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 کرونا بیماری مراقبت در محیط بهداشت اقدامات راهنمای

 
 :بیمار فوت از بعد اقدامات

 کیسه در را جسد تایید فوت ، حتما از پس بالفاصله بیمار شود می ،توصیه جسد با تماس طریق از بیماری انتقال باالی خطر به توجه با .1
 .نمایند استفاده کامل فردی حفاظت از تجهیزات مخصوص باید کیسه داخل به متوفی انتقال مسئول افراد د.دهن قرار اجساد حمل مخصوص

 

 را الزم هایآموزش این خصوص در و شوند آگاه احتمالی زیستی خطرات از باید جسد تشیع و انتقال در درگیر افراد و سردخانه کارکنان .2
در هنگام شستشو از تجهیزات حفاظت فردی استفاده نمایند و پس از پایان شستشو و دفن جسد تمام اً حتم .نمایند تمرین و نموده دریافت

 های کشوری معدوم گردند.وسایل به جا مانده از متوفی عفونی محسوب شده و باید مطابق دستورالعمل
 

 س،تما گونههر عدم و حفاظت فردی الزم هایآموزش دریافت ضمند، باشن داشته را جسد مشاهده تقاضای متوفی فرد فامیل که صورتیدر .3
 .است پذیر امکان بیمارستان کارشناس همراهی با جسد مشاهده

 

 

 :اجساد بهداشتی دفن دستورالعمل

 .گردند منتقل دفن محل به ممکن زمان کمترین در شدن آماده از پس اجساد .1
 

 ات الزمتوضیح گیرد،می انجام که ایویژه اقدامات اهمیت و مراسم بعضی انجام عدم دالیل و موضوع اهمیت خصوصدر بیمار خانوادۀ به .2
 .شود داده

 

 خطرناک اقدامات انجام از پیشگیری در فامیل اعضای هدایت و توجیه جهت باشدمی بیشتری نفوذ صاحب که بیمار خانوادۀ افراد از نفر یک .3
 .گردد تعیین جنازه لمس و شستشو قبیلاز

 

 :جنازه کردن آماده .4
 عنوانهب الستیکی ضخیم دستکش از استفاده قبیل از بیماران جداسازی هنگام در الزم اقدامات همانند احتیاطی اقدامات شودمی توصیه (4-1

 .گیرد قرار نظر موردرویی(  الیۀ) دستکش دوم جفت

 شود. پاشیده آن اطراف و جسد به آب آهک ،ورت عدم وجودو درص درصد5.0 )سدیم هیپوکلریت) سفیدکنندۀ محلول از (4-2
  شود. پاشیده کیسه به صورت عدم وجود آب آهکو در درصد 5.0 سفیدکنندۀ محلول و گیرد قرار جنازه حمل مخصوص درکیسۀ جسد  (4-3
 آب آهک ،صورت عدم وجودو در سفیدکننده درصد 5.0 محلول به آغشته الیه دو کتانی پارچه در جنازه مخصوص، کیسۀ نبود صورتدر (4-4

 اگر و شده پاشیده آن به آب آهک ،صورت عدم وجودو در سفیدکننده درصد5.0 محلول سپس گردد.  پیچ نایلون کامالً سپس و پیچانده شده
  د.گیر قرار آن در است دسترس در تابوت

 باشد. همراه جنازه با جابجایی طول در ایمنی های احتیاط رعایت برای و تعیین بهداشتی کارمند نفر یک (4-0

 

 .کنند استفاده کننده محافظت وسایل از بایستی آن لمس یادرهنگام حمل و نقل جنازه  بهداشتی کارکنان .5
 اگر راننده با جنازه تماس ندارد، الزم نیست پوشش حفاظتی بپوشد. (0-1
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 و نقلیه یلهوس داخلی سطوح چنانچه و دباشن داشته همراه به آمونیم کواترنر پایه بر الکلی مایع گندزدای ماده بهداشتی کارکنان .6

 کردن میزت و ضدعفونی برای آن از شد، برقرار تماس آن ترشحات یا و جنازه با دلیلی هر به یا و گردید آغشته جنازه ترشحات به آمبوالنس
 .نمایند استفاده

 

 ماده کردن محل دفن:آ .7
 باشد. متر 2 حداقل باید گور عمق  -7-1

 .گردد مطرح برایشان آن دالیل و نیست پذیر امکان جنازه مشاهدۀ که شود داده توضیح شده فوت فرد خانوادۀ برای  -7-2

 

 دعفونی وسیله نقلیه پس از حمل جسد:ض .8
 کند. تن به محافظ پوشش باید کندمی ضدعفونی را وسیله که فردی -8-1

  .کنند گندزدایی ماده گندزدای مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیم با را شده حمل آن با جسد که اینقلیه وسیله بیرون -8-2

  د.بمان باقی تماس در دقیقه 15 مدتهب حداقل کننده ضدعفونی مادۀ  -8-3

 شود. خشک هوا معرض در و گردیده کشیآب پاکیزه آب با خوبیبه وسایل  -8-4
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