
 _19COVIDدر بيماری کروناويروس جديد  (Spill Management) آلوده مديريت رخداد ريختن و پاشيدن مواد

در " Spill Managementمدیریت رخداد یا " الزم است برای پیش بینی چنین اتفاقی یک ترالی تحت عنوان

 -دستکش خانگی -بیمارستان تهیه گردد که محتوی این اقالم باشد؛ دستکش التکسهای بخشیک از هر 

محلول  -آستین یکبار مصرف -یا چکمه  پوشش کفش –پوشش سر  -گان -شیلد محافظ صورت -ماسک

یسه ک -کیسه زباله زرد)عفونی( -سفتی باکس -، دستمال کاغذی یا تنزیبحوله -تازه %10هیپوکلریت سدیم 

 . پنس-جارو و خاک انداز -و مخصوص اتوکال

 طوحیا س ، برروی زمیند مشکوک یا مبتال به کرونا ویروسفر یا هرگونه ترشحات خوننمونه بالینی، چنانچه 

 مراحل ذیل باید انجام شود:بریزد، 

چنانچه محل قابل تخليه نباشد، کليه افراد حاضر در صحنه باید تا  .نمایيدرا تخليه  و محلآگاه کنيد همکاران را فوراً  -1

 حد امکان از محل حادثه دور شده و مجهز به پوششهای حفاظت فردی شوند.

 را آگاه نمایيد. مرکز یا مسئول کنترل عفونت ایمنی مسئول -2

 .شوداز راه تنفس منتقل می کرونا ویروس جدیدچون . کنيد کمتر تنفس از محل،خروج  زمان تا -3

 .شود آلودگی زدایی تازباله عفونی قرار داده کيسه و درون یک درآورید  خود رابالفاصله لباس های آلوده  -4

 در صورت وجود تهویه، آن را خاموش کنيد.پنجره ها را ببندید و  -5

 .تا آئروسل ها ته نشست حاصل کنند کردساعت صبر  یکتا  باید حداقل نيم -6

 را بپوشيد.  ، متناسب با ارزیابی بيوریسک(PPE)و وسایل حفاظت فردی مدت زمان الزم، پوشش ها طیبعد از  -7

، از اطراف تا مرکز محل آلودگی با حوله کاغذی، کاغذ جاذب و مشاهده قابل آلودگیاز  بيشتریرا تا شعاع  محل آلودگی -8

 . بپوشانيد تنزیب یا

 تجاری هایمحلولیا سایر  %10  یا 10/1با رقت  کلریت سدیم()محلول هيپوتازه  از محلول سفيدکننده جهت گندزدایی-9

 استفاده کنيد.معتبر 

س و سپ جهت جلوگيری از ایجاد آئروسل، محلول را به آرامی و به مقادیر کم تقسيم نموده و ازکناره ها به صورت دایره -10

 تمام منطقه را بپوشاند. که  بریزیدروی محل  از چپ به راست و از باال به پایين به نحوی

 .صبر کنيد تا ماده گندزدا اثر کند دقيقه 20حداقل -11

قرار دهيد. Safety Box) )صورت وجود قطعات شيشه، بوسيله پنس و یا فورسپس، آنها را در داخل ظروف ایمن در -12

 کاغذهای جاذب آلوده را بوسيله پنس یا فورسپسحوله های کاغذی و یا  قطعات ریز را بوسيله جارو و خاک انداز جمع کنيد.

برچسب خطر زیستی بيندازید. دقت  دارای اتوکالواز اطراف به طرف مرکز جمع آوری نموده و آن را در کيسه مخصوص 

 شود.می بيشتر آلودگی  شدن باعث پخش چون ،کنيد که برای جمع کردن آنها از حرکت چرخشی استفاده نکنيد

 نمایيد.با ماده گندزدا عمل فوق را تکرار  مجدداًدر صورت لزوم، -13

 واقعه را مستند نمایيد. -14


