҳои мобилии навъи пӯшида/кушодаро истифода баред – 

онҳоро дар маркази ҳуҷра насб кунед, давомнокии кор барои ба даст 

овардани самараи бактерисидӣ мувофиқи дастурҳои истифодаи онҳо ҳисоб 

карда мешавад. 



4. Дастҳои кормандон – дастонро зуд – зуд шустан лозим аст ва аз 

антисептикаҳои пӯст бояд истифода намуд. 

5. Дар иншоотҳо таъмин намудан бо антисептикаҳо барои коркарди 

дастон, ҷойгир намудани онҳо дар ҷойҳои дастраси толорҳо. 

6. Кормандонро дар давоми давраи мураккаби вазъи эпидемиологӣ бо 

ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ таъмин намудан лозим аст. 

7. Тоза ва безараргардонии шабакаҳои вентилясионӣ ва кондисионерӣ, на 

камтар 1 маротиба ҳар моҳ. 

Ҳама намуди корҳо бо маводҳои безарагардонӣ бояд бо дастпӯшакҳои 

обногузари як маротиба ё бисъёр маротиба истифодашаванда иҷро карда 

шаванд. 

II. Безараргардонии фокуси (хусуси) дар макон (дар ҳолати муайян 

шудани шахси бемор дар макон). 

1. Ҳангоми муаян кардани донишҷуе, ки ҳарорати баланд дорад, вай 

бояд дар утоқи алоҳида ҷудо ҷойгир карда шавад ё ҳуҷраи ӯ бо маводи 

ҳавонагузаронанда маҳқам карда шавад ва фавран   мошини ёрии таъҷилиро 

даъват намуда, барои бистари намудан ба бемористон фиристонида шавад. 

2. Қабл аз расидани ёрии таъҷилӣ барои бурдани бемор ба беморхона, аз 

ҷониби кормандони хобгоҳ безараргардонии доимӣ дар тӯли тамоми вақти 

бемор дар муассиса будан, гузаронида шавад. Барои безараргардонии кунунӣ 

аз маводҳои безараргардонӣ бо усули хушконидан, ки дар ҳузури одамон 

истифода бурдан мумкин мебошанд, истифода намоянд. Зарфҳо, либосҳои 

бемор ва ашёи нигоҳубини он бо маҳлули обии безараргардонӣ дезинфексия 

карда мешаванд. 

Коркарди гигиении дастҳоро бо истифодаи спирти антисептикии пӯст 

бояд пас аз ҳар маротиба расидан ба пӯсти бадани бемор (эҳтимолан бемор), 

ашёи нигоҳубин , пас аз тамос бо таҷҳизот, мебел ва дигар ашёҳои дар 

наздикии бемор ҷойгиршуда, инчунин партофтани бемор, анҷом додан лозим 

аст. 



Тавсия дода мешавад, ки ҳаво дар ҳузури одамон тавассути  технологияҳо 

ва таҷҳизотҳои барои истифода бо тартиби муайян иҷозат додашуда, дар 

асоси истифодаи радиатсияи ултрабунафш, безарар гардонида шавад. 

3. Пас аз ба беморхона гуселонидани бемор, безараргардонии ниҳоӣ аз 

ҷониби мутахассисони КВД "Маркази безараргардонии шаҳри 

Душанбе"(КВД МБШД) гузаронида мешавад, ки ин корҳоро дар бар 

мегирад: 

- безараргардонӣ  бо маводҳои дезинфексионӣ ҳуҷрае, ки дар он бемор 

ҷойгир карда шуда буд – фарши хона, гулхонаҳои тиреза,  дастаҳои дари 

хона, ашёҳои хона - мизи назди кат, мизи нишаст, ҳудуди санитарӣ ва душ 

(душ, дастгоҳҳои санитарии душ, аз ҷумла кранҳои обрезак, косаи 

ҳоҷатхона); 

- хурокдонҳо - бо усули шустани онҳо бо истифода аз маҳлулҳои 

дезинфексионӣ; 

-ҳавои ҳуҷра дар вақти набудани одамон бо истифода аз нуриҳои 

ултрабунафши кушода, ки дар маркази ҳуҷра ҷойгир карда мешаванд тоза 

карда мешавад, ки давомнокии ҳаво тозакунӣ  то ба даст овардани самараи 

бактерисидӣ, мутобиқи дастурҳои истифодабарии онҳо ҳисоб карда мешавад. 

Миқдори ирригатсияҳои нури ултрабунафши мувофиқи дастурҳои 

истифодабарии онҳо барои ҳар як метри мукааб ҳуҷрае, ки дар он ҷойгир 

карда мешаванд, муайян карда мешаванд; 

- боқимондаи хурокҳо бо истифода аз маҳлулҳои безараргардонӣ 

дезинфексия карда мешаванд; 

- лавозимоти хоби донишҷӯ пас аз дар беморхона ҷойгир намудани 

донишҷӯ ё корманд барои коркард ба камераи дезинфексиякуни супорида 

мешавад. 

Ҳангоми анҷом додани безараргардонии ниҳои бо усули обшоркунӣ аз 

воситаҳои муҳофизати шахсӣ (ВМШ) истифода карда мешавад. Органҳои 

нафаскашӣ бо таҷҳизоти нафаскашӣ, чашмонро бошад бо айнаки 

муҳофизаткунанда, муҳофизат карда мешаванд, ё аз ВМШ зиддиаэрозолии 

системаи нафаскашӣ бо рӯйпӯши ҷудошаванда истифода карда мешаванд.  



Барои безараргардонӣ маводҳои дезинфексионие истифода карда 

мешаванд, ки бо тартиби муқарраргардида ба қайд гирифта шудаанд. Барои 

безараргардонӣ маводҳои дезинфексионие, ки аз гурӯҳҳои гуногуни кимиёвӣ 

тайёр карда  шудаанд (ҷадвали 1), тибқи режими безараргардонии 

объектҳо ҳангоми сироятҳои вирусӣ,  метавонанд истифода намоянд. 

                             Маводҳои дезинфексионӣ                         Ҷадвали 1 

Гурӯҳ Номи дору Консентрати 

маҳлули корӣ % 

Вақти 

(экспозитсияи) 

таъсир,  (дақиқа) 

Хлороактивӣ Хлорамин Б 1.0 % 60 

 Хлор-актив 0,016 60 

 Септолит ДХЦ 0,016 60 

 Жавелӣ-Солид 0,015 60 

 Жавгон 0,06 60 

 Хлормикс 0,03 30 

Бо оксигени 

фаъол 

Пкроксиди 

гидроген 

3,0% 30 

ЧАС Экор 0,1 60 

 Трилокс 0,7 60 

 Экодез   

 Мирадез-Базик 0,2 60 

 Септизини 

фаъол 

0,1 60 

Гуанидиноӣ Ултрадез Форте 1,0 % 30 

 Необак плюс 0,1 60 

Машруботӣ 

(спиртӣ) 

Антисептикҳои пӯст барои шустушӯи дастони 

кормандон: 

“Бонадерм”, “Альфасептин”,”Октенисепт”,“Чистея”, 

“Экобриз антисептин гель” ва - ғайраҳо 

Эзоҳ:1. Экспозитсия – ин вақти сарфшудаи коркарди сатҳи объект бо  

маҳлули кории безараргардонӣ. 

     2. Тартиби истифодаи дезинфектантҳо мутобиқи дастурҳои  истифодаи 

инфиродии  маводҳои безараргардонӣ муаян карда мешавад, ки дар онҳо 

этиёҷ/набудани эҳтиёҷи нест кардани маводҳои дезинфексионӣ баъд аз 

экспозитсия шарҳ дода мешавад. 

     3. Ҳар як объект, дар асоси эҳтиёҷоти баҳисоб гирифташуда, бояд  

дорои миқдори ҳадди тамомнашавандаи маводҳои дизенфиксионӣ, инчунин 

рашк (ветош) ва таҷҳизоти тозакунӣ дошта бошад. 

 

Дастурамал оид ба чорабиниҳои безараргардонӣ дар даври 

мурракаби вазъи эпидемиологӣ дар Шӯрои олимони Донишгоҳ 

30 марти соли 2020 (суратҷаласаи № 07)   муҳокима ва қабул карда 

шудааст. 


