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 مقدمه

برای تامین  هابه مراکز خرید و فروشگاه حضوری به عدم خروج از منزل، مراجعه مردمشیوع ویروس کرونا و تشویق توجه به با 

است و تمامی  مطلوب شدهای تبدیل به گزینه اینترنتی هایفروشگاه، خرید از در این شرایط، به حداقل خود رسیده است. مایحتاج

ایفای مسئولیت اجتماعی  نیز با تمام توان و قوا برای های اینترنتیفروشگاه. در مقابل، انداقشار جامعه به سمت آن گرایش پیدا کرده

 تامین مایحتاج جامعه در تالش هستند.  خود و

بیشتری برای آنان کنندگان، رضایت ضمن جلب اعتماد بیشتر مصرفبا رعایت برخی نکات،  های اینترنتیفروشگاهاست لذا ضروری 

  ارائه شده است:  ویروس کروناشیوع شرایط برای فعالیت در  های اینترنتیفروشگاهبه  هاییفراهم نمایند. در ادامه توصیه

 و تحویل سفارشات ، حملبندینگهداری، بستهدر  های اینترنتیفروشگاه بهداشتی الزامات -1

د تا سفارشات با کمترین ریسک نکارگیربه عرضهرا در مراحل مختلف زنجیره  زیرالزم است نکات بهداشتی  های اینترنتیفروشگاه

 . دنکننده برسبه دست مصرف سالمتی

 نتی بایستی:اینتر هایفروشگاه

، را با مواد گندزدای مناسب مرسوالتو نقل وسایل حملو  بندیبسته محل ،انبار کننده،کاال از تامین دریافت روزانه محیط .1

 د. نگندزدایی نمای

بهداشتی هستند و به طور  دارای شرایط مناسب که هاییها را در محلها و پالستیکبندی خود مانند کارتناقالم بسته .2

 د.نرعایت نمای بندی نیز اصول بهداشتی راو در زمان انتقال به محل بستهوده نم نگهداریشوند، میگندزدایی  مداوم

 .دنت را داشته باشالوو نقل مرسبندی و حملپرسنل بخش بستهسازوکار الزم برای کنترل روزانه سالمت  .3

 ملی مبارزه با کرونا، خودداری نمایند.  ستاد  توسطشده اعالمشهرهای آلوده  بهپرسنل خود از مسافرت حتی االمکان  .4

بندی و حمل داشته باشد. همچنین پیش از هر اسک را برای کلیه پرسنل به ویژه بخش بستهدستکش و م الزام استفاده از .5

 دعفونی شوند.ضها نکات بهداشتی، دست ایتبندی با رعبسته

نموده و در گندزدایی ها را نها آاز ارسال بسته پیشو با درنظرگرفتن حجم کاالی سفارش داده شده،  در صورت امکان .6

 شود. اندهبا یک پوشش نایلونی پوشبسته بزرگتر بهتر است قرار دهند. های بزرگتر داخل بسته
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هنگام تحویل سفارش به خریدار، به وی د ن، از ایشان بخواهونقلرسانی نکات بهداشتی به پرسنل بخش حملضمن اطالع .7

 شوند. آوردرا یابهداشتی های مرتبط با خرید اینترنتی و نکات توصیه

 کرونامقابله با عرضه اقالم بهداشتی  در های اینترنتیفروشگاه الزامات -2

در طور کامل پرهیز نموده و کرونا به مقابله با ویروس و غیربهداشتی ارائه کاالهای تقلبی  از بایستیاینترنتی  هایفروشگاه .1

های نظارتی خصوصا وزارت بهداشت، درمان و آموزش به دستگاهکاالی تقلبی،  عرضه صورت مشاهده تخلف، ضمن توقف

 پزشکی گزارش نمایند.

. با توجه به ایندرعایت نمرا مناسب قیمت ، کرونا مقابله با ویروس بهداشتی اقالمدر عرضه بایستی اینترنتی  هایفروشگاه .2

  د.نهای نامتعارف عرضه شوقیمتاین اقالم نباید با نیاز جامعه، 

را بر اصالت و  ویژه و مستمرنظارت و کنترل بایستی نمایند که به صورت پلتفرم ارائه خدمت میاینترنتی  یهافروشگاه .3

 به طور اثربخش اعمال نمایند فوق را 2و  1کرونا موضوع بندهای  مقابله با ویروس شده برایعرضه قیمت کاالهای بهداشتی

های نظارتی خصوصا وزارت بهداشت، درمان و آموزش به دستگاهاقدام کنترلی مناسب، در صورت مشاهده تخلف، و ضمن 

  پزشکی گزارش نمایند.

تعداد  سقف معینی برای ،کرونا االهای بهداشتی مقابله با ویروسکبا توجه به محدودیت  بایستیاینترنتی  هایفروشگاه .4

یی از این اقالم باال دبرای تعداسفارش ثبت امکان نمایند طوریکه تعریف ط یک خریدار توس شدهداده سفارشی هاکاال

 وجود نداشته باشد.

ارائه کاالهای بهداشتی مقابله با ویروس داشته باشند و از موجودی و مدیریت دقت کافی در  بایستی های اینترنتیفروشگاه .5

  موجودی ندارند، خودداری نمایند. االهایی که فروش ک

در سطح جامعه، به این اقالم  مبرم نیاز با عنایت بهو کرونا بهداشتی برای مقابله با ویروس  اقالمبا هدف ترویج استفاده از  .6

در نظر گرفته دهنده تبلیغ از سفارششود در صورت تبلیغ یک محصول بهداشتی، هزینه کمتری برای تبلیغ آن توصیه می

 شود. 
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 خریدارانهای بهداشتی به توصیه -3

ستاد ملی مبارزه با توسط شده های بهداشتی اعالمدر نظر داشتن توصیهضمن  نیز الزم است کنندگان و خریداران اینترنتیمصرف

 نمایند:جلوگیری گی به محل سکونت از ورود آلود زیر مواردبا رعایت  سفارشدر زمان دریافت کرونا، 

در درب منزل یا محل تحویل با پوشش دستکش و ماسک نسبت به تحویل اقدام بایستی ی کاالیهای گیرنده بستهتحویل .1

 نماید.

صورت هر فرد دیگری قصد دخالت دارد بایستی بهتر است یک نفر تمام مراحل را در محل تحویل انجام دهد. در غیر این .2

 ستکش و ماسک را فراموش نکند.استفاده از د

 د.نداری نمایاز مبادله هر گونه پول نقد خوددهنده بایستی و تحویلگیرنده حویلت .3

 ها را خارج نماید.قبل از ورود به منزل یا ساختمان محل تحویل، پوشش نایلونی روی بستهستی بایگیرنده تحویل .4

 گردد.های کوچکتر از بسته بزرگتر خارج بسته( داخل حیاط بودندار حیاطدر صورت ) یا محل تحویل بعد از ورود به منزل .5

ه در صورتی که ساختمان محل تحویل فاقد حیاط باشد بعد از خروج پوشش نایلونی از بسته بزرگتر در خارج از منزل، بست .6

های کوچکتر از بسته بزرگتر بیرون آورده و ظرفشویی انتقال داده و بسته کبه یک قسمت از منزل )داخل حمام( یا سین

 جابجا شود.

نایلون و روکش بسته بزرگتر بعد از خروج با حفظ رعایت بهداشت و بدون تماس با سطوح دیگر داخل سطل زباله دردار   تذکر:

بهداشتی دیگری وجود دارد، پس از انجام این  داخل بسته بهمحتوای اقالم امکان انتقال که در صورتیهمچنین  انداخته شود.

 .بیاندازنددر داخل سطل زباله دردار را اولیه بندی بسته کار،

 های کوچک در نظر گرفته شود. ای جهت انتقال بستهسبد یا وسیلهبایستی  .7

  نمایند. گندزدایی استفادهپیش از را شده خریداریاست اقالم  بهترکنندگان مصرف .8

 د.باشزدایی با مواد گندزدا نمیها نیاز به گندهای اصلی به ویژه خوراکیداخل بسته تذکر:

تواند در منزل یا محل تحویل نسبت به تهیه محلول می اشته باشد،ند گندزدامواد کننده دسترسی به مصرف کهدرصورتی کر:تذ

 .نمایدگندزدای خانگی اقدام 
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، قبل از شدن از جمله نان، غذای پخته آماده به مصرفمواد خوراکی و یا غذایی آماده به مصرف در صورت قابلیت گرم .9

 مصرف گرم نموده و سپس مصرف گردد.

 روش گندزداییو  محلول گندزدای خانگیتهیه نحوه  -4

 منظور تهیه محلول گندزدای خانگی، یکی از دو روش زیر قابل استفاده است:به

لیوان یا یک لیتر آب اضافه کرده که محلول حاصل یک درصد به چهار  5کننده خانگی یک قاشق غذاخوری مایع سفید •

 باشد.درصد می 05/0ماده گندزدای 

درصد به چهار لیوان یا یک لیتر آب اضافه کرده که محلول حاصل یک  5/2کننده خانگی یا دو قاشق غذاخوری مایع سفید •

 باشد.درصد می 05/0ماده گندزدای 

وی سطوح مورد نظر کشیده و بر رتهیه و به ماده گندزدای موجود آغشته یف ه یا دستمال تنظک پارچیظور گندزدایی، الزم است منبه

 شود. 

های غیر فلزی، گوشی تلفن، شویی، دستگیرهظرف کاین ماده گندزدای خانگی برای سطوح داخل منزل از جمله سین قابل توجه:

توان ست. با این ماده گندزدای خانگی میاباشد قابل استفاده کلید و پریز ، شیرآالت و هر سطحی که قابل دسترس اعضای خانه می

 .دنمودایی زگند نیزدستشویی و حمام را 

نجره محل باز باشد تا گاز متصاعد شده از این در هنگام گندزدایی با ماده گندزدای خانگی و یا هر ماده گندزدا در و پ قابل توجه:

 د.نمایل نکن را دچار مشامواد ساکن

 .محقق گرددویروس کرونا ، حداکثر همکاری برای مقابله با اران و فروشندگان اینترنتیتوسط خرید امید است با رعایت نکات فوق

 

 


