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 بسم ا.. الرحمن الرحیم

  »الْقُبُورِ فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ وَمَا يَشَاءُ مَنْ يُسْمِعُ اللََّهَ إِنََّوَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ »

 (۲۲)سوره فاطر آيه      

 

 دستورالعمل بهداشتی مدیریت اجساد ناشی از بیماری کرونا
 سالم عليکم

دستورالعمل مدیریت اجساد ناشی از بيماری کرونا به شرح ذیل  و با احترام ص((مد و آل محمدبا صلوات بر مح

  گردد. تقدیم می
 

 

 در تمام کشورهای اسالمی  دامنه کاربرد :

 

 بهداشتی در مدیریت اجساد کرونایی با رویکرد حفظ سالمت دست اندرکاران ،علمی شرعی، رعایت اصول هدف :

های تمام نقاط کشور ایران و مسئولین ارائه خدمات غسل، کفن و دفن اجساد در رداریشه مسئولیت اجراء :

 کشورهای اسالمی 

 .زای تنفسی است که هنوز ماهیت آن بطور کامل شناخته نشده استویروس کرونا یک عامل بیماری  مقدمه :

و میر تعدادی از هموطنان  در روزهای اخیر بر اساس آمارهای منتشره از مراجع رسمی باعث مرگاین بیماری 

 عزیز در شهرهای مختلف کشور شده است. 

های عفونی مثل شیوع اخیر شیوع بیماریقربانیان ناشی از مدیریت اجساد فرآیند در رعایت اصول بهداشتی 

ت در ارایه خدماها و بستگان متوفی ( ها و غساله) غسالبه منظور حفظ جان افراد مشارکت کننده  ،ویروس کرونا

 .مثل غسل، کفن و دفن و تشییع جنازه ضروری استالزم عمومی 

 ،مبنی بر انتقال عامل بیماری از اجساد به افراد صدراالشاره ،اخبار مسموع و باور عمومی نادرست انتشار برخی

  .شرعی الزم دفن نمایندآداب و باعث شده در برخی از نقاط افراد فوت شده را بدون انجام تشریفات 

 

و کرونا و .. از یک جسد در مقایسه با یک فرد زنده بسیار  HIVغم این که انتشار ویروس ها از قبیل ویروسرعلی

اجساد ناشی از این بیماری با های علمی در سطح ملی و بین المللی از منابع معتبر، بر اساس بررسیکمتر است، 

باشد، ها و غساله ها نمیو خطری متوجه غسالوده اسالم بشرعی  آداب کفن و دفن طبق ،شرایط زیر قابل غسل

 گردد.لذا برای پیشگیری از مشکالت احتمالی آتی، دستورالعمل بهداشتی زیر تقدیم می
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 :جهت اجرا نکات ضروری 
 

زای واگیر بوده و با مرگ و میر زیادی همراه است که های سالمت عمومی غالبا ناشی از عوامل بیماریفوریت (1

انتقال، مدیریت اجساد طی بایست نهایت اقدامات احتیاطی در داد به علت احتمال عفونت میدر صورت رخ

  غسل، کفن و دفن صورت پذیرد.

قبل از آغاز فرآیند گان ناشی از ویروس کرونا، فوت شد به منظور رعایت و انجام بدون دغدغه آداب شرعی برای (2

 همان وایتکس در دسترس و ارزان( ) نیم درصدبا محلول هیپوکلریت سدیم  ی جسدگندزدای ،غسل شرعی

 گردد.انتقال عامل بیماری میاحتمال توصیه می شود که این امر مانع از آب سرد  تهیه شده با

بایست با استفاده از پنبه از آن جایی که انتشار ویروس از طریق ترشحات دهان و بینی قابل انجام است، می (3

 خلی بینی و حلق جسد مسدود شود، به گونه ای که دهان کامال بسته باشد.آغشته به مواد گندزدا، منافذ دا

البسه و لوازم حین فرآیند غسل، کفن و دفن از بایستی ها یا غسالهها غسال ،جهت حفظ بهداشت و سالمت (4

و چکمه مناسب ، لباس یکپارچه سرتاسری بلند، پیش بند دستکش ،مناسب از قبیل ماسک، عینک حفاظت فردی

  .اده نماینداستف

 استفاده نمایند.  سهند بهمچنین ضروری است کارکنان دست اندرکار سردخانه نیز از لوازم ایمنی بر اساس  (5

فوت شدگان ناشی از عوامل بیولوژیکی نظیر هانتاویروس، وبا، تب کریمه  با در رابطه بر اساس اطالعات علمی (6

همراه اسالم اب شرعی نزا، شستشو و غسل اجساد بر اساس آدآنفلوآ و دانگتب ها، تب دره ریف، کنگو، آرنا ویروس

باشد. حتی در تمام شرایط فوق اجازه مشاهده ل حفاظت فردی توسط دست اندکاران مجاز میبا استفاده از وسای

  شود.جسد به همراهان نیز داده می

 ینک مجاز است.تبصره: در مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا اجازه مشاهده جسد با داشتن ماسک و ع

رسد از نظر به نظر می ،حیوانی دارد ( نظر به این که بر اساس شواهد علمی ویروس کرونا نیز همانند آنفلوآنزا منشا۷

فوق در رابطه با ویروس کرونا نیز علمی رعایت اصول حاکم بر مدیریت اجساد ناشی از آنفلوآنزا و عوامل میکروبی 

طبق آداب د فوق، ربا رعایت مواتواند قربانیان این عامل بیماری میاجساد دفن قابل کاربرد بوده و غسل، کفن و 

 انجام شود.اسالم شرعی 

گردد، مانع از گسترش عوامل بیماریزا نیز میاسالم با توجه به این که حنوط میت به عنوانی بخشی از آداب شرعی 

 مشکل بهداشتی ندارد.رونا کویروس قربانیان در رابطه با  اسالم  انجام اصول و آداب شرعی 

غسل و کفن ای برای جداگانهخط  هادر غسالخانه ،الزم است در موارد مواجهه با شیوع بیماری عفونی مثل کرونا( ۸

 اختصاص داده شود. هایراماجساد ناشی از این بی
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الزم است جهت اطمینان کامل از عدم انتشار آلودگی به محیط  ،( بعد از پایان فرآیند کفن در محل غسالخانه۹

 ف، جسد داخل یک پوشش پالستیک مناسب قرار داده شود.اطرا

دهند، در مرحله شستشو و ( الزم است کسانی که مراحل آخر آداب شرعی میت یعنی کفن کردن را انجام می1۰

 تغسیل دخالت نداشته باشند. 

اسالم تا سه متر با رعایت آداب شرعی  5/1ن بیماری، در گورهای فردی با عمق دفن فوت شدگان ناشی از ای( 11

داشته متر  یکتا  ۷5/۰حداقل فاصله های زیر زمینی کف قبر از سطح آب انجام شود.)بدون نیاز به آهک زنی 

 .باشد(

ر مصرف قرار یکبا پوشش پالستیکیکفن و دفن داخل  ،شامل غسل ،اسالم ( اجساد قبل از مراحل آداب شرعی12

 داده و در سردخانه نگهداری شوند.

 ضبط و، تهیه تصویر چهره و ایشناسایی دقیق مشخصات شناسنامه ،در مورد متوفیان خاص ) مجهول الهویه(( 13

 انجام شود.  دقتبا قبل از دفن  قبل از انتقال به سردخانه و و ذخیره مناسب آن، صورتجلسه لوازم همراه متوفی

عفونی محسوب شده و الزم است در اولویت  ،و پسماندهای به جای مانده تا مرحله غسل متوفی هاپوشش( کلیه 14

 داخل زباله سوزهای مخصوص سوزانده و یا اتوکالو شده و سپس بطور اختصاصی دفن بهداشتی شوند.اول 

ضمن بایستی نمانید می همکاریی و انتقال اجساد مبتالیان به بیماری عفون ( افرادی که نسبت به جمع آوری15

 های الزم را دیده باشند.از قبل آموزش ،مجهز بودن به لوازم ایمنی فردی

گرم در لیتر کلر بمدت میلی 5۰۰۰( کلیه لوازم شستشو و غسل بعد از استفاده برای هر متوفی، داخل محلول14

 65تحت حرارت  ،و در پایان شیفت کاری بعد از شستشو و گندزدایی آغشته و گندزدایی شود دقیقه 5حداقل 

 معرض نور خورشید خشک شود. درساعت  2 به مدت یادقیقه  2۰به مدت جه سانتی گراد در

میلی گرم  5۰۰۰محلول کلر  با ،جسدتخلیه انتقال و وسیله نقلیه مخصوص حمل متوفی باید بعد از هر نوبت ( 16

 شود.و شستشو گندزدایی در لیتر 

فن، تشییع جنازه و دفن اجساد نقش دارند الزم ( تمام کسانی که در مراحل برداشت، حمل و نقل، غسل و ک1۷

) دستکش، ماسک و عینک( مناسب و از وسایل حفاظت فردی  های الزم پیشگیرانه را گذراندهاست از قبل آموزش

 . استفاده کنند
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