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 دامنه کاربرد-1

کلیه  :و کنترل عفونت در  یریشگیپ هایتوصیه حیبه تشرتوسط گروه بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط وکار تدوین شده است و راهنما  نیا

، انتی، کارشناسان، پرستاران، پزشکآزمایشگاههای میکروبیولوژی و تشخیص طبی از جمله نیروهای خدماکارکنان بیمارستان ها، مراکزبهداشتی درمانی، 

 هیاز توص ییبخش ها .را بر عهده دارند 19-و همچنین سایر افرادی می باشد که به نحوی وظیفه مراقبت از افراد مشکوک و مبتال به کوویدمتخصصین 

و  COVID-19با توجه به جدید بودن  .شود تیرعا دیبا آن داشته باشد، اما اصول بومی سازیبه  ازینراهنما ممکن است  نیمندرج در ا یها

 .بروز رسانی خواهد شدراهنما  نی، ادر این خصوص شتریب یبا انتشار اطالعات علممحدود بودن اطالعات علمی اختصاصی در این زمینه 

 مقدمه-2

در  این ویروس ها همچنینشوند. یبا ترشحات آلوده منتقل م میرمستقیغ ای میو تماس مستق یتنفسعمدتًا توسط قطرات بزرگ  روسهایا وکرون

روسیاز آنجا که کروناو .شده رخ داده است یتنفس ییاز ترشحات هوا ییخاص انتقال هوا طیداده شده و تحت شرا صیتشخنیز خون، مدفوع و ادرار 

و اقدامات  1فردی یحفاظت لوازممؤثر هستند. برای آلودگی زدایی آنها ها کننده یاز ضد عفون یاگسترده فیهستند، ط یدیپیپاکت ل کی یها دارا

 .دنببر نیتواند آن را از ب یاما هرگز نم هستندمؤثر بیماری آنها مناسب در به حداقل رساندن خطر  یو کنترل یریشگیپ یاطیاحت

، نیوجود دارد. بنابراآن انتقال  قیدق یرهایدر مورد مس یشده است در حال حاضر اطالعات محدود شناسایی COVID-19 راًیاز آنجا که اخ 

 روسیکروناو ،انهیخاورم یقابل توجه از جمله سندرم تنفس یدمیاپ یدارا یها روسیبر دانش به دست آمده از تجربه در پاسخ به و یراهنما مبتن نیا

یم یطبقه بند 4با پیامدهای زیاد هوابرد یعفون یماریب کیبه عنوان  ستاندر انگل COVID-19 .است (3ی)سارسو سندرم حاد تنفس  2مرس

 یه مک را برجسته کرده استعفونت مناسب و کنترلی  یریشگیپاقدامات  یدر اجرا ریتاخمانند  ی، عواملاتیتجرب نیاز ا اطالعات استخراج .شود

 اخت/ سدر صورت عدم وجود .دهد شیرا افزا ستانیماریبهای عفونتخطر انتقال ی و نیبال طیدر مح روسیوکرونا باعت تداوم ماندگاریتواند 

 ایزوله)قرنطینه( ،تیریمناسب، مد سکیر یابی، ارزعیسر ییبه شناسا یماریب نیانتقال اپتانسیل به حداقل رساندن و واکسن، کنترل  ایمؤثر  یداروها

 بیماری بستگی دارد.  در کینزد یتماسها یریگیو پ یبررس مشکوک و بیمار،موارد 

 تجهیزات با( ستما و قطرات ، هوابرد انتقال احتیاطی اقدامات) انتقال بر مبتنی احتیاطی اقدامات جمله از عفونت، مؤثر کنترل و پیشگیری اقدامات

 در زنی محیط عفونی ضد و زدایی آلودگی ،مناسب کردن تمیز. است ضروری خطرات این رساندن حداقل به برای شده توصیه فردی حفاظت

 .است ضروری ویروس این شیوع از جلوگیری

                                                             
1 - Personal protective equipment 
2 - MERS-CoV 
3 - SARS-CoV 
4 -high consequence infectious disease 
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 آمادگی  -3

اقبت از و مر تیریمد ،بررسیکه ممکن است در ی و درمانی و تسهیالتی بهداشتمراقبت های مراکز و پرسنل متخصصان کلیه ، یدر آماده ساز

 :دینقش داشته باشند، با مشکوکموارد 

 مثال رایب.هستند آشنا آنها با کارکنان و شده تشریح عملیاتی فرایندهای که کنید حاصل اطمینان و بازنگری را خود های مشی خط -1

 .شود استفاده آن هااز  باید چگونه و شودمی فردی حفاظت تجهیزات که جایی

مورد  کیکه  جایی ی درمانی یعنیبهداشتت های بمراکز مراق گی زدایی سریع بخش های مختلفروش های ضد عفونی و آلوده -2

 .دیکن را بازنگریدر آن قرار دارد  مشکوک

یاستس و مربوطه های پرونده مدیریت به منجر که شود می شناساییمشکوک  موارد که دارد وجود فرایندی که کنید حاصل اطمینان -3

 .شود می عفونت کنترل های

 ازین ،در صورت وجودخواهد شد و  ایزولهکه در کجا  هستندآگاه کارکنان مشکوک  مورد شناساییکه در صورت  دیحاصل کن نانیاطم -4

 .دارد یبه اتاق فشار منف

یا N95   ماسک حفاظت تنفسیبا کنند می مراقبتارزیابی یا   -19COVIDمشکوکموارد از که  یکه کارکنان دیحاصل کن نانیاطم -5

FFP2 149مطابق با EN لیبه دل یانجام شده است. اگر فرد آنقبل از استفاده از ماسک  انطباق شیو آزما (1)شکل آشنا هستند 

 های ماسکبا محافظت برابر )مانند  نیگزیجااز ماسک  دی، بانباشد N95 ماسک حفاظت تنفسیقادر به استفاده از  یناکاف انطباق

 شود. استفاده( هود/هلمت دارای یا صورت تمام محرکه نیروی به مجهز کننده تصفیه

 .سازمان صحبت کنندبا چه کسی درمشکوک دانند تا در مورد موارد  یکه کارکنان م دیحاصل کن نانیاطم -6

  حذف جهت مشکوکموارد  شیکنترل عفونت و آزما یهماهنگ یبرا یشفاف یداخل دستورالعمل کیکه  دیحاصل کن نانیاطم -7

COVID-19  وجود دارد. 

 :تامین شده و در دسترس می باشد یکافزیر به اندازه  زاتیتجهتدارکات و که  دیحاصل کن نانیاطم -8

 N95ماسک  -1

 محکمو  بلند آستین های دستکش -2

 مایعات برابر در مقاوم مصرف یکبار (لباسگان ) -3

  صورتتمام  وایز ایایمنی  نکیع مانندچشم  لوازم حفاظتی -4

ی زرد رنگ دارا در مخزن پسماندهای عفونی بایستی در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری و) عفونی یزباله ها سهیک -5

 (.ضد عفونی، نگهداری شوند عالمت مخصوص، قابل شستشو و

  دست بهداشتی لوازم -6

 دارکلربا پایه کننده  یضدعفون عمومی و  محلول های کننده یضد عفون یمحلول ها -7
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 95Nماسک  -1 شکل

 

 به بیماران ستا ممکن بنابراین شود، متوسط تا خفیف بیماری به تنفسیمنجر حاد عفونت یا الریه ذات بر عالوه جدید کروناویروس که دارد امکان

 ورود از لقب تا هستند دید معرض در یبیمار اطالعاتی پوسترهای که کنید حاصل اطمینان .گیرند قرار اولیه های مراقبت تحت بالقوه صورت

 .شوند دیده محوطه به بیماران

فردی موضوع این راهنما  برای کارکنان یا متخصصین ارائه دهنده استفاده از لوازم حفاظت رعایت بهداشت فردی و 

ر است الزم به ذک مراقبت های بهداشتی درمانی که در تماس با موارد مشکوک یا تائید شده بیماری هستند الزامیست

  نیز ضرورت دارد که آموزش، نظارت و تامین وسایل و امکانات مربوطه

 کروناویروس ی نوع اولدر پیشگیر های بهداشتی  مراقبت-4

 اساسی  اصول-4-1

o کنید. شناسایی را مشکوک موارد وقت اسرع در 

o کنید. پیشگیری کارکنان و بیماران سایر به عفونت احتمالی انتقال از 

o کنید. خودداری تنفسی ترشحات مواجهه با و بدنی معاینه جمله از بدنی، مستقیم تماس از 

o معرض خطر در آیا بیمار که مشخص کنید و بگیرید تخصصی مشاوره کنید، ایزوله را بیمار COVID-19 است. 

  الزم انجام اقدامات-4-2

و بر اساس تعریف عالئم بیماری به مراکز ارائه دهنده بهداشتی درمانی مراجعه می کنند رابه  مراجعه حضوری یا تلفنی بصورت که بیمارانی

راقبین الزم به ذکر است که مراقبت از م و بر رعایت بهداشت فردی تأکید کنید راهنمایی کنیدبیمارستان های مشخص شده جهت پذیرش بیماران 

 انجام شود.( 1)بهداشتی درمانی میبایست مطابق جدول 
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 اگر. دهید رارق نلپرس و بیماران سایر از به مناطق تائید شده شیوع بیماری را بالفاصله پذیرش و در یک اتاق به دور سفر سابقه با بدحال بیماران 

 دستان و ببندید را درب آن و خارج اتاق از باشد، وجود دشته COVID-19  ابتال به بیماری در حال معاینه و گرفتن شرح حال بیمار احتمال

 .بشویید صابون و آب با کامالً را خود

 افرادیک از  هر.  ندبمان باقی اتاق در باید ها زباله و متعلقات. بماند بسته درب با اتاق در باید بیمار. کنید خودداری مشکوک موارد فیزیکی معاینه از

 .بمانند بسته درب با اتاق در باید بیمار نیز خانواده همراه

 .دهید نجاما تلفنی را کار این دارید، بالینی تاریخچه تکمیل گرفتن یا به نیاز هم هنوز اگر. نشوند اتاق وارد که کنید توصیه دیگران به

حفاظت  یزاتتجه از عفونت کنترل اقدامات احتیاطی استاندارد با مطابق است، ناپذیر اجتناب اضطراری مواقع در بیمار با تماس یا اتاق به ورود اگر

 فرد یحفاظت تجهیزات کل. برسانید حداقل به را مواجهه و کنید استفاده  5مایعات برابر در مقاوم جراحی ماسک و بند پیش دستکش، مانند فردی

 .دنشو دفع عفونی پسماندهای عنوان و به کامل طور به باید

 خود دستهای ،توالت از بعد که دهیدتوضیح  بیمار به. در اتاق ایزوله ضروری است بیماران استفاده برای جداگانه بهداشتی سرویس یکاختصاص 

 زمان تا آن از فادهاست . درب توالت پس از استفاده ی بیمار باید بسته و برگردند بودند شده ایزوله آن در که اتاقی به مستقیماً و بشویید کامالً را

  .شود ممنوع زیر راهنمای مطابق کردن عفونی ضد و زدایی آلودگی

 مورد است ممکن شود می مشخص و شودمی انجام( خانه در مثال عنوان به) دیگر جای در مستقر بیمار با تلفنی مصاحبه که هنگامی

. نیدک اجتناب اولیه های مراقبت در بیمار چهره به چهره ارزیابی از بعد به آن از باشد،( بیماری احتمالی عالئم اساس بر) COVID-19مشکوک

 .کنید صحبت ایمن ارزیابی مورد در و بگیرید تماس بیمارستان ثانویه های مراقبت عفونی متخصص با درعوض،

  

                                                             
5 - fluid resistant surgical mask 
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 یدرمان یبهداشت نیمراقب یشغل یها تیو محدود پایش یراهنما -1 جدول

 عوامل  خطر اپیدمیولوژیک
سطح 

 مواجهه

پایش توصیه 

 شده 

محدودیت های 

 شغلی 

Aکه فعالیت هایی مانند احیاء قلبی ریوی، لوله بهداشتی درمانی  6: مراقبین

ی و ... راپت زرینبوالی، برونکوسکوپی، تراکئوستومگذاری و خارج کردن آن، 

مکان ها حضور دارند که ممکن است غلظت  انجام می دهند یا در این

بیشتری از ترشحات تنفسی یا ذرات معلق هوابرد ایجاد و به هر دلیلی از در 

 معرض تماس با این آالینده ها قرار می گیرند.

 

 

 

 

 باال

 

 

 

 

 

 فعال

 

 

 

محرومیت از کار به 

روز پس از  14مدت 

 آخرین مواجهه

B تماسکه : مراقبین مراکز بهداشتی درمانی بدون لوازم حفاظت فردی 

بیمارانی داشته اند که از لوازم حفاظت فردی استفاده  نزدیک طوالنی مدت با

 کرده اند.نمی

Cمراکز بهداشتی درمانی که بدون دستکش تماس مستقیم با  : مراقبین

بهداشت فوری دست را انجام نتوانسته اند سهوا ترشحات بیماران داشته و 

 دهد.

بهداشت و درمان بالفاصله پس از تماس بهداشت دست  نیمراقبتوجه: اگر 

 محسوب میشود. "کم خطر"خود را انجام دهند، سطح مواجهه 

D ماس تکه در : مراقبین مراکز بهداشتی درمانی بدون لوازم حفاظت فردی

یمکه از ماسک مناسب استفاده  اندبودهنزدیک طوالنی مدت با بیمارانی 

   کرده اند.

 متوسط

E اسبلوازم حفاظت فردی من با استفاده ازکه مراکز بهداشتی درمانی: مراقبین 

لوازم حفاظت در تماس نزدیک و طوالنی مدت با بیمارانی هستند که از 

  استفاده کرده اند.  فردی

 

 

 کم

 

 

 مراقبتیخود 

 

 

 بدون محدودیت
H  ا تماس مستقیم با بیمار ی هیچ گونهمراکز بهداشتی درمانی  مراقبین

 و به اتاق بیماران وارد نشده اند.  نداشته دفع وی ترشحات

 

 با سطح مواجهه باال باید صورت فعال پایش شده و برای آنها محدودیت شغلی اعمال گردد.  درمانی -مراکز بهداشتی مراقبینتوجه: 

                                                             
، کانتی، کارشناسان، پرستاران، پزشمنظور کلیه کارکنان بیمارستان ها، مراکزبهداشتی درمانی، آزمایشگاههای میکروبیولوژی و تشخیص طبی از جمله نیروهای خدما-6 

 و همچنین سایر افرادی می باشد که به نحوی وظیفه مراقبت از افراد مشکوک و مبتال به کرونا ویروس را بر عهده دارند. متخصصین 
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 نحوه انجام خود مراقبتی 

  اندازه گیری روزانه حداقل دوبار دمای بدن 

 بررسی عالئم تنفسی خود نظیر سرفه، تنگی تنفس، گلودرد 

 پایش فعال

می بایست در این بازه زمانی وضعیت مواجهه روز پس از آخرین  14افراد دارای سطح مواجهه متوسط  و باال ضمن محرومیت از فعالیت به مدت  

ررسی شوند. ب سرفه، تنگی تنفس، گلودردتوسط سایر مراقبین سالمت از نظر وجود تب،  ری، تلفنی، اینترنتی(سالمت آنها به صورت فعال )حضو

ران ( می بایست خود را از دیگسرفه، تنگی تنفس، گلودرد) درجه سانتی گراد( یا عالئم تنفسی پایدار 7/37در صورت مشاهده تب )دمای بیش از 

 ز بهداشتی درمانی ذی ربط اطالع دهند. دور نگهدارند )ایزوله ( و به مراک

   مواجهه تحت خود مراقبتی قرار گیرند.روز پس از آخرین  14پایین هیچ گونه محدودیت شغلی ندارند ولی می بایست به مدت سطح مواجهه افراد با 

 انتقال بیمار-4-3

 سایر در .دهید اطالع آمبوالنس راننده به  COVID-19 به مربوط نگرانی از دارد، یک بیمارستان به آمبوالنس با فوری انتقال به نیاز  بیمار اگر

بیمار  انتقال نحوه خصوص در و بوده مطرح COVID-19 که باشند آگاه آنها تا کنید صحبت بیمارستان با پرونده این مورد در باید ابتدا موارد،

 تاکسی یا عمومی نقلیه در خصوص عدم استفاده از وسایل باید COVID-19 مشکوک به بیماران به .است شده هماهنگی و موافقت الزم انجام

 .شوند آموزش داده بیمارستان به رسیدن برای ها

 مشکوک موارد از مراقبت پس طیمح کردن زیتم-4-4

 پنجره باشد، هبست باید اتاق درب شود استفادهدر آنجا حضور داشته  بیمار که اتاقی از نباید اولیه، های مراقبت محل از مشکوک موارد انتقال از پس

 الفاصلهب تواند می اتاق فرایند این اتمام از پس شود، خاموش هوا تهویه کننده تمیز می شود عفونی ضد و شوینده مواد با که زمانی تا و باز ها

 .گیرد قرار استفاده مورد مجدداً

 سازی آماده-4-5

 :باشد آشنا ها رویه و فرآیندها این با باید کننده عفونی ضد و شوینده با مواد نظافت مسئول فرد

o کنید. آوری جمع را عفونی زباله های کیسه و کردن تمیز تجهیزات کلیه اتاق، به ورود از قبل 

o   به صورتو پس از مصرف  شده استفاده مصرف یکبار تی ها و پارچه های تنظیف و سرها دستمال در صورت امکان بهتر است از 

 شود. دفعبهداشتی 

o بپوشید را مصرف یکبار پالستیکی دستکش و بند پیش سپس و بشویید را دست اتاق، به ورود از قبل. 
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 اتاق به ورود هنگام-4-6

o نگه ازب بسته و پنجره ها را  را درب تهویه و هوا جریان بهبود برای کنید می استفاده کننده عفونی ضد و شوینده مواد از که حالی در 

 .دارید

o مراقبت رایب که را شوند( نمی تمیز کننده عفونی ضد و شوینده مواد با که را مصرفی مواد نوع هر و زباله سطل )محتویات مواردی کلیه 

  دهید. قرار گرفته اند در داخل کیسه قرار استفاده مورد عفونی های زباله عنوان به بیمار از

o دور بیندازید. عفونی های پارچه عنوان بهکه قابل گندزدایی نیستند  را ای ای، کیسه پارچه نوع پارچه، پرده هر 

o منتشره توسط مرکز سالمت محیط و کار راهنماهای مطابق کننده عفونی ضد محلول با سطوح کردن پاک  

 نظافت فرآیند-4-7

 درها رهدستگی صندلی ها، کف، سخت، سطوح کلیه کردن عفونی ضد و نظافت برای مصرف یکبار سرتی های و یا ها پارچه های کاغذی، رول از
 :دکنی استفاده زیر روش دو از از یکی کنید استفاده اتاق در مجدد استفاده قابل بهداشتی لوازم یا تهاجمی غیر مراقبتی تجهیزات یا

 استفاده کنید منتشره توسط مرکز سالمت محیط و کارراهنماهای مطابق  ترکیبی کننده ضدعفونی محلول از -1

 نیدک پیروی سازنده های دستورالعمل از کننده عفونی ضد و شوینده مواد همه با تماس زمان و استفاده سازی، رقیق برای. 

 شود دفع و مصرف استفاده یکبار تی سر و پارچه بهتر است از. 

 مجدد استفاده قابل تجهیزات کردن عفونی ضد و نظافت -4-8

o  وجود اتاق نها درآ برداشتن از قبل که گلوکومتر دیجیتال، دماسنج خون، فشار مانیتور مانند، مجدد استفاده یتقابلبا  مراقبت تجهیزات 

 .کنید عفونی ضد و تمیز را دارند

o کنید تمیز نقطه دورترین یا باال از سیستماتیک بطور را مجدد استفاده قابل تجهیزات تمام. 

 نرم مبلمان و شده فرش کفپوش-4-9

 .کنید راجعهم سازنده های دستورالعمل مناسب به جایگزینیافتن  برای نیست، کلر آزاد کننده مواد برابر در مقاومت به قادر شده فرش کف اگر

 اتاق از خروج هنگام-4-10

o بیندازیدزباله های عفونی  دفع محل در ایمن به طور را کننده عفونی ضد یا شوینده مواد های محلول 

o ساعت 48 است)نشده  بیمارمشخص آزمایش نتایج که زمانی تا و شده خارج اتاق از باید آلودگی مشکوک به نواحی در ها زباله تمام 

 دریافت بیشتر را از بیمارستان محل درمان های توصیه شد تأیید  COVID-19 بیمار مبتال به اگر شوند قرنطینه باید( بکشد طول

 شود.

o کنید انبار را آنها و کرده خشک و تمیز را تی هادستگیره، دسته  مانند نظافت مجدد استفاده قابل تجهیزات. 

o بیندازید دور و کرده حذف عفونی های زباله عنوان به را لوازم حفاظت فردی. 
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o بشویید را دست هایتان. 

 عمومی فضاهای نظافت-4-11
 در ار فضاها این باید قرار دارد، بهداشتی سرویس یا سالن انتظار مانند عمومی فضای یک در مشکوک مورد یک طوالنی زمان مدت برای اگر

 قرار بررسی وردم بالفاصله باید باشد که داشته وجود بدن ترشحات یا خون اینکه مگر کنید و تمیز کننده عفونی ضد شوینده مواد با وقت اسرع

 .است مجدد استفاده قابل فضاها اینکردن  عفونی ضد و کردن تمیز اتمام از پس. گیرد

 در پیشگیری نوع دوم کروناویروس های بهداشتی  مراقبت-5

 یاصول اصل -5-1

 :باشد ریموارد زشامل  دیباشده  یبستر مارانیب یبرا COVID-19 کنترل عفونت ژهیاقدامات و

 کنترل عفونتاستاندارد  یاطیاحت اقدامات -5-2

 

 بالفاصله پس از خروج  دستکش ها( شستشوی دست ها قبل و بعد از تماس با بیماران و(به بهداشت دست ها قیتوجه دق أ

از آنها  ور ایمنطمقاوم در برابر نشت قرار گرفته و با  ینیسطل زباله بال ایزباله  یها سهیدر ک دی، که باینیبال یهنگام کار با زباله ها ب

 .دفع شود

 شوند. بندی طبقه عفونی عنوان به باید شده استفاده هایشویی لباس ت

 سرفه و تنفسی سیستم بهداشت -5-3

 .رساند یرا به حداقل م یتنفس هاییماریب انتقال متقابلخطر  ،سرفه  و ، عطسهیتنفس سیستم بهداشترعایت  أ

 .دنکن استفادهمصرف  کباردستمال ی از  سرفه وهنگام عطسه  که نیدک بیرا ترغ انماریب دیبا ب

 .شوند انداختهدر سطل زباله  بالفاصله دیمورد استفاده با دستمال های ت

 نیه اآلوده ب اءیاش ای یبعد از تماس با ترشحات تنفس اکاغذی ی دستمالتا بعد از سرفه، عطسه، استفاده از  دیدهآموزش  ماریبه ب ث

 .کند زیخود را تم انترشحات دست

 )ات هوا بردرتماس و قط(بردهای ترکیبیبر انتقال هوا یمبتن یاطیاقدامات احت -5-4

نظیر  یصاصامکانات اخت دی. هردو بافراهم کنید یاتاق منفرد با فشار خنث کی ایاطراف  طینسبت به مح یبا فشار منف لهزویاتاق ا کی -1

 باشند.را دارا  اتاق انتظار حایتوالت و ترج ،حمام
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. کارکنان الزامیست شوند یکه وارد اتاق م یافراد یبرا EN 149 استاندارد با منطبقبدون سوپاپ   N95هایماسکاستفاده از  -2

 .باشند ضد آبمصرف و  کباری دیبا هاماسک نی. ادهند آزمون انطباق ماسک ها را انجام زاتیتجه نیقبل از استفاده از ا دیبا

 .کنید استفاده بلند آستین مصرف یکبار آب ضد های لباس از -3

 .کنید استفاده آنها طیمح ای ماریتماس با ب یبرا که مچ آن کش دار است بلند محکم ساقمصرف  کباری هایدستکشاز  -4

  بیمار با تماس مواقع کلیه برای چشم های محافظاز  استفاده -5

 .دیکن یآلوده خوددار احتماال یخود با دستکش ها ینیب ایاز دست زدن به دهان، چشم  -6

 شگاهیآزما به یدستبه صورت با استفاده از وسایل حمل نمونه های عفونی شده و سه الیه  یبسته بندمطابق ضوابط  دینمونه ها با -7

 .داده شوند لیتحو

 جهینتاعالم تا الزم  یزماندوره و  آزمایش، هیاول یجداساز COVID-19 کیولوژیدمیبا فاکتور خطر اپ ماریب هیاول ییشناسا از هاتوصیه نیا

  .ردیگ یرا در بر م شیآزما

  (ماریبایزوله ) یجداساز-6

فرد با امکانات اتاق من کیاز  دیبا ستین ریامکان پذکار  نیشود. اگر ا ایزوله یدر اتاق منفرد تحت فشار منف دیبا مشکوک بیماریرد امو أ

 .بسته نگه داشته شوند دیبامذکور اتاق  یاستفاده شود. درها یاختصاص

 .استفاده شودمثبت یک نفره فشار یهااتاقبرای ایزوله بیماران نباید از  ب

 پله یدارا یدر نظر گرفته شود )مناطق نیز ایزوله مجاور اتاق یاحونباید  غیر عمدی مواجههخطر برای حداقل رساندن یا جلوگیری از  ت

 و پرخطر( ریپذ بیآس ماریب یسردرگم، گروهها مارانی، بادیز

 غیر در یردگ قرار پرستاری و مراقبت تحت منفی فشار تحت یا منفرد اتاق یک در باید بیمار دارید، قرار ویژه های مراقبت بخش در اگر ث

 .گیرد قرار پرستاری و مراقبت تحت است بسته آن درب که خنثی فشار با اتاق یکدر  اینصورت

در  یداتیتمه دیابد البته نیاستفاده ک شود زیتمویژه  دستورالعملطبق  دیکه بالگن  کی باید از یدر صورت عدم وجود توالت اختصاص ج

 .آلودگی نشود موجببوده و تا محل دفع مناسب  ی لگنمنیا شود کهنظر گرفته 

ت به ل از برگشقب خروج هوا از اتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد چنانچه این کار مقدور نباشد هوا باید ح

 خارج گردد. 7، با یک هپاسیستم تهویه عمومی

 .کنید خودداری بیمار اتاق در اضافی وسایل نگهداری از خ

 .کنید استفادهبیمار  اتاق به ورود کنترل برای هشدار دهنده عالئم از د

 لوازم حفاظت فردی درآوردنو پوشیدن و اتاق های انتظار/ البی  -6-1

 .شوند عفونیبطور منظم ضد  دیبابه همین دلیل ممکن است آلوده شوند  زین یالب/ انتظار های اتاق -1

                                                             
7 -High Efficiency Particulate Air 
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بروند به طوری که با گذشتن از  "کاری زیتم"نواحیبه  "فیکث" نواحیاز  پس از ترک اتاق بیمارشود که کارکنان یم هیتوص داًیاک -2

اتاق داخل  هر گونه ترددی در منظور نیا ی. براو دست های خود را بشویند در آوردهخود را  فردیالبی لوازم حفاظت  /اتاق انتظار

 .نشود یفضا نگهدار نیدر ا یضرور ریغ زاتیجهتگونه  چیبه دقت کنترل و ه دیباانتظار 

ته های کمیشود،  یاستفاده مکرونا ویروس  مبتال به مارانیب یکه برا تک نفرهاتاق  یبرا یالب / انتظاردر صورت عدم وجود اتاق  -3

 .کنند استفاده طیها متناسب با شرا هیتوص نیارعایت  یبرا نیگزیجا یروشهااز  دیبا عفونت های بیمارستانی لکنتر

 خطرات عفونتعالئم مرتبط با -6-2

که نشان صب شودن ونیزوالسیدرب اتاق ا بر سر دیبا شود تیرعا دیکه قبل از ورود به اتاق با یکنترل یاطیاز عفونت و اقدامات احت یریشگیموارد پ

 .حفظ شود دیبا ماریبگی محرمان. است یبه جداساز ازیدهنده ن

 یسوابق ورود -6-3

 
 می باشند. ایزولهاتاق مجاز به ورود به  ضروریفقط کارکنان 

 زین یاحرفه بهداشتکارشناس در دسترس باید  ابقوس شود این تشکیلپرونده  کی کرونا مشکوک رداموکارمندان در تماس با  هیکل یبرا دیبا

 .باشد

 کارکنانمرتبط با  مالحظات -7

 .کنیدآژانس اجتناب  استفاده ازاز 

داده  یاطالعات تماس اضطرار دیمراقبت با افراداست، به  مارستانیدور از ببیمار که  صورتیدر  COVID-19 عالئم با مشاهدهدر صورت 

 شود. 

 کنندگان مالقات -8

 محدود شود یضرور هایدیبه بازد تنها دیبا مبتال ماریب یمراقب اصل ای ماریب نیکنندگان مانند والد بازدید مالقات.  

  دیدگان باکنن دیبه بازداست  ایمنیتامین  یارهایمع واز عفونت  یخطرات ناششناسایی که شامل  ریسک یابیارز انجامفقط پس از 

 یا و یدرمان بهداشتی های مراقبت پرسنل به کننده مراجعه سوی از عفونت به ابتال خطر باید ریسک ارزیابی .اجازه مالقات داده شود

 . کند ارزیابی را کنندگان مراجعه به بیمار از

 است ملیع کننده بازدید برای فردی حفاظت لوازماز  صحیح استفاده طرز یادگیری آیا باشدکه موارد این شامل باید ریسک ارزیابی 

 بدون گرا حتی کننده بازدید یک آیا که کند تعیین همچنین باید( شود انجام نظارت تحت فردی حفاظت لوازم آوردن در و پوشیدن)

 باشد بالقوه عفونت خطر یک واحد به خروج یا ورود هنگام است ممکن باشد عالمت
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 مالقات داد اجازه کننده بازدید به نباید فردی حفاظت لوازم از صحیح استفاده عدم صورت در .  

 باشد داشته توجه مقررات مطابق نیستند پرسنل بیمارستان که افرادی درقبال خود های مسئولیت به باید بیمارستان. 

 حفاظت فردی زاتیتجه -9

الزم به ( 2 )جدول شود دهیشده است پوش ایزولهدر آن  ماریب کیشوند که  یم یکه وارد اتاق یافراد کلیهتوسط  دیبا ریزحفاظت فردی  زاتیتجه

 :ذکر است که افراد مذکور در این اتاق به هیچ عنوان حق ندارند این لوازم را در آوردند

 مصرف کباریبلند  نیآستضد آب  گان((لباس .1

  تنگو بلند  دستبندهای با دستکش .2

ه از قبل از استفاد دیباانطباق ماسک  شیشود. آزما دهیتوسط همه پرسنل اتاق پوش دیبا EN149 استاندارد با منطبق  N95ماسک  .3

 .شود تکرارمون باید این آز که استفاده می شودانجام شود و هر بار  زاتیتجه نیا

و عامل خروج بازدم  لیو افراد مشکوک به دل مارانیببرای ( 2)شکلسوپاپ دار  یماسک هاتوجه: استفاده از 

 است.ممنوع  و انتقال آن به محیط سوپاپ قیاز طر بیماریزا

 نمایند(الزامیست)عینک های طبی حفاظت الزم را تامین نمی (وایزر ) صورتتمام  حفاظ یا ایمنی های عینک نپوشید:  چشم محافظ .4

جفت یک  و نموده ی ضد عفون یالکلمحلول . دست ها را با دیض کنیعوت دیرا با ها ، دستکش زیتم محیطبه محیط آلوده  کیاز  جابجاییهنگام 

 از پوشش و حفاظت کامل بدن با دستکش و لباس گان اطمینان حاصل کنید .بپوشید زیدستکش تم

 

 

 

 

 

 N 95ماسک های سوپاپ دار -1شکل 
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 .ردیگ یمورد استفاده قرار م  1تیهدف و نوع فعال مارانیب ای، پرسنل  طیکه با توجه به نوع مح COVID- 19 یماریشده  که در خصوص ب هیتوص یمحافظت فرد زاتیتجه -2جدول

 ت فردیمحافظ تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 بیماران بستری -هاها، درمانگاهبیمارستان

 بیمار اتاق

 درمانی بهداشتی های مراقبت پرسنل 

 -19COVID بیماران از مستقیم مراقبت

 جراحی ماسک

 )گان( لباس

 دستکش

 یا عینک) چشم از حفاظت

 (./ وایزرصورتکامل  محافظ

 بیماران روی بر 2آئروسل تولید فرایندهای

19  COVID-است شده انجام. 

  2FFP یا 95Nماسک

  لباس

 دستکش

 / وایزرصورتکامل  محافظ یا عینک

  پیشبند

 -19COVID بیماران اتاق ورود به نظافت چی ها

 جراحی ماسک

  لباس

 سنگین دستکش

 مواد یا آلی مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی

 بسته کار های کفش یا چکمه

                                                             
 بعد و پوشیدن از قبل باید دست بهداشت و شود، ریخته دور مناسب زباله ظرف یک در استفاده از پس فردی بایدلوازم حفاظت   .شود انجام و سیستم تنفسی دست ها بهداشت باید همیشه لوازم حفاظت فردی مناسب، از استفاده بر عالوه 1 -

 .شود لوازم حفاظت فردی انجام در آوردن از

 
 پراکندگی ذرات بسیار کوچک جامد یا مایع در یک فاز گازی و یا در هوا آئروسل نامیده می شود - 2
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 ت فردیمحافظ تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 -19COVID بیماران اتاق ورود به 3مالقات کننده ها

 جراحی ماسک

 )گان( لباس

 دستکش

 جابجایی بیمار)بخش سایر مناطق

 راهروها( ، ها

 ایه مراقبت پرسنل  جمله از ،پرسنل کلیه

 درمانی بهداشتی

 بیماران با تماس شامل که فعالیتی هر

19COVID- نشود. 

در  ولی نیازی به استفاده لوازم حفاظت فردی نیست.

صورت وجود ماسک معمولی جراحی و دستکش 

جهت بازدارندگی از لمس صورت و رعایت بهداشت 

 فردی بالمانع است.

 تریاژ

 درمانی بهداشتی های مراقبت پرسنل 
 مستقیم تماس مستلزم اولیه غربالگری

 .نیست

 فاصله حداقل یک متری با بیمار را حفظ کنید.

 حفاظت فردی نیست.نیازی به استفاده از لوازم 

 - تنفسی عالئم دارای بیماران
و جراحی به ا ماسکاست تحمل  قابل بیمار توسط اگر

 .بدهید

 نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست. - تنفسی عالئم بدون بیماران

 تنفسی های نمونه دستکاری آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه

 جراحی ماسک

 )گان( لباس

 دستکش

 در صورت وجود خطر پاشش چشم از حفاظت

 آبدارچی و ... جمله از ،پرسنل کلیه اداری محیط
 بیماران با تماس شامل که اداری وظایف

19COVID- نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست. .شودنمی 

                                                             
نحوه صحیح پوشیدن و در آوردن لوازم حفاظت فردی و انجام بهداشت دستها را در اختیار یا معرض دید آنها قرار  دستورالعمل شوند، COVID-19 بیمار اتاق وارد باید مالقات کنندگان اگر .شود محدود باید کنندگان مالقات/ بازدید تعداد -3 

 .مانی صورت گیردبهداشتی در های مراقبت دهید و این کار باید تحت نظارت یک نفر کارمند
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 ت فردیمحافظ تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 تسهیالت بیماران سرپایی

 مشاوره اتاق

 فسیتن عالئم دارای بیماران فیزیکی معاینه درمانی بهداشتی های مراقبت پرسنل 

 جراحی ماسک

 )گان( لباس

 دستکش

 چشم از محفاظت

 فسیتن عالئم فاقد بیماران فیزیکی معاینه درمانی بهداشتی های مراقبت پرسنل 
 احتیاطی اقدامات به توجه با لوازم حفاظت فردی

  .ریسک ارزیابی و استاندارد

 - بیماران دارای عالئم تنفسی
است در تحمل  قابل بیمار توسطجراحی  ماسک اگر

  .اختیار او قرار دهید

 نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست. - بیماران بدون عالئم تنفسی

 نظافت چی ها
 معالئ که بیمارانی با مشاوره از بعد حین و

 .دارند تنفسی

 جراحی ماسک

  لباس

 سنگین دستکش

 مواد یا آلی مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی

 بسته کار های کفش یا چکمه

 انتظار اتاق
 - بیماران دارای عالئم تنفسی

است در تحمل  قابل بیمار توسطجراحی  ماسک اگر

 .اختیار او قرار دهید

 داگانهج فضایی یا ایزوله اتاق یک به را بیمار بالفاصله

 امکان کار این اگر. کنید منتقل دیگران از دور بهو 

 سایر از یمتر 1 حداقل فاصلهرعایت  از نیست، پذیر

 .کنید حاصل اطمینان بیماران

 نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست. - بیماران بدون عالئم تنفسی



19 
 

 ت فردیمحافظ تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 جامعه

 زلامن

 - بیماران دارای عالئم تنفسی

 فاصله حداقل یک متری را حفظ کنید.-

 هنگام جز بهاگر توسط بیمار قابل تحمل است -

 به او ماسک جراحی بدهید. خواب

 مراقب
مراقبت و  ، امادیشویم ماریوارد اتاق ب

 .دیده یارائه نم یمیمساعدت مستق
 ماسک جراحی

 مراقب

ادرار  ،حمل لگنهنگام ، میارائه مراقبت مستق

که در خانه  -19COVID ماریب های زباله ای

 شود. یمراقبت ماز آن 

 ماسک جراحی

 دستکش

 )در صورت وجود خطر پاشش( پیشبند

 پرسنل  مراقبت های بهداشتی درمانی
 ماریبه ب میکمک مستق ایمراقبت 

19COVID-  منزلدر 

 جراحی ماسک

 )گان( لباس

 دستکش

 چشم از محفاظت

 مراکز عمومی)مدارس، فضاهای

 قطار،...( ایستگاههای خرید،
 نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست. - عالئم تنفسیافراد بدون 

 ورود نقاط

 کارکنان 
( نیازی به دما گیری اندازهدر غربالگری اول)

 .4تماس مستقیم نیست

 فاصله حداقل یک متری را حفظ کنید.

 نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست.

                                                             
 .ببینند آموزش خود به آلودگی از جلوگیری نحوه صحیح پوشیدن و در آوردن لوازم حفاظت فردی برای و دست ها بهداشت زمینه در باید واکنش در شرایط اضطراری تیم اعضای تمام -4 
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 ت فردیمحافظ تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 

 

 غربالگری محیط

 کارکنان

دارای  با مسافران مصاحبه) دوم غربالگری

  بیماری دهنده نشان بالینی عالئمبرای  تب

19COVID- مسافرت سابقه و.) 

 جراحی ماسک

 دستکش

 

 نظافت چی ها
 بت به مبتال مسافران که نظافت محیطی

 شدند. غربالگری

 جراحی ماسک

  لباس

 سنگین دستکش

 مواد یا آلی مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی

 بسته کار های کفش یا چکمه

 موقت ایزوله محیط

 کارکنان
 کمکهای اما شده، ایزوله محیط وارد

 .دهیدنمی ارائه مستقیمی

 فاصله حداقل یک متری را حفظ کنید.

 جراحی ماسک

 دستکش

 مراقبت های بهداشتی درمانی کارکنان
 زمرک یک به انتقال حال در مسافر به کمک

 درمانی

 جراحی ماسک

  لباس

 دستکش

 عینک

 ایزوله نظافت محیط نظافت چی ها

 جراحی ماسک

  لباس

 سنگین دستکش

 مواد یا آلی مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی
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 ت فردیمحافظ تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 انتقال وسیله یا آمبوالنس

 بیمار

 مراقبت های بهداشتی درمانی کارکنان
 به -19COVID به مشکوک بیماران انتقال

 ارجاعی درمانی مراکز

 جراحی ماسک

  لباس

 دستکش

 عینک

 راننده

 بیماری به مشکوک بیمار فقط رانندگی در

19COVID- راننده محفظه و است درگیر 

 .است شده مجزا  -19COVID بیمار از

 فاصله حداقل یک متری را حفظ کنید.

 نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست.

 هب مشکوک با بیمار پیاده یا سوار به کمک

 -19COVID بیماری

 جراحی ماسک

  لباس

 دستکش

 عینک

 مشکوک بیمار با مستقیمی تماس

19COVID- راننده محفظه اما ندارد، وجود 

 .یکی است و مجزا نیست بیمار و

 جراحی ماسک

 

 .یارجاع درمانی بهداشتی مراکز به انتقال -19COVID بیماری به مشکوک بیمار
ه او ب اگر توسط بیمار قابل تحمل است ماسک جراحی

 بدهید.

 نظافت چی ها

 بیماران انتقال از بعدحین و  نظافت

 مراکز به -19COVID بیماری به مشکوک

 ارجاحی درمانی

 جراحی ماسک

  لباس

 سنگین دستکش

 مواد یا آلی مواد پاشش خطر صورت در) عینک

 (.شیمیایی
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 ت فردیمحافظ تجهیزات نوع فعالیت پرسنل یا بیماران هدف محیط

 5کنندمی کمک عمومی بهداشت تحقیقات به که واکنش در شرایط اضطراری های تیم برای ویژه مالحظات

 واکنش در شرایط اضطراری تیممحققان  سایر

 شده تأیید یا مشکوکبا موارد  مصاحبه

 آنها افرادی که با  یا -19COVIDی بیمار

 تماس داشته اند.

)تلفن، ویدئو کنفرانس( نیازی  شود انجام دور راه از اگر 

 به لوازم حفاظت فردی ندارد.

 یا مشکوک بیماران با حضوری مصاحبه

 تماس بدون -19COVID شده تایید

 .مستقیم

 جراحی ماسک

 فاصله حداقل یک متری را حفظ کنید.

 بیماران و شود انجام منزل از بیرون باید مصاحبه

19COVID- تحمل صورت در مشکوک یا شده تأیید 

  .بپوشند جراحی ماسک باید

 عالمت بدون مخاطبین با حضوری مصاحبه

 -19COVID به مبتال بیماران

 فاصله حداقل یک متری را حفظ کنید.

 نیازی به استفاده از لوازم حفاظت فردی نیست.

 در. شود انجام منزل بیرون از خارج در باید مصاحبه

 دوربین از ، خانه محیط به ورود لزوم صورت

 فرد که نیدک تأیید تا کنید استفاده حرارتی تصویربرداری

 و کرده حفظ را متر 1 حداقل مکانی فاصله ندارد، تب

 .نزنید دست چیزی به منزل محیط در

                                                             
 .متری صورت گیرد 1 حداقل فاصله حفظ ضمن این موارد در همه باشد، می و جواب محدود شده سؤال و مشاهده و حرارتی تصویربرداری های دوربین ، تماس با پوست بدون های)مادون قرمز( دماسنج از استفاده شامل دسته این -5 
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 هادست بهداشت -10

 .است یضرور طیمحزدایی/ ضد عفونی  یو آلودگ حفاظتی های لباس در آوردن ماریقبل و بعد از تماس با ب -1

 .دیاستفاده کن هادست شویشست یبرایا محلول الکلی بودن دستها از آب و صابون  زیدر صورت تم -2

 ممنوع است. پرسنلو جواهرات مچ دست توسط  یحلقه، ساعت مچپوشیدن  -3

 ها آئروسل دیتول فرایندهای-11

اده از پشتیبانی غیر تهاجمی) استف هی، تهوتحریک خلط سینه، یشوند )برونکوسکوپ یم یاز ترشحات تنفس بردذرات هوا جادیکه باعث ا فرایندهایی

 انتقال یبرا یشتری( خطر ب...،  تراکئوستومی،  استفراغ، القاء خروج آنو  ی، لوله گذارصورت یا بینی انجام می شود(تنفسی که از طریق ماسک 

 :دی، باباشند یضرور یاز نظر پزشک فرایندها نیکه ا یدارند. در موارد ذرات هوابرد و عفونت

 شودبا درب بسته انجام  یک نفرهاتاق  کیدر  و در غیر اینصورت یاتاق فشار منف کیدر  -1

  باشند داشته حضور باید نیاز مورد پرسنل تعداد حداقل -2

 . بر تن داشته باشند فردی حفاظت لوازم شد، داده توضیح باال در آنچه مطابق باید افراد همه -3

  .برسد حداقل به اتاق از خروج و ورود باید فرایند این طی -4

 از اتاق اگر  .شود عفونی ضد اتاق مراحل این اتمام از پس دقیقه 20 باید میشود، انجام بیمار اتاق در هوابرد معلق ذرات تولید مراحل اگر -5

 شود.  عفونی ضد و تمیز آن از مجددا استفاده از قبل سپس کرد صبر دقیقه 20 باید می شود استفاده فرایند این برای دیگری

 پس بنابراین دارند هوا تعویض ساعت در بار 12-15 اتاقها معموالً بیمارستانها در دارد اتاق تهویه به بستگی آئروسلی گونه هر زدودن -6

 ساخت یا طراحی که شود مشخص اگر .داشت خواهد آالینده در اتاق وجود ابتدای تولید میزان درصد 1 از کمتر دقیقه 20 گذشت از

میته های ک صورت این در باشد کمتر ساعت هر در هوایی تغییرات یا نباشد، معمولی کلینیک فضای یک برای است ممکن اتاق یک

 .شوید خارج اتاق از باید زدایی آلودگی از قبل مدتی چه که کند می توصیه شما به کنترل عفونت های بیمارستانی

 زاتیتجه-12

 طبق دستورالعمل سازنده ضد دیاز اتاق با خروجصورت ، قبل از غیر این. در کنید یکبار مصرف زاتیتجهاز  ترجیحادر صورت امکان  .1

 .دنشو یعفون

 .دیکن یخوددار ماریدر اتاق ب یاضاف لیهرگونه وسا رهیاز ذخ واستفاده  ونیزوالسیدر اتاق ا یاختصاص زاتیاز تجه .2

 .دیداخل اتاق دفع کن عفونی یزباله هادستورالعمل دفع مصرف را طبق  کباری لیوسا .3

 .محافظت شوند BS EN 13328-1 راندمان باال مانند لتریبا ف دیبا ونتیالتورها .4

 . شود استفاده بسته مکش سیستم از .5
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 به دارند زدایی آلودگی به نیاز که را مواردی تعداد امکان حد تا شود استفاده بیمار اتاق در مصرف یکبار چنگال و قاشق از است ممکن .6

 .برسانید حداقل

  طیمح ی زداییآلودگ-13

ثر مؤ یکردن و ضد عفون زیتم نیوجود دارد، بنابرا روسهایوکرونا ریسا با ماریبمجاور  یهاطیمح ایها گسترده اتاق یدر مورد احتمال آلودگ یشواهد

 .است یضرور اریبس

 موارد خیبر در. اند دیده را فردی حفاظت لوازم از مناسب استفاده آموزش که شود انجام کارکنانی توسط فقط باید زدایی آلودگی و کردن تمیز

 .خدمه تا باشد درمان کادر آموزش به نیاز است ممکن

کلر استفاده شود. ppm 1000 غلظتبه شکل محلول با حداقل  دارکننده کلر یماده ضدعفون کیاز  دیبا یخنث ندهیکردن با مواد شو زیپس از تم

 اننیمورد مشاوره شود تا اطم نیدر ا کمیته های کنترل عفونت های بیمارستانیبا   دیشود، بامیاستفاده  نیگزیکننده جا یماده ضدعفون کیاگر از 

 .وثر استم روسیواین  مقابله باامر در  نیحاصل شود که ا

 .ودش زیتمنیز  یاحتمال یها یآلودگ ریسا ایآئروسل  دیمراحل تول همچنین پس ازدر روز و  کباریحداقل  دیبا ماریب ایزوله یاتاق اصل

 .شود زیتم)حداقل دو بار در روز(  ررامک دیبا یالب / انتظار شده با دست و اتاقسطوح لمس 

 واکدام است، سند این در موجود هایتوصیه با مطابق که نظافت از کافی سطح ایجاد و فردی حفاظت لوازم از صحیح استفاده از اطمینان برای

 .شود انجام بالینی نواحی سایر با مجزا طور به ایزوله ناحیه کردن تمیز شود می توصیه

 سطل جارو و های دسته مانند) مجدد استفاده قابل تجهیزات. شود استفاده مصرف یکبار یا اختصاصی تجهیزات از باید محیط زدایی آلودگی برای

 عمومی نظافت هایترولی. شوند زدایی گیآلود شد، داده توضیح باال در که همانطور کلردار کننده ضدعفونی ماده یک با استفاده از پس باید( زباله

 .شوندایزوله  اتاق وارد نباید

 زباله -14

 زباله ها نیا دفعپسماند در مورد نحوه  تیریمد میتبا شود. مشاوره  تولیدزباله  یادیز ریمقادلوازم حفاظت فردی ممکن است  با استفاده مکرر از

 .شود انجامنگر  ندهیبه صورت آ دیبا

 .کنید دفع پزشکی های زباله عنوان به را ها زباله همه

مراقبت از ناشی پسماندهای( 9) ماده "ب" گروه عفونی پسماندهای عنوان به باید ویروس کرونا شده تأیید یا مشکوک ردامو تولیدی های زباله

 پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط  مطابق باید ها زباله این دفع و نقل و حمل نگهداری،. شوند دفع پزشکی های

 :است زیر موارد شاملاین پسماندها   . 1باشد وابسته

 ناشی از کار آزمایشگاه ویروس کروناشده حاوی  کشتها و مواد نگهداری -1

 ترشحات بیماران بوده اند.افتها، مواد و تجهیزاتی که در تماس با خون یا دیگر ب -2

 آلوده، ... لباسهای دفعــی، مــواد ماننــد شــده در بخــش جداســازیپســماندهای بیمــاران بســتری  -3

                                                             
1 -http://darman.tums.ac.ir/Content/media/filepool3/2012/10/24.pdf 

http://darman.tums.ac.ir/Content/media/filepool3/2012/10/24.pdf
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 ...و ، ماسکگان، پیشبند، دستکش، ساکشن، ونتیالتور، گذاری لوله تجهیـزات -4

 ها نمونه -15

 .مشخص شوند زیستی اتخطربا برچسب  دیدرخواست با ینمونه ها و فرم ها هیکل

 کیسه در تاس شده توصیه فردی حفاظت لوازم دارای که فردی توسط و ایزوله اتاق در باید نمونه. شود قرارداده پاکت  یا کیسه سه در باید نمونه

 .شود داده قرار اول

 های تمسیس از نباید ها نمونه نقل و حمل برای. شوند داده تحویل آزمایشگاه به ،واقف است ها نمونه ماهیت به که فردی توسط باید ها نمونه

 .شود استفاده پنوماتیک های لوله

 مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.  2دستورالعمل هایمطابق  دیها با شگاهیآزما نیحمل و نقل نمونه ب

 

 سیار ی درمانیبهداشت یمراقبت ها زاتیتجه  -16
 

 گردد:می هیصتوقابل نگهداری نیستند موارد زیر  ایزولهدر اتاق به هر دلیلی قابل حمل که  کسیا اشعه ی،مانند سونوگراف ییدرمورد دستگاه ها

 

استفاده  زاتیباشد تا حداقل تجه ضروری یهافعالیتتا حد امکان محدود به  دیبا سیار درمانی یبهداشت یمراقبت ها زاتیاستفاده از تجه -1

 .و بعداً از اتاق خارج شود

لوازم  اده ازو کنترل عفونت از جمله استف یریشگیپ فرایندهایدر  دی، بانیستند ماری، اگر به طور مرتب مراقب بتجهیزات مذکوراپراتور  -2

 .دنریقرار گتحت مراقبت و دیده آموزش  حفاطت فردی،

 .کند استفاده فردی حفاطت لوازم از شد داده توضیح باال در آنچه مطابق ستبایمی اپراتور ایزوله، اتاق در -3

 .شود یضد عفون / البیانتظاراتاق قبل از خروج از  دیشود، باخواهد که به اتاق وارد شده و متعاقباً خارج  یا لهیرگونه وسه -4

 جهیزاتت محیطی های آلودگی خطر دلیل به نیز(  لیزری دماسنج)مستقیم قرائت دیجیتالیتجهیزات  مانند اضافی وسایل هرگونه -5

 .شوند عفونی ضد خیر، یا اند داشته بیمار با مستقیم تماس آیا اینکه گرفتن نظر در بدون باید ایزوله اتاق در موجود

 ویژه هایمراقبت  -17

بعد از استفاده از آن  دیبا لتریف نیا. دنمحافظت شو (BS EN 13328-1مانند) راندمان باالبا  لتریبا ف دیبا یتنفس زاتیتجه هیکل -1

 .دفع شود

ق دستورالعمل مطاب دیقابل استفاده مجدد ، حداقل با زاتیمصرف استفاده شود. تجه کباری یتنفس زاتیاز تجهاست ممکن که هر جا  دیبا -2

 .شوند یسازنده ضد عفون

                                                             
2 - http://zums.ac.ir/files/Treatment/lab/8entegal_nemone.pdf 

http://zums.ac.ir/files/Treatment/lab/8entegal_nemone.pdf
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 .بسته استفاده شود ساکشنی های ستمیاز س دیبا -3

 .شوند شکسته نباید ضروری موارد دربه جز ونتیالتور مدارهای -4

 .پوشیدن لوازم حفاظت فردی الزامیست -5

 .شود استفاده رطوبت و گرما مبدل از و اجتناب آبی زنی رطوبت از -6

 بخش هاسایر به بیمار انتقال -18

کنترل  میمشورت با ت پس ازو  ازیانجام شود. فقط در صورت ن پرسنلبا حداقل و نفره  کیدر اتاق  دیبا بررسی هامراحل و  هیدر صورت امکان، کل

 الزامیست: ریمراحل زبرای این کار رعایت منتقل شوند.  گرید یبه بخش ها دیبا مارانیعفونت، ب

 ضد عفونی محیط( -12.) بخش شود یتا حد امکان ضد عفون دیشود ، با یاستفاده م ایزولهاز اتاق  ماریانتقال ب یکه برا چرخ/ ترالی -1

 .شود داده اطالع بخش به باید بیمار ورود از قبل -2

 .شوند خارج بیمار معالجه یا معاینه اتاق از ایمن طور به باید اضافی تجهیزات هرگونه -3

 .شود منتقل معاینه اتاق به مستقیما بایستی و بماند منتظر عمومی فضای در نباید بیمار -4

 یمار منتشربتوسط  یشود قطرات بزرگ تنفس یامر باعث م نیا بپوشد یماسک جراح دیبا کند تحمل میتواند ماریبی که در صورت -5

 .نشود

 .شود عفونی ضد فوق دستورالعمل مطابق استفاده از بعد باید بیمار تجهیزات کلیه و حمل، چرخ معاینه، اتاق -6

 روند، این انجام از پس. بگیرند قرار لیست انتهای در باید بیماران امکانحد  تا فرایندی هر از پس مناسب عفونی ضد انجام برای -7

 .شوند عفونی ضد و شده محدود باید فضاهایی چنین به دسترسی

 باید ، گیرند قرار بیمار از متری 2 فاصله در هستند فردی حفاظت لوازم فاقد که افرادی اینکه از اطمینان برای بیمار انتقال حین در -8

 فاصله رد ایستادن یا بیمار انتقال ، مراحل ایندهنده  انجام مثال عنوان به) است بیمار مجاورت در که فردیهر. شود تهیه دستورالعملی

 .بپوشد شده داده توضیح قبالً که را فردی حفاظت لوازم باید( بیمار متری 2

 گرید یها مارستانیبه ببیمار انتقال -19

 ودش ممانعت دیگر های بیمارستان به بیماری موارد انتقال از باید ویژه پزشکی های مراقبت دریافت جهت ضروری موارد از غیر به.  

 اقدامات تا دشو توصیه آمبوالنس کارکنان و پذیرنده بیمارستان در باید انتقال خاص شرایط از پیش انتقال، بودن ضروری صورت در 

 .شود انجام مناسب عفونت کنترل

 اجساد حمل و نقل-20

هوا از  یکم ریراندن مقاد رونیب یممکن است براغسالخانه به  لی حمل بیماراچرخ/ تر یبر رو فوت کرده راًیاخ ی کهماریب ییجابجا -1

 .کند جادیا مواجههخطر  کی قیطر نیباشد و از ا یها کاف هیر



27 
 

 مرحله این در را جسد که افرادی که کنید توجه شود زیراستفاده مشخصات با جسد حمل و نگهداری های کیسه از جسد انتقال برای -2

 :کنند استفاده کامل فردی جفاظت لوازم از از باید دهند می تحویل

  میکرون باشد. 400حداقل پالستیکی و نفوذ ناپذیر با ضخامت 

  کیلوکرم مناسب باشد. 100-125برای حمل 

  دسته جهت حمل جنازه داشته باشد 4حداقل 

 .پاتوژن های منظقله از راه خون را به طور کامل مهار نماید 

 یراشود. ب یضد عفون جنازه از اتاق انتظار/ البیبالفاصله قبل از خارج شدن  دیکیسه های نگهداری و حمل جسد با خارجیسطح  -3

 لوازم حفاظت فردی توصیف شده نیاز است. مجهز بهنفر  2حداقل به  کار نیا

 .شود یقبل از خروج از اتاق ضد عفون دیبا می رود جسد بکارحمل  برایکه  ترولی چرخ داری -4

 .آورند در را خود حفاظتی های لباس باید کارکنان البی،/ انتظار اتاق از خروج از قبل -5

 .ودب خواهد پذیرش قابل متوفی خانواده مشاهده برایتنها  و بیمارستان سردخانه در بار یک تنها جسد حمل های کیسه کردن باز -6

 عییو مسئوالن تش کارکنان سردخانه. انجام می دهند مجهز به لوازم حفاظت فردی کامل باشدرا جنازه یآماده ساز غسل یاافرادی که  -7

 . الزم را دریافت کنند های توصیه مخاطرات زیستیدر مورد باید جنازه 

 ییااجر تیریمد یضوابط و روش هاو مطابق عفونی  یبه عنوان پسماندها دیکیسه های نگهداری و حمل جسد بااز پس از استفاده  -8
 .دفع شوندو وابسته  یپزشک یپسماندها

 فردی تحافظ لوازم پوشیدن و درآوردن-21

 کی COVID- 2019اینکه لیبه دلاست  3جهانگیر یآنفوالنزا مورد نیاز برای تجهیزات خیلی پیشرفته تر از  فردی حافظت لوازم گروه نیا

 ازنگریبو ممکن است با تحول اوضاع  بودهتا به امروز براساس نظر کارشناسان  ومحدودتر آن انتقال  ،شواهد اساس است و بر دیجد کرونا ویروس

 .شود

 :دیاستفاده کن منیا یکار یهاروش و دستورالعمل ها عفونت از  وعیمحافظت از خود و محدود کردن ش یبرا

 اجتناب کنید.صورت  زدن بهدست  از لوازم حفاظت فردی استفاده و از -1

 گی شدید یا پاره شدن دستکش ها بالفاصله آنها را تعویض کنید.آلوددر صورت  -2

 .برسانید حداقل به را بیمار محیط در سطوح با تماس -3

 .بشویید را هایتان دست مرتب طور به -4

 .بشویید را هایتان دست ها دستکش وردنآ در از پس همیشه -5

 

 پوشیدن لوازم حفاظت فردیقبل از  الزامات -21-1

 .ببندید پشت به را موها -1

 .آوردید در را موبایل د،ندستب مچی، ساعت جواهرات، -2

                                                             
3 - pandemic 
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 .است دسترس در و موجود و به تعداد کافی مناسب های اندازه در فردی حفاظت لوازم که کنید بررسی -3

 پوشیدن لوازم حفاظت فردی -21-2

 

 ترتیب پوشیدن لوازم حفاظت فردی به قرار زیر است:

 گان یا لباس حفاظتی  -1

 ماسک  -2

 حفاظ چشمی )عینک یا محافظ تمام صورت( -3

 دستکش  -4

 

 پوشیدن و در آوردن لوازم حفاظت فردی فوق باید در بیرون اتاق بیمار)اتاق انتظار/ البی( انجام شود.

 دست ها را رعایت کنید. لوازم حفاظت فردی بهداشت قبل از پوشیدن 

 دارد، وجود بدن ترشحات و مایعات خون، پاشش احتمال که فرایندهایی انجام طی ها لباس شودن آلوده از جلوگیری و پوست از حفاظت برای

  .کرد استفاده استریل غیر و تمیز گان از باید

 به قرار زیر است: (2)شکل ان مورد استفاده مشخصات گ

 باشد مصرف یکبار (1

 باشد دار کش آن مچ و بلند باید نآ آستین (2

 )نباشد هفت یقه و باز یقه ( باشد بسته یقه باید گان (3

 .( زانو باشد زیر تا باید گان بلندی(بپوشاند را بدن نیاز مورد نواحی طوری که باشد مناسب باید گان اندازه (4

 شود. پوشیده آن پالستیکی روی بند پیش یک باید اینصورت غیر در باشد آب ضد باید گان  (5

 شود تعویض بالفاصله مشاهده قابل آلودگی صورت در (6

 نمایید به شیوه پسماندهای عفونی معدوم را گان ،استفاده از بعد است بهتر (7
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 گان دنینحوه پوش -3 شکل 

 ماسک-22

 شود، یم دهیپوشماسک با  یمنیاهای  نکیع ای طبی نکیکه ع یی. در جاهاآن را انجام دهید 4آزمون انطباق دیباماسک  قبل از استفاده ازتوجه: 

نطباق ، می بایست آزمون ابهترقرار گیری ی روی صورت را تحت تاثیر قرار ندهد برا ماسک بر قرار گرفتناین کار باید به نحوی انجام شود که 

فرد استفاده کننده از این ماسک ها همچنین باید  .بودن اندازه و مدل آن اطمینان حاصل شود برای افراد استفاده کننده انجام شود تا از مناسب

)آزمون های فشار مثبت و منفی( را قبل از هر بار استفاده، انجام دهد تا مطمئن شود که ماسک به طور کامل بر روی  5آزمون های نشت بندی

این آزمون برای ماسک های جراحی ضرورتی ندارد چون برای جایگیری کامل بر روی  صورت قرار گرفته ونشتی ندارد. الزم به ذکراست که

 صورت طراحی نشده اند.

 

  نحوه پوشیدن ماسک ها-22-1

 و قرار گرفته انگشتان نوک در بینی قسمت که صورتی به دهید  قرار دست کف در را ماسک )خارجی (پشت قسمت -1

 .باشد آویزان دست زیر در آزاد بطور ماسک بندهای

 .باشد باال سمت به آن بینی قسمت نحویکه به داده قرار چانه زیر را ماسک -2

 باال کشیده به نیز را ماسک پایینی بند. بکشید خود سر پشت و باال به است آزاد که دستی با را (3شکل)ماسک باالیی بند -3

 دهید قرار گوش زیر و گردن نزدیک و

 به دست منجر یک با دادن فشار دهید قالب خود بینی روی و داده قرار بینی فلزی قسمت روی را دست دو انگشتان  -4

  .گردد می بینی روی دهی قالب بودن موثر کاهش

 .(ندهید تغییر را ماسک موقعیت باشید مراقب (بپوشانید دست دو هر با را مخصوص ماسک جلوی قسمت -5

 

                                                             
4 -Fit test 
5 -seal check 
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 ماسک ها دنینحوه پوش-2شکل 

 

 

 نحوه در آوردن ماسک ها-22-2
 
 

 .در آورید( هزولیامن )مانند خارج از اتاق ا یرا در منطقه ا N95 ماسک ی/ الب انتظاردر صورت عدم وجود اتاق  -1

 .بود خواهد آلوده زیرا نکنید لمس را (4)شکل ماسک جلوی قسمت -2

 .کنید خم جلو به را خود سر کمی -3

 .کنید خارج سر از و آنرا نموده باز را باالیی بند سپس و پائینی ماسک ابتدا بند آلوده و جلویی سطح به زدن دست بدون -4

 .بیندازید زباله سطل در و دور صورت از را  ماسک -5

  بشویید صابون و آب با را ها دست -6
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 N95 و ماسک یحوه در آوردن ماسک جراحن -5  شکل

 مثبت فشار آزمون-22-3

 باشد داشته وجود نشتی اگر ماسک است نشت دمه معنی عب ماسک داخل در مثبت فشار ) بازدم سریع انجام (دهید بیرون را هوا سرعت به

 کند تکرار کنید. ایجاد ایمنی مناسب بطور ماسک بکشید این کار را تا زمانیکه را بندها یا و کنید تنظیم را ماسک موقعیت

 منفی نشتی کنترل-22-4

 
 از به منجر شود. نشتیمی صورت به ماسک چسبیدن باعث منفی نداشته باشد فشار وجود نشتی اگر )عمیق دم) بکشید نفس عمیق بطور

 . دگردمی نشتی منافذ طریق از هوا ورود باعث و شده ماسک در منفی فشار دادن دست

 .دینشد ، ادامه نده تنظیم  یخوبباگر 

 .شوده دستکش پوشاند مچ آستین گان توسطکه  دیحاصل کن نانی. اطمدیبا توجه به اندازه دست خود انتخاب کن دستکش را:  دستکش

 در آوردن لوازم حفاظت فردی-23-1

اتاق  کیه ک ید. مگر در مواردنشو درآورده ندنمتقابل را به حداقل برسا یآلودگ لیکه پتانس یبیبه ترت دیبا فردی حفاظت لوازم -1

رای ب انتظار در آورده شوداز اتاق  خروجقبل از باید لوازم حفاظت فردی  .وجود داشته باشد اتاق انتظار/ البیبا  ایزولهمخصوص 

 .چشم حفاظدستکش، لباس و سپس  مثال

 .در آورده شود  ماریخارج از اتاق ب دیبا شهیهم ماسک -2

 بهداشتی مراقبت پرسنل عمدی غیر آلودگی خطر کاهش برای باید فردی حفاظت لوازم آوردن در فرآیند امکان صورت در -3

 .شود انجام متری 2 فاصله در و دوست یا همکار یک نظارت تحت درمانی
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 منطقه یک در را N95 ماسک البی یا انتظار اتاق وجود عدم صورت در. شود برداشته البی یا انتظار اتاق در باید N95  ماسک -4

 .در آورید( ایزوله اتاق از خارج) امن

 .دندفع شو عفونی یبه عنوان زباله ها دیبا مصرف شده کلیه لوازم حفاظت فردی

 :است ریبه شرح ز لوازم حفاظت فردی در آوردن بیترت

 ها دستکش

 دستکش آلوده است یرونیقسمت ب 

 کنید. خارج دست از آنرا نکند برخورد دست مچ با شما دستکش که طوری به گرفته را راست دست دستکش لبه چپ دست با -1

 .دینگه دارداردستکش دست دستکش جدا شده را با  -2

 فرو برده و آنرا به سمت بیرون خارج کنید. مچ ازمانده  یدستکش باق ریدستکش را ز ریانگشتان دست غ -3

 .دیندازیرا دور بها و آن  بکشیددستکش اول  یرا رو ( 6شکل )مانده یدستکش باق -4

 دیکن زیتم ها دستبه دست ها را با مالش الکل  -5

 

 
 نحوه در آوردن دستکش ها-3کل ش

 )گان(لباس

 .آلوده خواهد شد نیو آست( 7لشک) گان یقسمت جلو 

 .دیکن بازگردن و کمر را گره بند  -1

 در یدکن دور ها شانه و گردن از را لباس بکشید پائین به گردن و شانه ناحیه از نراآ و برده گان داخلی قسمت به را خود دست یک -2

 .گیرد قرار خارج به رو آن داخلی بخش که نحوی به کنید وارونه آنرا گان آوردن در حین

 .را به داخل سطل زباله بیاندازید گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و آن -3

1 

2 

3 

4 
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 نحوه در آوردن گان-4شکل 

 تمام صورت محافظ صورت(عینک یا ) وایزر کیتوسط  حایمحافظت از چشم ترج

 .دیکن میرا تنظ ی بندشانیو پ دیصورت و چشم ها قرار ده یرورا (  8شکل )عینک  یا حفاظ چشم

 آلوده خواهد شدمحافظ  یرونیقسمت ب 

 دنیکش به طوری که بند یا کش محافظ صورت را با ، دیاستفاده کن (9ل )شکدرآوردن عینک یا محافظ صورت یاز هر دو دست برا -1

 یاست خوددار تر آلوده احتماالً که صورت عینک یا محافظ جلویی سطح نمودن لمس از .بیندازیددور ورده آجلو در بیرون از پشت و 

 گردد.

 .کنید تمیز ها دست به الکل مالش با را ها دست -2

 

 
 

 

 (زریمحافظ صورت)وا ای نکیع دنینحوه پوش-5شکل 

 

 

1 

2 

3 
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 محافظ صورت ای نکینحوه در آوردن ع -6شکل 

شده  دوینتاین راهنمای اختصاصی برای کلیه شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و مبتال به ویروس کرونا "

؛ جهت کسب اطالعات عمومی و تخصصی بیشتر به سایر راهنماها نظیر راهنماهای عمومی، محیط های اداری،  است

 "مرکز خدمات بهداشتی، وسایل حفاظت فردی، مشاغل و محیط های خاص مراجعه کنید
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