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عـالئـم COVID-19 از خفیف تـا شـدید قـابـل تغییر می بـاشـد. بـرخی از افـراد بـھ ھیچ وجـھ عـالئمی نـدارنـد در حـالی کھ بـرخی 
دیگر بـرای بھـبودی نیاز بـھ مـداخـالت پـزشکی و اقـدامـات پیچیده تـری در بـخش مـراقـبت ھـای ویژه دارنـد. عـالوه بـر تـأثیر 
عـفونـت اولیھ ویروس، عـواملی از جـملھ شـرایط پـزشکی، سـن، عـوارض ثـانـویھ و عـوامـل دیگر بـر بھـبودی فـرد مـبتال تـأثیر 
گـذار اسـت. در صـورتی کھ بـھ COVID-19 مـبتال شـده اید و بـعد از دوران درمـان تـمایل بـھ انـجام غـواصی دارید، تعیین 
شـرایط جسمی شـما بـرای بـازگشـت بـھ غـواصی پـس از COVID-19 نیاز بـھ ارزیابی تیم پـزشکی دارد کھ تـأیید بھـبودی کامـل 

و توانایی شما برای انجام ایمن فعالیت ھای شدید و نامحدود را بھ ھمراه خواھد داشت. 

پروتکل ھای بھداشتی مربوط بھ کلوپ ھای غواصی شامل موارد ذیل می باشد: 1.

بھـداشـت شخصی کارکنان و مشـتریان: ویروس کرونـای جـدید  یک ویروس تنفسی اسـت کھ عـمدتـا از ❖
طریق تماس با ترشحات افراد آلوده گسترش می یابد، بھ عنوان مثال وقتی عطسھ یا سرفھ می کنیم. 

دستھا را حداقل بھ مدت 20 ثانیھ بشویید. •

فاصلھ فیزیکی خود را حفظ کنید، از تماس مستقیم با افراد دیگر خودداری کنید. •

از تماس مستقیم با چشم، بینی و دھان خود، خودداری کنید. •

بھـداشـت تـنفس را تـمرین کنید. این شـامـل پـوشـانـدن دھـان و بینی شـما بـا آرنـج ھـنگام سـرفـھ یا •
عطسھ است. 

در مـراکز غـواصی در صـورت نشسـتن دسـتھا طـبق تـوصیھ، بـاید مـحصوالت ضـد عـفونی کننده •
دستی یا امکانات مناسبی ارائھ شود. 

استفاده از تب سنج، قبل از ورود مشتریان بھ داخل اماکن تفریحات آبی (کلوپ ھای غواصی). •

از ورود ھــمراه مشــتریان بــھ داخــل امــاکن تــفریحات آبی خــودداری نــمایید و یا فــضایی بــرای •
نشستن آن عزیزان با رعایت فاصلھ گذاری اجتماعی در فضای باز فراھم نمایید. 

رعایت تمامی استانداردھای وزارت بھداشت در بوفھ ھای موجود در کلوپ ھای غواصی. •

رختکن: رختکن ھــا میتوانــند از جــملھ مکان ھــایی بــاشــند کھ بیشتر در مــعرض خــطر انــتقال ❖
ویروس قـرار گیرنـد. وسـایل شخصی مشـتریان، از جـملھ پـوشـاک بـاید بـھ گـونـھ ای نگھـداری شـود 

کھ از تماس با سطوح مشترک جلوگیری شود. 

در تـمامی سـرویس ھـای بھـداشـتی و اتـاق ھـای تـعویض لـباس بـایستی فـرم نـظافـت رختکن نـصب •
شـده بـاشـد و طـبق دسـتورات ثـبت شـده در آن، تـمامی پـروتکل ھـای بھـداشـتی تـوسـط کارکنان 

رعایت شود، از جملھ: 
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دمـپایی ھـای اسـتریل شـده قـبل از ورود بـھ مشـتریان بـھ رختکن، تـحوی داده شـود و پـس ✓
از اتـمام کار مشـتریان، دمـپایی ھـا در سـطل ھـای جـداگـانـھ بـرای ضـدعـفونی، قـرار گـرفـتھ 

شوند. 

ارائھ حولھ بھ مشتریان بھ ھیچ وجھ انجام نشود. ✓

پروتکل ھای استفاده از تجھیزات غواصی اجاره ای شامل موارد ذیل می باشد: ❖

تجھیزات اجــاره ای بــایستی پــس از ھــر بــار اســتفاده ضــد عــفونی شــونــد، تــوجــھ ویژه ای بــھ •
رگالتورھا، BCD ھا، اسنورکل ھا و ماسک ھا داشتھ باشید. 

مـاسک ھـای اجـاره ای بـاید قـبل از اسـتفاده تـوسـط ھـر غـواص امـتحان شـونـد، کھ  بـعد از این کار •
بـایستی ضـد عـفونی شـونـد. در نتیجھ ممکن اسـت مشـتریان  بـا تـوجـھ بـھ شـرایط فـوق تـشویق شـونـد 

تا ماسک ھای شخصی  خودشان را ھمراه داشتھ باشند. 

مکانی بـرای دریافـت تجھیزات اجـاره ای، جـدا از قسمتی کھ تجھیزات ضـد عـفونی شـده در آن •
نگھداری می شوند، فراھم شود. 

بــاید از ورود مشــتریان بــھ محــلی کھ تجھیزات ضــد عــفونی شــده در آنــجا نگھــداری می شــود •
جلوگیری شود . خودتان تجھیزات را بھ  مشتریان بدھید. 

تجھیزات اجـاره ای را در مـحفظھ ھـای مجـزا قـرار دھید کھ بـھ اسـم مشـتری عـالمـت گـزاری شـده •
و بھ یاد داشتھ باشید کھ  آنھا را بعد از استفاده ضد عفونی نمایید. 

بـعد از  آنکھ فـرایند ضـد عـفونی انـجام شـد، تجھیزات را بـا احتیاط جـابـجا کنید، بـرای مـثال قـرار •
دادن ماسک ھا، رگالتورھا و اسنورکل ھا در کیسھ در بستھ. 

بـھ مشـتریان تـوصیھ نـمایید تـا از لـمس کردن شیر خـروجی سیلندر و یا ورودی رگـالتـور در •
زمان مونتاژ و جداسازی واحد تجھیزات غواصی، اجتناب کنند. 

توصیھ می شود پس از غواصی از سطل ھای معمولی برای شستشوی تجھیزات استفاده نکنید. •

ارائـھ Mouth Piece یکبار مـصرف بـھ غـواصـانی کھ جھـت دریافـت خـدمـات (بـرگـزاری دوره) •
بھ اماکن تفریحات آبی مراجعھ می نمایند. 

فـراھـم نـمودن مکانی مـناسـب بـا رعـایت تـمامی پـروتکل ھـای بھـداشـتی جھـت شسـتشو و خشک •
نمودن تجھیزات ( Wet Suit، رگالتور، BCD، ماسک و سایر موارد). 
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اقدامات محافظتی کھ بایستی بر روی قایق ھا رعایت شوند عبارتند از: ❖

استفاده از Face Shiled و ماسک توسط تمامی افرادی کھ در قایق می باشند اجباری است. •

تجھیزات اجاره ای توسط کارکنان در قایق قرار گرفتھ شود. •

پــس از اتــمام غــواصی و بــازگشــت بــھ خشکی، جــابــجایی تــمامی تجھیزات اجــاره ای تــوســط •
کارمندان بالفاصلھ جھت شستشو و ضدعفونی انجام شود. 

قـبل از ورود غـواصـان و کارکنان در قـایق، نـوشیدنی بـھ ھـر شـخص جـداگـانـھ ارائـھ شـود ( قـرار •
گرفتن برچسب بر روی نوشیدنی ھر شخص با درج مشخصات فردی). 

از فاصلھ  گذاری بین افراد اطمینان حاصل نمایید. •

اطمینان حـاصـل کنید کھ مـاسک ھـا، اسـنورکل ھـا و قـسمت دوم تجھیزات از قـبل مـونـتاژ شـده و •
مـحفوظ ھسـتند. بـرای مـثال: آنـھا را در کیسھ ھـا (کیف ھـای مـخصوص) نگھـداری کنید، تـا زمـانی 

کھ بخواھید از تجھیزات استفاده نمایید. 

جھـت شسـتشوی مـاسک از سـطل اسـتفاده نکنید: آنـھا را در آب آزاد بـشویید. از بـزاق  بـرای رفـع •
بخار ماسک ھا خودداری کنید (از محصوالت ضد بخار استفاده کنید). 

اطمینان حاصل کنید کھ وسایل ضدعفونی در قایق قرار گرفتھ  داشتھ باشد. •

کمپرسـورھـای غـواصی و رونـد پـر کردن سیلندرھـا: بـھ طـور عملی ویروس میتونـد از طـریق ورودی ❖
ھــوا وارد کمپرســور شــود، و بــھ این خــاطــر اســت کھ ورودی فیاتــر  قــادر نمی بــاشــد از ورود ذرات 
کوچکتر جـلوگیری کند. فیلترھـای تـنفس ھـوا بـعد از فـشار گـذاری قـادر نـخواھـند بـود کھ تظمینی جھـت 
جـلوگیری از ورود ذرات کوچکتر داشـتھ بـاشـند. بـنابـراین الزم اسـت کھ کمپرسـور در مکانی ایمن جھـت 
جـلوگیری از آلـودگی نگھـداری شـود. ویروس بسیار حـساس بـھ دمـای بـاال اسـت، زمـانی کھ یک کمپرسـور 
گـرم شـود میتوانـد دمـای گـاز را تـا سـطح بیش از 120 درجـھ سـانتی گـراد بـاال بـبرد و عـالوه بـر این، دمـا 
ھـای بسیار بـاالتـری  در اوج مـرحـلھ فـشار گـذاری بـھ دسـت می آید، کھ بسیار بـاالتـر از آسـتانـھ تحـمل و 
مـقاومـت ویروس می بـاشـد. بـنابـرای یک ویروس  ممکن نیست بـتوانـد بـھ صـورت فـعال پـس از گـذشـتن از 

مرحلھ فشار سازی زنده بماند 

  بـا این وجـود خـطر دسـت زدن بـھ شیرھـای سیلندر و شـلنگھا جھـت پـر کردن سیلندرھـا، از طـریق احـتمال 
آلـودگی تـوسـط اپـراتـورھـای آلـوده وجـود دارد. بـنابـراین بسیار مـھم اسـت کھ کلیھ افـرادی کھ عملیات پـر 
کردن  سیلندرھـا را انـجام می دھـند از اقـدامـات بھـداشـت فـردی صحیح پیروی کنند و ھمیشھ PPE تـوصیھ 

شده (ماسک ، دستکش) را پوشیده باشند. 

پروتکل ھای بھداشتی غواصان (مشتریان) شامل موارد ذیل می باشد: 2.
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بھداشت شخصی:  ❖

دستھا را حداقل بھ مدت 20 ثانیھ بشویند. •

فاصلھ گذاری اجتماعی، حداقل 1،5 متر رعایت شود.  •

استفاده از وسایل محافظ شخصی اجباری شود. •

تجھیزات شخصی و نحوه مراقبت از تجھیزات در برابر ویروس: ❖

پس از ھر دوره غواصی، فرآیند ضدعفونی و شستشوی تجھیزات بھ طور کامل انجام شود. •

چــنانــچھ شــرایط مــرکز تــفریحات آبی (کلوپ ھــای غــواصی) جھــت شســتشوی تک بــھ تک •
تجھیزات طـبق پـروتکل ھـای بھـداشـتی فـراھـم نـبود، بـایستی تجھیزات را بـا خـود بـھ مـنزل، جھـت 

شستشو و ضدعفونی منتقل ک نمایند. 

شسـتشو و ضـدعـفونی تجھیزات چـنانـچھ بـھ طـور کامـال بھـداشـتی در مـراکز نـام بـرده شـده انـجام •
شد، بایستی پس از انجام تمام ضدعفونی ھای مربوطھ، توسط غواص از آن محل خارج شود. 

پـس از اتـمام غـواصی، در سـطح آب بـا رعـایت فـاصـلھ گـذاری از خـود و سـایر غـواصـان مـحافـظت •
نمایند. 


