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ها ، تبلتوشيكامپيوترو لپ تاپ و گعفوني تجهيزات الكترونيكي نظيرهاي گسترش روزافزون بيماري، ضددر اين روز 
  .كندو غيره، نقشي بسيار حياتي را در بحث پيشگيري از ابتال به بيماري، ايفا مي

درصد  70الكل ايزوپروپيل  دستمال آغشته شده به توان ازهاي الكترونيكي ، ميبراي ضدعفوني سطوح خارجي دستگاه
، استفاده كرد. هرگز براي ضدعفوني از سفيد كننده استفاده نكنيد. همچنين فضاهاي باز آب ژاولكننده  يا ضدعفوني

  .ور نكنيداي، غوطها در هيچ محلول تميز كنندهوجه دستگاه خود رتجهيزات را مرطوب نكنيد و به هيچ

همچنان كاربرد هاي پيشين تميز كردن تجهيزات الكترونيكي همانند استفاده از دستمال مرطوب، كه روش توجه كنيد
استفاده  هاييها را از بين برد. با اين حال براي ضدعفوني، بايد از تميز كنندهتوان، آلودگيها ميد و با استفاده از آندار

  در آن وجود داشته باشد.  الكلكرد كه به اندازه كافي 

 هامانيتورها و تلويزيون�

اند و به همين دليل در ساختار بسياري ها، براي تماس با دست ساخته نشدهها و تلويزيونتوجه كنيد كه بسياري از مانيتور
ها هاي تميز كردن گوشيها از روشها، از شيشه و گلس استفاده نشده است به همين دليل نبايد براي تميز كردن آناز آن

دار استفاده ري از هرگونه آسيب احتمالي، الزم است تنها و تنها از يك پارچه نمها استفاده كرد. براي جلوگيو تبلت
ها، استفاده نشود. استفاده ها و تلويزيون، براي تميز كردن سطوح مانيتورمستقيمهاي تميزكننده شود و هرگز از اسپري

صوير كامال تيره و تار شود. بايد ها، به صفحه نمايش آسيب جدي وارد خواهد كرد و ممكن است تاز اين تميزكننده
شود و در نتيجه براي خارج هاي نمايش، از خنك كننده و فن استفاده ميتوجه كرد كه در ساختار بسياري از صفحه

 هاي هوا استفاده كرد و اين امر باعث افزايش عمر دستگاه خواهد شدتوان از دمندهكردن گرد و خاك دروني، مي

 هاكيبورد 

خودداري كرد،مي   keyboardاز اسپري كردن مستقيم الكل و تميز كننده ها بر روي صفحه كليد  كرد كهبايد توجه 
   خود يك نايلون محافظ بكشيد تا هرروز روي آن را استريل كنيد.   keyboardصفحه كليد توانيد بر روي 
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 هاماوس 

دليل لمس دائمي، به شدت قابليت انتقال بيماري را ماوس، يكي ديگر از پركاربردترين قطعات كامپيوتر است كه به 
شود زيرا كه با هاي بر پايه الكل و يك پارچه، بسيار توصيه ميكنندهها، استفاده از تميزبراي ضدعفوني ماوس دارد

 ها را از بين برد.ها و ويروستوان بسياري از آلودگيها، ميكمك آن

 ها هدفون�

يار زيادي به قطعات و جنس هدفون وابسته است و براي اين منظور الزم است در بسياري ها، تا حد بسضدعفوني هدفون
ها از بين برد، با اين حال براي ضدعفوني ها را در هدفونتوان آلودگياز شرايط، با استفاده از دستمالي مرطوب، مي

ده از آن ضدعفوني كرد. همچنين چنانچه توان از الكل ايزوپروپيل استفاده كرد و سطوح خارجي را با استفاها، ميآن
 .كنيد، فراموش نكنيد كه سيم و جك آن را نيز ضدعفوني كنيداز هدفون با سيم استفاده مي

 ها تاپلپ 

ها را در صورت داشتن ابزار مورد نياز، ضدعفوني كنيد. از تاپتوانيد هم سطح خارجي و هم سطح داخلي لپمي
توانند هاي ايزوپروپيل و اتانول، ميتوان استفاده كرد. همينطور الكلگرد و خاك، مي هاي هوا براي تميز كردندمنده

 .تاپ را ضدعفوني كنندسطوح خارجي لپ

براي ضدعفوني صفحه نمايش، بايد اندكي بيشتر مراقب بود، مخصوصا اگر جنس آن از پالستيك باشد زيرا الكل و 
 .رجي را از بين ببرندتوانند سطح خاديگر مواد ضدعفوني كننده، مي

اي هاي مدرن، شيشهتوانند به كار سرعت ببخشند اسكرينكاره، ميهاي همهبسياري از محصوالت تميزكننده مانند برس
 .سطوح استفاده كنيد هاي بر پايه الكل براي ضدعفوني آنكنندهتوانيد با خيال راحت از تميزهستند بنابراين مي

 

 

 


