
  مسئول محترم  مركز بھداشتي در ماني شھري ،روستایي ،خانھ ھاي بھداشت وپایگاه بھداشتي شھري

  با سالم واحترام 

از واحد ایمنسازي مراكز وپایگاه ھا وخانھ ھاي  توسط واح بیماریھاي مركز بھداشت شھید بلندیان با توجھ بھ پایشھاي انجام شده
بھداشت  مواردي مبني بر عدم رعایت تزریق ایمن مشاھده شده است ،لذا مقتضي است دستور فرمایید نكات مشروحھ ذیل مورد توجھ 

  : گرفتھ وبھ صورت دستورالعمل در واحد مربوطھ نگھداري شودقرار

را روي میزي كھ بھ این امر اختصاص داده اید قرار دھید و بھ خاطر داشتھ  كل وسرنگ وسایل الزم  براي تزریق  شامل پنبھ ال-١
  باشید وسایلي كھ روي میز است باید تمیز بوده وخون ،پنبھ آلوده و.... منظره آن را زشت نكرده باشد .

میزي كھ وسایل بر روي آن قرار بھتر است سیفتي باكس را جھت دفع بالفاصلھ سرنگ در نزدیك ترین محل بھ واكسیناسیون یا -٢
  دارد ،قرار دھید.

  باید دستھاي فرد تزریق كننده قبل از تزریق بھ طور كامل با آب وصابون شستھ شود.-٣

جدا" خود داري گردد اگر از سر سوزن وسرنگ استریل استفاده شود و از سرپوش گذاري مجدد سرسوزن  قبل وبعد از ایمنسازي -۴
(براي مثال : اگر بدلیل بیقراري شدید مجبورید تزریق واكسن را با تاخیر انجام دھید) سرپوش گذاري با  سرپوش گذاري الزم است

  كتابچھ  دستور العمل تزریق ایمن) ٨صفحھ یك دست وبا استفاده از سطح میز را انجام دھید .(

كاتر در اطاق ایمنسازي  وجود (یندازید.بعد از استفاده از سرنگ ،آنرا بدون سرپوش گذاري وكاتر كردن  در سیفتي باكس ب-۵
   ممنوع مي باشد)وتزریقات 

سیفتي باكس ھاي پرشده را قبل از حمل ببندیدو براي اجتناب از ایجاد  بیش از سھ چھارم حجم سیفتي باكس را پرنكنید، درب  -۶
  روي آن ننشینید یا نایستید. سیفتي باكس ھاي پرشده را در دست نگیرید ،تكان ندھید ،یاصدمھ در اثر سر سوزن  ھرگز 

دوباره باز نكنید ،خالي  سترس كودكان ومردم نگھداري كنیدسیفتي باكس ھاي پرشده را در یك مكان مطمئن و خشك و دور از د -٧
رشده بھ (در خانھ ھاي بھداشت سیفتي باكسھاي پتا مطابق دستور العمل  ھاي موجود دفع شوند. نكنید یا مورد استفاده مجدد قرار ندھید

  . مركز بھداشتي درماني روستایي تحویل داده شود)

ھرگز ویالھاي خالي ،ویالھاي واكسن فاسد ویا از رده خارج شده ،پنبھ الكل ،دستكش یا سایر ضایعات پالستیكي و... را داخل سیفتي -٨
  باكس نیندازید .این تجھیزات را با سایر ضایعات پزشكي جمع آوري كنید.

  مي باشد.ضمنا" حسن اجراي برنامھ بھ عھده مسئول مركز 


