
1 
 

 کرونا ویروس جدید مبتال بهافراد مشکوک یا جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به نی زیستی ایمراهنمای 

COVID_19)) 

 جديد:کروناويروس  انتقال راه

  از طريق قطرات عمدتا ويروساست.  تنفسويروس از طريق راه انتقال اولیه(Droplets)  عطسه  و سرفهناشی از نفسی ت

یری از جهت پیشگفاصله ايمن ئروسل ها نقش کمتری در انتقال ويروس دارند. آ. می شود منتقلاز شخصی به شخص ديگر 

 . میباشدسانتی متر(  180متر )2تا  1حدود سرايت بیماری 

 شودمنتقل نیز چشم، بینی و دهان دست آلوده با از طريق تماس می تواند  يروسو . 

  میويروس روز روی سطوح بی جان زنده می ماند. 9 باالروز، و در سرما و رطوبت  5تا  4جديد به طور متوسط کروناويروس

  ساعت بر روی دست زنده بماند. 4تواند 

  ،از طريق خود مراقبتی، رعايت بهداشت فردی، شست و شوی دست و رعايت آداب سرفه و عطسه  پیشگیریدر حال حاضر

  می باشد.

 

 Patient Under رفتار با مواردرفتار آزمايشگاه با افراد و نمونه های مشکوک به آلودگی با کرونا ويروس، مشابه نکته مهم:  

Investigation (PUI يا )"می باشد "بیماران تحت بررسی. 

  Personal Protective Equipment,(PPE) وسايل حفاظت فردیپوشش ها و 

ات روش ها و عملیکه امروزه به عنوان  ،اصول کلی حفاظت و پیشگیریبايد حداقل  روسيابتال به کروناو سکيکاهش ر یبرا

شناخته می شود، رعايت  Good microbiological practice and procedure (GMPP)میکروب شناسی صحیح 

 .آزمايشگاه استمهمترين اصل جهت تامین ايمنی و حفظ سالمت کارکنان  ،وسايل حفاظت فردیپوشش ها استفاده از  .گردد

نجام ريسک فعالیتی که ا میزان نوع و دامنه فعالیت آزمايشگاه وها و وسايل حفاظت فردی بايد متناسب با استفاده از انواع پوشش

  می شود، باشد.

 2سطح ايمنی زيستی  ، ترجیحادهندرا تشخیص میکروناويروس های مولکولی، های مرجع که با استفاده از روشآزمايشگاه+ 

، محافظ N95ماسک روکش بلند روی کفش، )که می تواند بدون جوراب باشد(،  coverallsگان  ازباشند و حین کار  داشته

 چشم يا شیلد، دستکش ساق بلند )ترجیحا جنس دستکش ها از جنس نیتريل يا التکس بدون پودر باشد.( استفاده کنند.

 ده شود. دستکش ساق بلند( پوشی بعدبهتر است با در نظر گرفتن ريسک موجود، دو دستکش ) ابتدا دستکش ساق کوتاه و 

     ويروس جديد کار کروناهای بالینی بیماران مشکوک يا مبتال به ی بیمارستانی که با نمونههاسطح ايمنی زيستی آزمايشگاه

های است. آزمايشگاه  2دهند، همان سطح ايمنی زيستیاز اين بیماران ارائه می کنند و خدمات آزمايشگاهی برای مراقبتمی

بیمارستانی نیز بايد بسته به مورد و برحسب نیاز، حین کار با نمونه و انجام آزمايش، از کابینت ايمنی بیولوژيک )هود( کالس 
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بلند  گان آستین بلند، دستکش ساق ارتند از:ل عبياين وسا وسايل حفاظت فردی متناسب استفاده کنند. پوشش ها و دو  و 

 . صورت شیلد و (گاگليا ) ايمنی عینک ،ماسک طبیکفش های رويه بسته، ، (برای قرار گرفتن ساق آن بر روی سر آستین گان)

  ،که در  وسايل حفاظت فردیپوشش ها و استفاده از برای خونگیری از بیمار مشکوک يا مبتال به کروناويروس در بیمارستان

حین جا که از آن ،چنانچه نمونه برداری از دستگاه تنفسی فوقانی بیمار مد نظر باشدولی  ،کافی است پاراگراف باال اشاره شد

عمل طبق دستورالدر يک اتاق با تهويه کافی وجود دارد، اين کار بايد  آئروسلنمونه برداری امکان سرفه و عطسه و تولید 

رار ست از گان آستین بلند، دستکش ساق بلند )برای قا الزم. حین نمونه برداری از دستگاه تنفس فوقانی، انجام شودکشوری 

، محافظ چشم يا ترجیحا شیلد، روکش مو، و روکش کفش N95گرفتن ساق آن بر روی سرآستین گان(، و همچنین ماسک 

 استفاده شود.

رفا براساس ارزيابی ريسک و در صورت لزوم بايد مورد استفاده ص N95بايد توجه نمود که وسايل حفاظت تنفسی و ماسک 

در خارج از کابینت ايمنی )زمانی که در حین انجام امور آزمايشگاهی آئروسل و قطرات آلوده  N95قرار گیرد. استفاده از ماسک 

حین استفاده از سانتريفوژ، هنگام کار کردن با نمونه هايی که نشت کرده اند، يا ضروری است. مثال تولید می شود،  (بیولوژيک

انجام روش هايی که می تواند باعث پاشیدن مواد آلوده گردد )مانند گذاشتن نمونه ها درکاپ سانتريفوژ و يا در آوردن آنها، خرد 

ازکردن محفظه های حاوی مواد آلوده که بین فشار کردن، ترکیب کردن، همزدن و مخلوط کردن شديد، هموژنیزه کردن و يا ب

ر انجام مانوبا  بايد بعد از پوشیدن ماسککارکنان  استفاده شود. N95بايد از ماسک داخلی آنها و فشارمحیط تفاوت وجود دارد( 

fit test  يا(seal-checkاز عدم نشت هوا مطمئن شوند ).  کارايی  می تواند ماسک، تثبیتبدلیل ممانعت در آقايان ريش بلند

  را کاهش دهد.  ماسک

 های مناسب برای کارکنان تهیه شوندوسايل حفاظت فردی بايد با کیفیت مطلوب و در اندازه. 

 نقش مهمی در جلوگیری از سرايت آلودگی آنهاترتیب پوشیدن و درآوردن رعايت و  فردی حفاظت درست از وسايل استفاده ،

 در مورد ترتیب و نحوه پوشیدن و در آورن پوشش ها و وسايل حفاظت فردی مراجعه شود( دارد. )به ضمیمه اين دستورالعمل

  وسايل حفاظت فردی که يک بار مصرف نیستند، بعد از هر بار استفاده بايد تمیز شده و در صورت آلودگی، با مواد مناسب

پوشش  ءامحا وی روپوش آزمايشگاهی پوشید.برای جلوگیری از آلودگی، می توان گان يکبار مصرف را بر رگندزدايی گردند. 

 .انجام شود )مانند ساير پسماندهای عفونی( صحیحها و وسايل حفاظت فردی نیز بايد به روش 

  وسايل شخصی مانند زينت آالت به دلیل اينکه عالوه بر امکان آلودگی، ممکن است باعث پارگی دستکش شوند، بايد درآورده

 اگر از حلقه ساده استفاده می شود، الزم است در موقع شستن دست، تمام اطراف و زير آن به خوبی شسته شود.  .شوند

 خدماتی بايد از پوشش ها و وسايل حفاظت فردی مناسب بويژه دستکش الستیکی ضخیم، پیش بند غیر قابل نفوذ  کارکنان

در مورد  نحوه آلودگی زدايی سطوح و تجهیزات،  آموزش چنین هم .به مايعات، محافظ چشم و صورت يا شیلد استفاده کنند

 های الزم را ديده و احراز صالحیت شده باشند.



3 
 

 انجام آزمايش کار روی نمونه يا مکان 

 ،ريسکارزيابی بیوبا توجه به  ،ويروس جديدکرونابیماران مشکوک يا مبتال به  انجام آزمايشکار روی نمونه يا فضا و مکان در مورد 

 رعايت نکات زير الزامی است:

  رفت و آمد کارکنان و مراجعیناز محل  کار با نمونه های آلوده،جداسازی کامل فضای فیزيکی 

  مکان هابه اين  محدوديت ورود افرادايجاد و تعیین سطح دسترسی 

  در اين مکان ها تهويه مطلوبفراهم نمودن 

  

 يا انجام آزمايش  هاتجهیزات مورد استفاده برای کار روی نمونه

  ها و وسايل تشخیصی بر بالین بیمار  از روشبرای آزمايش های روزمره در صورت امکان  ،احتمال انتقال آلودگی کاهشبرای

(POCT) .استفاه شود 

 چنانچه سانتريفوژ . دننداشته باشی استفاده کنیم که نیاز به انجام سانتريفوژ تشخیص هایکه از روش در صورت امکان بهتر است

کرد.  درپوش ايمنی استفاده يانمونه ضروری باشد، بايد عالوه بر استفاده از لوله های درپیچ دار، از سانتريفوژهای دارای کاپ 

 همچنین بايد نمونه ها را در زير هود )کابینت ايمنی بیولوژيک(، داخل کاپ سانتريفوژ قرار داد و يا از آن خارج نمود.

 نمايیم.باز را محفظه دقیقه صبر کرده و سپس در  10 ا الزمستته نشست آئروسل ه و به منظوريفوژ و يا ورتکس، بعد از سانتر 

  .آلودگی زدايی تجهیزات مورد استفاده برای انجام آزمايشهای روزمره بیماران مشکوک يا مبتال به کروناويروس بايد انجام شود 

 نمونه مشکوک به ويروس، بايد نمونه در کابینت ايمنی بیولوژيک )که فرآيند  باقبل از شروع کار  ،در آزمايشگاههای مرجع

  (Inactivation)هنوز روش قطعی برای غیرفعال کردن .شودکنترل ونگهداری آن به خوبی اجرا شده باشد( نگهداری 

درجه سانتی  60موالر و حرارت دادن نمونه های تنفسی )تا  5استفاده از اوره بیماران پیشنهاد نشده است.  ويروس در نمونه

گراد( می تواند در غیرفعال سازی ويروس موثر باشد ولی بايد احتمال تداخل اين روش ها، با روش های آزمايشگاهی مد نظر 

 قرار گیرد. 

 ضدعفونی، گندزدايی و سترون سازی 

  ويروس COVID_19استفاده از فرآورده  و( یهثان 60تا  40صابون )با روش صحیح و به مدت با آب و ست و شوی دست ش با

 .از بین می رود یپايه الکل تجاری باهای ضد عفونی کننده 

  هیدروژن پراکسید، ترکیبات آمونیوم چهار درصد 70، الکل هیپوکلريت )بلیچ(به محلول سفید کننده يا محلول اين ويروس ،

 .با اتوکالو کردن، از بین می رودظرفیتی و ترکیبات فنل حساس است. اين ويروس همچنین 

  ،وصیه ت ارزان بودن، طیف اثر نسبتاً وسیع و در دسترس بودنبه دلیل  استفاده از ترکیبات دارای کلرجهت گندزدايی سطوح

ی بحضور مواد آلی همچنین در  در پوست می شود. ايجاد التهاب بر فلزات بوده و باعثخورندگی اثر  کلر دارای می شود، اما

 بسیار ضروری می باشد.اولیه با استفاده از آب و دترجنت   (Cleaning)رعايت مرحله تمیز نمودن يااثر می گردد. بنابراين 
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  در آب رقیق شده باشد غیرفعال  50به  1( که به نسبت هیپوکلريت سديممحلول جديد در محلول سفید کننده ) یکروناويروس

 نیز می توان استفاده کرد.محلول سفید کننده  100به  1رقت  بر حسب میزان و شدت آلودگی ازشود. می

 محلول محلول سفید کننده ) 10/1می توان از رقت  اين ويروس، های بالینی مشکوک به وجودخطر کردن نمونه برای بی

  استفاده نمود. سديم(هیپوکلريت 

 ،می باشد. دقیقه 10-20به مدت  مدت زمان الزم جهت تاثیر محلول سفید کننده 

  شود پس از شوند، توصیه میسفید کننده آسیب پذيرند و دچار خوردگی يا تغییر رنگ میمحلول برای سطوحی که در برابر

دقیقه برای گندزدايی  10به مدت زمان بیش از  100به  1ل از آب ژاو ،پاک شدن و تمیز نمودن مواد آلوده از روی سطوح

محلول باقی مانده ،  %70استريل و الکل  يا بالفاصله بعد از گندزدايی با محلول سفید کننده، با آب مقطر .سطوح استفاده گردد

 سفید کننده از روی سطوح پاک شود

  هیپوکلريت سديم استفاده نمود. محلول توان برای آلودگی زدايی سطوح حساس به مینیز  درجه 70از اتانول يا ايزوپروپانول 

  يا محلول های تجاری مخصوص وسايل و تجهیزات استفاده درجه 70توان از الکل میبرای ضدعفونی وسايل و تجهیزات ،

 نمود.

 ويروس جديد، مراجعه شود.کروناهای ضدعفونی کننده، به دستورالعمل کشوری ساخت محلولچگونگی  و بیشتر اطالعات کسب جهت

 (Spill Management) مديريت رخداد ريختن و پاشیدن مواد آلوده

 انجام شود: ايدب مراحل ذيلبريزد،  يا سطوح کاری ، برروی زمینکروناويروسفرد مشکوک يا مبتال به خون ترشحات تنفسی يا چنانچه 

های عمومی اين اتفاق رخ داده است، مردم را تخلیه اگر در مکان .وارد محل آلوده نشوند همکاران را آگاه کنید تافوراً  -

 کنید.

 را آگاه نمايید سوپروايزر و ايمنی مسئول -

 .از راه تنفس منتقل می شود کروناويروس جديدچون . کنید کمتر تنفس از محل،خروج  تا زمان  -

 .شود آلودگی زدايی درآوريد تا خود رابالفاصله لباس های آلوده  -

 .کنید خاموش را آن، تهويه وجود صورت در و ببنديد را ها پنجره -

هود، بايد  ابعد شود. کمکها آئروسل تخلیهبه  تا نمايید(، آن را روشن هود) بیولوژيک ايمنی در صورت وجود کابینت -

 شود.  گندزدايی

 ساعت يکتا  نیمها برای ته نشین شدن آئروسل. نشین شوندها ته صبر نموده تا آئروسل مدتی حادثه،با توجه به شدت  -

 . وقت الزم است

ايمنی بیولوژيک نباشد، بايد زمان ورود کارکنان  و کابینت در صورتی که آزمايشگاه دارای سیستم خروجی مرکزی هوا

 انجام شود.بیشتری به محل، با تاخیر 
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صی وسايل شخ .را بپوشید و وسايل حفاظت فردی متناسب با ارزيابی بیوريسک مدت زمان الزم، پوشش ها بعد از طی -

  .عالوه بر امکان آلودگی، ممکن است باعث پارگی دستکش شوند، درآوريد چونمانند زينت آالت، ساعت و غیره را 

به مطالب ضمیمه نحوه صحیح استفاده و ترتیب پوشیدن و درآوردن پوشش ها و وسايل حفاظت فردی در خصوص 

 مراجعه نمايید.

نمايید، از اطراف تا مرکز محل آلودگی با را مشاهده می  آلودگیاز آنچه که با چشم  بیشتریرا تا شعاع  محل آلودگی  -

 . بپوشانیدتنزيب  حوله کاغذی، کاغذ جاذب يا

 تجاری هایمحلول .کنیداستفاده  ،رقیق شده 10/1 محلول هیپو کلريت سديم() هکنند از محلول سفید یدمی توان -

 باشد.در دسترس می آلوده نیز مواد اشیدنپ يا ريختن رخداد مديريتمخصوص 

و  ایدايرهها به صورت کناره ازبه آرامی مقادير کم تقسیم نموده و به جهت جلوگیری از ايجاد آئروسل، محلول را   -

 تمام منطقه را بپوشاند. که  روی محل بريزيد سپس از چپ به راست و از باال به پايین به نحوی

 دقیقه( 20)حداقل تا به خوبی اثر کند.  کنیدمدتی صبر  ،نوع محلول گندزداتوجه به با  -

قطعات . بیندازيد( Safety Boxوسیله پنس يا فورسپس، داخل ظروف ايمن )ه بآنها را  ،صورت وجود قطعات شیشهدر   -

 ريز را بوسیله جارو و خاک انداز جمع کنید.

از اطراف به طرف  کاغذهای جاذب آلوده را بوسیله پنس يا فورسپسهای کاغذی يا بعد از طی مدت زمان کافی، حوله -

ید بیندازيد. دقت کن است، برچسب خطر زيستی دارایکه  اتوکالو زباله قابل مرکز جمع آوری نموده و آن را در کیسه

 شود.می باعث پخش بیشتر آلودگی  چونکه برای جمع کردن آنها از حرکت چرخشی استفاده نکنید 

 نمايید.را تکرار با ماده گندزدا عمل فوق  در صورت لزوم، مجدداً -

کاغذ جاذب به طور در صورت وجود باقی مانده مايعات، آنها را با کمک تی آب جمع کن و يا بوسیله حوله کاغذی و يا  -

 کامل جمع آوری کنید.

که در سطل در دار مناسب گذاشته  را در کیسه اتو کالوی و وسايل حفاظت فردی يک بار مصرف تمامی وسايل آلوده -

اشد، در صورتیکه وسايل حفاظت فردی يکبار مصرف نب نمايید. را اتوکالو آنگاه کیسه و بیندازيد و در آن را ببنديدشده، 

 طريق صحیح گندزدايی نمايید.آن را به 

که ) مناسب ، آنها را با حوله کاغذی آغشته به ماده گندزدایشده استاگر مواد آلوده بر روی وسايل و تجهیزات پاشیده  -

، گندزدايی درجه 70های تجاری مخصوص وسايل و تجهیزات يا الکل مانند محلول (نداشته باشدتجهیزات اثر سوء بر 

 نمايید.

 دستکش ياو  خانگی دستکشکه  ترتیب بدين. پوشیدب دستکشاز ابتدا دو  آلودگی ايجاداز  جلوگیریجهت ید می توان -

را با  دست .ديرا در آور رويی دستکش کارو بعد از اتمام  پوشیده زيرين التکس دستکش رویبر  ،ديگری التکس
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و در  هدنمو حفاظتی هایپوشش  بقیه و سپس اقدام به در آوردنمناسب فرو برده  گندزدایدر محلول  زيرين دستکش

 .بشويیددست ها را  ،صحیحانتها طبق روش 

 نگهداری نمونه ها:

 ها بايد در ظروف غیرقابل نشت، مقاوم در برابر ضربه، بانمونه .گرددفراهم بايد ها انبارش امن و ايمن نمونه ات الزم جهتامکان

 د. نشو نگهداری با توجه به سطح ايمنی زيستی و محدوديت دسترسی  برچسب مشخصات و در محل مناسب قفل دار

 های عفونیانتقال امن و ايمن نمونه

بسته بندی، نشانه  بنابراين برای انتخاب ظروف، گیرد.مواد عفونی قرار می B، در گروه جديد ويروس کرونایيا حاوی نمونه مشکوک 

 گروه از مواد عفونی رعايت گردد.گذاری و برچسب گذاری و غیره بايد الزامات اين 

  در بسته بندی گروه مشخصات ظروفB  : مواد عفونی 

 غیر قابل نشت باشد. غیر قابل نفوذ نسبت به مايعات و ،محفظه اولیه حاوی نمونه -

 غیر قابل نشت باشد. قابل نفوذ نسبت به مايعات و غیر محفظه ثانويه -

 باشد.محفظه بیرونی به اندازه کافی محکم و مقاوم  -

 گروه  گذاریو برچسب  عالمت گذاریB: 

 فرستنده آدرس نام و -

 گیرنده آدرس نام و -

 بويژه برای انتقال بین المللی نمونه خطرعوامل  نام مناسب جهت حمل محموله با توجه به طبقه بندی -

    Proper Shipping  Name 
Biological substance-Category B 

   (B_UN3373)برای گروه  UNعالمت شماره  -

  .باشد نمی نیازمورد  برچسب هشدار خطر زيستی ،گروه اين در         

 ها : روش استاندارد بسته بندی نمونه

 ای استفاده نمود.بسته بندی سه اليهاز  بايداستاندارد،  شرايطها طبق نمونه جهت بسته بندی -

)نبايد از  دداده شو قرار، باشدقابل نشت  غیرو  مايعاتقابل نفوذ به  غیرکه  یدار يا لوله درپیچ داخل ظرفبايد نمونه  -

 .(شودای استفاده های شیشهلوله

 مناسب مانند محلول سفید کننده با رفع آلودگی احتمالی، ترجیحا اطراف لوله حاوی نمونه را با ماده گندزدای برای -

 آلودگی زدايی شود درصد 70پد الکل و يا حداقل با  ،ندزدايیگ 10/1رقت

وجود خطر زيستی به روش مناسب روی لوله ثبت شود )از طريق جهت آگاهی کارکنان از ريسک کار با اين نمونه، بايد  -

  .درج عبارت يا عالمت و غیره(
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 .بسته می شود با پارافیلم لولهمحل اتصال در لوله حاوی نمونه و بدنه  -

مانند اسفنج، حوله کاغذی، دستمال جاذب و غیره قرار می دهیم. حجم  در اطراف محفظه اول، ماده جاذب و ضربه گیر -

 .آن را داشته باشدتمام و به میزانی باشد که توانايی جذب نمونه متناسب با حجم  مواد جاذب بايد

 و دهش بسته پارافیلم باهر لوله در  بايد باشد، عدد، کي از شتریب اول محفظه در موجود یها لوله تعداد که یصورتدر  -

 (مانند اسفنج، حوله کاغذی، دستمال جاذب و غیره) ماده جاذب و ضربه گیر کافیبا  به طور جداگانه، لوله سپس دور هر

 ه هايیبرای جدا کردن لول .ننمايدنشت  تا در صورت نشت مايع و يا آسیب به لوله ها، مواد آلوده به بیرون پوشانده شود

 نیز می توان استفاده نمود. يیمقوا های جداکنندهاز  ،که اطراف آن ماده جاذب گذاشته شده

 دهیم. قرارمیبوده،  مايعاتنفوذ به  غیرقابلنشت و  غیرقابلکه  مقاومی محفظه اول را داخل محفظه دوم -

. معموال قرار می دهیمو شرايط محیطی نامساعد است مقاوم به ضربه که سپس محفظه دوم را داخل محفظه سوم   -

 محفظه سرد( به عنوان محفظه سوم استفاده می شود.)  Cold  Boxزنجیره سرد ازجهت رعايت 

از محفظه های تجاری حمل  می توانواد عفونی قرار می گیرد، م Bجديد در گروه  با توجه به اينکه ويروس کرونای -

در بسته بندی بايد متناسب با بعد مسافت ارسال  مدت زمان حفظ زنجیره سرد نمود.، استفاده Bمواد عفونی گروه 

 نمونه باشد.

  ها:مهم در مورد انتقال نمونهنکات  

اشد و ب برای انتقال نمونه های مشکوک به آلودگی به کروناويروس بايد موجود ،سیستم و فرايندهای کامال مشخص -

 ديده و مهارت انجام وظايف محوله را داشته باشند. های الزم را افراد مسئول انجام اين فرآيندها آموزش

 ،، بايد محفظه حاوی نمونه رامکاندر صورت انتقال نمونه ها در داخل يک آزمايشگاه يا ساختمان های واقع در يک  -

  در محفظه دومی قرار داد و سپس منتقل نمود. ،جهت جلوگیری از آسیب احتمالی و نشت و پاشیدن مواد آلوده

 باشد. می قانونی غیربه صورت شخصی )مسافری هوايی( کامالً  عفونی های نمونهانتقال  -

ل و انتقال( )ارسال کننده و مسئولین نق مربوطه مسئولینبه  فوراً بايدنشت مواد  ياو  بندیبسته  ديدن در صورت آسیب -

 اطالع داد.

رسال استاندارد منتقل شده و ا شرايطتحت  عفونیرسد که نمونه  می پايانارسال کننده نمونه به  زمانی مسئولیت -

 مطمئن شود. گیرندهآن توسط  دريافتکننده از 
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 نمايید.مشاهده میمواد عفونی  Bدر گروه ای را در اشکال زير نحوه بسته بندی سه اليه
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 :مديريت پسماند      

 پذيرد.انجام ل مديريت پسماندهای عفونی مديريت پسماند بايد بر اساس دستورالعم    

 وسايل حفاظت فردی متناسب استفاده کند.ها و پوشش ازبايد  شخص مسئول جمع آوری پسماند -

آزمايشگاهی جمع  پسماندهایزرد و ترجیحا جدا از ديگر  عفونی پسماندهای مخصوص دفع بايد در کیسه پسماند -

 آوری شوند. 

 کیسه نبايد بیش از نصف ظرفیت خود پر شود. -

 با استفاده از چسب پهن ببنديد.  رازرد رنگ  پسماند کیسه -

  داده شود.قرار  داخل کیسه مخصوص اتوکالو بايدبسته  در کیسه -

 که بخار به خوبی در آن نفوذ کند.بسته شود طوری  بايد هادر کیسه -

 .نمی شوند بازيافتالزم است اطمینان حاصل شود که اين پسماندها  -

نان حاصل اطمی اتوکالوشیمیايی و بیولوژيک مناسب و معتبر از صحت عملکرد  انديکاتوربا استفاده از ضرورت دارد  -

 .شود

در صورت استفاده از سوزن و  قرار داده شوند.  (Safety Box)تیز و برنده بايد در ظروف ايمن کلیه پسماندهای -

ا سه تحداکثر همچنین پسماندها  گیرد.ده داخل ظروف ايمن قرار سرنگها نیز همراه وسايل تیز و برنترجیحا سرنگ، 

 گردند.  امحاءايمن  به طريقسپس و  کالواتو ،و قبل از دفعشده چهارم حجم ظرف، جمع آوری 

 121، حداقل نیم ساعت و ترجیحا يک ساعت در خطرسازی بیبرای  شرايط دما و زمان مورد استفاده در اتوکالو  -

 .است( PSIپوند بر اينچ مربع ) 15و فشار  گراددرجه سانتی 

 

 آزمايشگاه مرجع سالمت                                                                                                    

 1398ماه  اسفند                                                                                                     
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 استفاده از پوشش ها و وسایل حفاظت فردی و نحوه پوشیدن و در آوردن آنها

 ایمنی زیستی 2سطح پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در  پوشیدنمراحل 

 گان -1

 ماسک -2

 عینک ایمنی و یا شیلد صورت -3

 دستکش -4
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 ایمنی زیستی 2پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در سطح  در آوردنراحل م

 دستکش -1

 یا شیلدعینک ایمنی  -2

 گان -3

 ماسک -4

      ستن دستش -5
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 ایمنی زیستی 2پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در سطح  در آوردن دیگر روش

 گان -1

 دستکش -2

 عینک ایمنی یا شیلد -3

 ماسک -4

 شستن دست -5
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 مراحل در آوردن دستکش

در ابتدا با کمک دست راست، کف و قسمت باالی دستکش دست 

از دست خارج نموده و چپ را گرفته و آن را در حالت پشت و رو، 

دستکش دست چپ را در کف دست راست جمع کرده و نگه می 

داریم. سپس با کمک دو انگشت دست چپ)انگشت اشاره و 

انگشت کناری آن( قسمت زیرین دهانه دستکش دست راست را 

که در وسط دست نگه داشته ایم،  گرفته و آن را بر روی دستکشی

و با نوک انگشت دست چپ قسمت داخلی  گردانیمبر می 

می  پسمانددستکش را گرفته و در کیسه مخصوص جمع آوری 

 اندازیم


