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 :دامنه کاربرد

 ییماراهن در این سند،ارائه شده است.  یقاتیو تحق تشخیص طبی شگاهیآزما انیکارکنان و کارفرما یبرا راهنما این

 همچنین وکرونا قرار دارند  روسیکه به صورت بالقوه در مواجهه با وآزمایشگاه  انیکارکنان و کارفرما یبرا اولیهو  یعموم

ا را به عنوان کرون روسینمونه های و ابتال به کرونا یا یهای بالینی بیماران مشکوک / قطعآزمایشگاهی که نمونه کارکنان

 کند. ه میئارا دهندانجام می یو توسعه ا یقیبخشی از کار تحق

 :توصیه های عمومی

 تواند مفید باشد:برای همه افراد می عالوه بر کارکنان آزمایشگاه هااقدامات کنترلی زیر 

  به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون

به صورت نشان ثانیه  20حداقل مایع به مدت 

بشویید. در صورتی که آب و داده شده در تصویر 

تیل اصابون مایع در دسترس نیست می توانید از 

 . درصد استفاده کنید 70الکل 

 ت زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود دس از

  با دستهای نشسته پرهیز کنید.

  متر( با افراد بیمار  2از تماس نزدیک )کمتر از

  ک خودداری کنید.یا مشکو

 

 

 :یتخصص اقدامات

 با را بهداشت و ایمنی اقدامات و آزمایشگاهی استاندارد هایشیوه معمول طور به باید آزمایشگاه کارفرمایان .1

 هندد آموزش اقدامات و هادستورالعمل این مناسب اجرای زمینه در کارکنان به، کنند بررسی آزمایشگاه کارگران

 تبعیت مداوم طور به هادستورالعمل این از که دشون مطمئن و دکنن بررسی زمینه این در را آنان صالحیت و

 .کنندمی
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کنند، باید فوراً هرگونه کرونا ویروس کار می پرسنل آزمایشگاهی که با نمونه های مشکوک/ تأیید شده حاوی .2

ویروس و همچنین ایجاد عالئم ناشی از این ویروس را به سرپرست خود گزارش  با کرونا قطعیمواجهه احتمالی یا 

 دهند.

، نگهداری و حمل نمونه ها اجرا کنند و از پایبندی کلیه وتکل های مناسبی را برای جابجاییکارفرمایان باید پر .3

 .کارگران آزمایشگاه به اجرای این پروتکل ها اطمینان حاصل کنند

 1(BSL) مینان حاصل کنند که امکانات و اقدامات احتیاطی آنها از نظر سطح ایمنی زیستیآزمایشگاهها باید اط .4

 افزایش .در آزمایشگاه مطابقت دارد کرونا ویروس(مثل برای نوع کار انجام شده )از جمله عوامل بیولوژیکی خاص 

 ،زا بیماری منابع سایر و هانمونه کنترل از باالتری سطح ،کارگران بیشتر آموزش شامل زیستی ایمنی سطح

 کنترل موارد سایر و کارکنان برای بیشتر فردی حفاظت وسایل شده، طراحی ویژه هوایی نقل و حمل هایسیستم

 ایمنی اتاقکهای در خاص کاری هایرویه اجرای و کار انجام هنگامدر  BSL-2 در مثال عنوان به .است تردقیق

 رد. است محدود شده کنترل کاری مناطق سایر و ها آزمایشگاه به دسترسی آلوده، تجهیزات دیگر و زیستی

BSL-3، یمنیا اتاقکهای در عفونی مواد با کارها کلیه کار، مناطق و آزمایشگاهها به دسترسی کنترل بر عالوه 

 .شود می انجام آلودگی کننده کنترل تجهیزات سایر یا زیستی

 کرونا هاینمونه کشت در شده جدا ویروسی عوامل اولیه مشخصات تعیین و سلولی کشت در ویروس ایزوالسیون .5

 .BSL-3 تسهیالت دارای مرکز یک در مگر، شودنمی توصیه زمان این در ویروس

رونا ککنند و با بیماران مشکوک/ تأیید شده ها مراجعه میگیری از بیماران به بیمارستانافرادی که برای نمونه .6

 های ویژه برخورد با این بیماران تبعیت نمایند. از پروتکل، بایستی کنندتماس پیدا می ویروس

در صورت فقدان ترکیبات آمونیوم شود، انجام می هاآن در 19-کوویدکه آزمایش  آزمایشگاههای سطوح محل .7

 5000ppm)درصد  5/0توسط وزارت بهداشت ارائه شده است، با هیپوکلریت سدیم  ه قبالًکواترنر و موادی ک

 گندزدایی گردند. ( قسمت آب 9و  درصد 5قسمت هیپوکلریت سدیم  1= 

قسمت  99و  %5قسمت هیپوکلریت سدیم 500ppm =1) % 05/0 با هیپوکلریت سدیم آزمایشگاه سایر سطوح .8

 آب( گندزدایی شوند.

 

                                                           
1 ( Biosafety Level (برای توضیحات بیشتر در این زمینه به پیوست در انتهای راهنما مراجعه نمایید )  
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که برای کلیه کارگران ارائه شده است، دستورالعمل عمومی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در محل کار الوه بر ع

 اقدامات کنترلی زیر برای کارگران آزمایشگاهی توصیه می شود:

 کنترلهای مهندسی : 

ایمنی زیستی تأیید شده و  اتاقکبیشتر کار را در یک  هرچه کارکنان، از حمایت رساندن حداکثر به برای .1

ذرات با کارایی باال  هایاز فشار منفی و فیلتر BSCیک  کالسدر انجام دهید.  2(BSCمحافظت شده )

(HEPA) نندکزیست استفاده میبرای مهار عوامل و محافظت از کارگران و محیط.  

و تصفیه آلودگی را فراهم می کنند که از نمونه ها یا سایر  حفاظتمیزان باالتری از ،  BSC  کالس دو و سه .2

  .در برابر آلودگی محافظت می کنند  BSCموارد موجود در

های فرآوری نشده یا دارای پتانسیل تولید ذرات نمونهکار با  به مربوط مراحل تمام که کنید حاصل اطمینان .3

 BSCدر یک  ها در یک لوله باز و غیره(نمونهبرای  یا استفاده از امواج فراصوت ورتکس مثال معلق )به عنوان

 شوند. انجام می BSL-3 الزاماتتحت 

و یا لمپ شده پسانتریفیوژ  روتورهای)مانند کنید فیزیکی مناسب برای سانتریفوژ استفاده  کنترلاز تجهیزات  .4

 (.درزگیرهاحامل ایمنی با 

 

 کنترلهای مدیریتی: 

مچنین  و ه کلیه پرسنل آزمایشگاه در مورد هرگونه دستورالعمل اضافه که توسط کارفرما تهیه شده استبه  .1

 واقع در .دهید آموزش ویروس کرونا به مبتال شده ییدتأ/  مشکوک بیماران های نمونه ایمن جابجایی برای

 ویمش مطمئن تا باشدمی آزمایشگاهی و بالینی کارکنان بین تبادل اطالعات روشهای مورد در آموزش این

 .ودش انجام ویروس کرونا شده تأیید/  مشکوک آلوده هاینمونه مناسب زنی برچسب و موقع به رسانیاطالع

 آموزش باید در ساعات کاری برنامه ریزی شده و بدون هیچ هزینه ای به کارمند ارائه شود. .2

استفاده  ( BSC )نظیر مهندسی کنترلهای حفاظت میزان رساندن حداکثر به برای مدیریتی هایکنترل از .3

، به (LEL) انفجار حدتر از پایینشیمیایی  از معرفهاییا تشخیصی  اتیتحقیقکار در . به عنوان مثال، کنید

 استفاده کنید. ها BSC داخل خصوص در

 

 

                                                           
2(Biosafety Cabinets 
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 کاری ایمن روشهای: 

را به حداکثر برساند.  ( BSC )نظیر مهندسی های کنترل حفاظت میزان که کنید استفاده کاری روشهای از .1

قبل از استفاده اجازه  ، آن را روشن کرده ودر حال کار نیستبه طور مداوم BSC به عنوان مثال، اگر یک 

چند  BSC س از قرار دادن بازوها درپبه همین ترتیب،  .دقیقه کار کند تا گردش هوا تثبیت شود دهید چند

 .کار را شروع کنید و پس از آن محافظ در اطراف بازوها تثبیت شود صبر کنید تا پرده هوایلحظه 

 از روشهای فنی استفاده کنید که تشکیل آئروسل ها و قطرات را به حداقل می رساند.  .2

از روشهایی که باعث ایجاد آئروسل ها و قطرات می شوند )مانند کار با پیپت ، لوله های ورتکس( اجتناب کرده  .3

 (BSC)به عنوان مثال، داخل یک  کنترل شده صورت بهد آئروسل غیر قابل اجتناب را و هرگونه روش تولی

 .استفاده کنید زمان با اقدامات احتیاطی مناسب از جمله وسایل حفاظت فردی برای کارگریا همو/

های محفظهتیز آلوده را در تیز احتیاط کنید و مواد نوکیا سایر وسایل نوک هادر هنگام جابجایی سوزن .4

 مخصوص وسایل نوک تیز که بدون سوراخ، دارای برچسب و بسته بندی شده باشند، دفع کنید.

برای راهنمایی های مربوط به ضد عفونی سطوح محیطی و تجهیزات غیر بحرانی مراقبت از بیمار که به طور  .5

 .مراجعه کنید اختصاصی محیط های کار اداریاند، به راهنمای آلوده شده بالقوه به کروناویروس

 

 فردی حفاظت وسایل : 

 جاییجاب هنگام چشم حفاظ و آزمایشگاه گان/روپوش غیراستریل، مصرف یکبار دستکش شامل وسایل این .1

  .باشدمی ها نمونه

 روپوش یا گان جلو بسته آزمایشگاهی باید دارای گره یا دکمه سرآستین باشد.  .2

)مراجعه به راهنمای  روپوش/گان آزمایشگاه بکشیدروی آستین آن را از دو دستکش استفاده کنید و  .3

 .اختصاصی نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی(

به  )یا باالتر( N95 ماسکتولید کنند، از  آئروسلکه ممکن است  آزمایشگاهی هایدر هنگام اجرای رویه .4

استفاده کنید که مطابق با الزامات استاندارد حفاظت تنفسی عنوان بخشی از برنامه جامع حفاظت تنفسی 

 .)مراجعه به راهنمای اختصاصی ماسک های تنفسی( باشد
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 :پیوست

 ( آزمایشگاه: BSLمعیارهای سطح ایمنی زیستی)

ای از اقدامات احتیاطی زیستی مورد نیاز برای جداسازی عوامل بیولوژیکی مجموعه (BSL) سطح ایمنی زیستی

تا باالترین  (BSL-1) در یک مرکز آزمایشگاهی محصور است. این سطوح کنترل از پایین ترین سطح آن خطرناک

 شوند:طبقه بندی می(BSL-4) آن 

برای کارهایی مناسب است که در آنها عواملی که به طور مشخص و مداوم باعث ایجاد  1ایمنی زیستی سطح 

ی و سنل آزمایشگاهجود ندارد و حداقل خطرات بالقوه را برای پرشوند، وبیماری در سیستم ایمنی بزرگساالن نمی

باشد. در این آزمایشگاهها کار به طور معموالً محدود نمی BSL-1 تردد به آزمایشگاههای  .محیط زیست دارند

ه یا ویژ کنترلیتجهیزات  .شودمعمول با استفاده از روشهای استاندارد میکروبیولوژیکی روی سکوهای باز انجام می

 طراحی تأسیسات مورد نیاز نیست، اما ممکن است بر اساس نتایج ارزیابی خطر، از آنها استفاده شود.

برای کارهایی است که عوامل موجود در آنها  BSL-2 بنا شده است. BSL-1 بر پایه 2ایمنی زیستی سطح 

 : هستنددر موارد ذیل متفاوت  BSL-1 با  BSL-2خطرات متوسط برای پرسنل و محیط زیست دارند. 

در  ینزا آموزش خاص داده شده است و توسط متخصص( به پرسنل آزمایشگاه در زمینه کار با عوامل بیماری1

( دسترسی به آزمایشگاه هنگام انجام کار 2. شوندمیمربوطه نظارت  هایدستورالعملزمینه کار با عوامل عفونی و 

ها یا  BSC در ،دنآیکه آئروسلها یا ترشحات آلوده در آنها به وجود می کاری های( کلیه رویه3 .شودمحدود می

 .دنشوفیزیکی انجام می کنترلیسایر تجهیزات 

در مورد مراکز بالینی ، تشخیصی ، آموزشی ، پژوهشی یا تولیدی کاربرد دارد که در آنها  3ایمنی زیستی سطح 

استنشاقی سبب ایجاد بیماری جدی یا بالقوه کشنده شوند، کار با عوامل ذاتی یا خارجی که ممکن است از طریق 

زا و بالقوه کشنده، آموزش خاص دریافت کنند و شود. کارکنان آزمایشگاه باید در زمینه کار با عوامل بیماریمی

 های مربوطه تحت نظارت قرار گیرند. کلیه مراحل کار با مواددر کار با عوامل عفونی و رویه ینتوسط متخصص

های دارای ویژگی  BSL-3یک آزمایشگاه فیزیکی انجام شوند.  کنترلیها یا سایر دستگاههای  BSC عفونی باید در

 ای است.مهندسی و طراحی ویژه

های فردی با عفونتباالی ابتالی برای کار با عوامل خطرناک و خارجی که خطر  4ایمنی زیستی سطح 

اغلب ها این عفونتکه  انددر نظر گرفته شده ،و بیماری تهدید کننده زندگی دارند آئروسلها آزمایشگاهی منتقله از

جود وآن انتقال  در ارتباط باناشناخته یا یک عامل  واکسن یا درمانی وجود ندارد و برای آن هیچ هستندکشنده 

. زش خاص و کاملی دیده باشنددارد. کارکنان آزمایشگاه باید در زمینه برخورد با عوامل عفونی بسیار خطرناک، آمو
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و  کنترلیاولیه و ثانویه از روشهای استاندارد و ویژه، تجهیزات  کنترلیکارکنان آزمایشگاه باید عملکردهای 

ایی همشخصات طراحی آزمایشگاه را بدانند. کلیه کارکنان و سرپرستان آزمایشگاه باید نحوه کار با عوامل و رویه

  .را بداننددارند  نیاز  BSL-4 کنترل درکه به 

 

ا مبتال به ویروس کرون این راهنمای اختصاصی برای کلیه شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و"

ای هتر به سایر راهنماها نظیر راهنمادر نظر گرفته شده است؛ جهت کسب اطالعات عمومی و تخصصی بیش

مشاغل و محیط های خاص وسایل حفاظت فردی، عمومی، محیط های اداری، مرکز خدمات بهداشتی، 

  "مراجعه کنید

 

 منابع برای اطالعات بیشتر:

1. OSHA requirements: OSHA's Bloodborne Pathogens (29 CFR 1910.1030), Personal 

Protective Equipment (29 CFR 1910.132), Respiratory Protection (29 CFR 1910.134), and 

Occupational Exposure to Hazardous Chemicals in Laboratories (29 CFR 1910.1450) standards 

2. The CDC's Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL), 5th Edition: 

 Section IV - Laboratory Biosafety Level Criteria 
3. CDC’s interim laboratory biosafety guidelines 
4. The OSHA Fact Sheet, Laboratory Safety Biosafety Cabinets (BSC) 
5. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL), 5th Edition: 

 Section VII - Occupational Health and Immunoprophylaxis  

 Section VIII - E – Viral Agents Agent Summary 

6. The WHO's, Laboratory Biosafety Manual - Third Edition 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1030
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.132
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.134
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1450
https://www.cdc.gov/labs/BMBL.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fbiosafety%2Fpublications%2Fbmbl5%2Findex.htm
https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF#page=52
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab-biosafety-guidelines.html
https://www.osha.gov/Publications/laboratory/OSHAfactsheet-laboratory-safety-biosafety-cabinets.pdf
https://www.cdc.gov/labs/BMBL.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fbiosafety%2Fpublications%2Fbmbl5%2Findex.htm
https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF#page=136
https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF#page=145
https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/

