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 98زمستان 



 مراقبت نظام برای بیماری موارد عریفت

 فذرد  دپذيير  انجام آن درمورد بيشتري هاي بررسي و شده گيري نمونه بايد كه است موردي مشكوك مورد

 در بسذتري  نيازمنذد  دار تذب  تنفسذي  شذديد  بيمذاري  )نفذ   تنگذي  و سرفه تب، دليل به كه پنوموني به مبتال

 حذدالل  كذه  .نيسذت  متصور وي بيماري عالئم توجيه براي  ديگري ييزا بيماري وعامل باشد مي بيمارستان

 :باشد دارا را ذيل مشخصات از يكي

 بيماري عالئم شروع از لبل روز ١٤ عرض در چين، كشور به سفر سابقه -الف

 و معمذو   غيذر  شذكل  بذه  و بذوده  نامناسذب  بذاليني  پاسذ   پنومذوني،  براي مناسب هاي درمان رغم علي -ب

 بذا  و بيمذار  مليت و سفر سابقه به توجه بدونشود) تر وخيم و بيمارحادتر باليني وضعيت انتظاري غيرلابل

 (دانشگاه پوينت فوكا  تاييد

 از يكذي  بذاليني  عالئذم  شذروع  از لبل روز ١٤ عرض در كه ،(باشد كه شدتي هر با)تنفسي عالئم داراي بيمار

 :باشد داشته را ذيل هاي تماس انواع

 كورونا ويروس (Close Physical Contact)  بيماري دار عالمت و لطعي مورد با نزديك تماس -الف

 لطعي( )محتمل/ كورونا ويروس -20١9به مبتال بيمار از مستقيم مرالبت -ب

 .باشند هوشیار باید ایمنی نقص با افراد در بیماری غیرمعمول و غیرتنفسی تظاهرات مورد در پزشکان : تبصره

 کورونا ویروس مشکوك بیماران به بالینی خدمات ارائه در عفونت کنترل اصول

 کورونا ویروس به مشکوك بیمار با برخورد در عفونت کنترل موازین جدول

 تریاژ زمان در

جداگانذه   فضذايي  بذه  بيمذار  و شذود  داده طبذي  ماسك يك كورونا ويروس به مشكوك بيمار به

 مترفاصذله  يذك  حدالل بيماران ساير با بيمار بين اتاق ايزوله يا در بسته ( و "شود)ترجيحا هدايت

 در يذا  نمايذد  استفاده دستما  از عطسه يا سرفه هنگام كه شود تاكيد بيمار به .باشد داشته وجود

 بايذد  ترشذحات تنفسذي،   با دست شدن آلوده صورت در .نمايد عطسه يا سرفه آرنج بااليي بخش

 .بشويد سريعاً را ها دست

 ای قطره احتیاطات

 خذدمت  ارائذه  بيمار از متر دو تا يك فاصله در كه صورتي در خدمت، دهنده ارائه كادر از هركدام

 امكذان  اگر شود يا داده لرار انفرادي اتاق در بيمار .نمايد استفاده طبي ماسك از بايد ميدهد، داده

در  كورونا ويذروس  به مشكوك بيماران ساير با ناچار به نبود، بيماران اين به يك اتاق اختصاص

اتاق مشترك لرارگيرند و بين ايشان فاصله گياري )حدالل يك متر( جهذت پيشذگيري از انتقذا     يك 

بيماري رعايت شوددر صورتيكه در حا  ارائه خدمت به بيماري هسذتيد كذه داراي عاليذم تنفسذي     



 .در صذورتي )سرفه ،عطسه(مي باشد بايد كادر درماني از عينك يا محافظ صورت اسذتفاده نماينذد  

 از اتاق خارج مي شود حتما از ماسك طبي استفاده نمايد.كه بيمار 

 احتیاطات تماسی

 و اي لطذره  احتياطذات  بايذد  عفذوني  ترشذحات  با مستقيم غير و مستقيم تماس از پيشگيري براي

 به ورود هنگام بيماران( در اكسيژن ماسك با تماس از پرهيز مثا  عنوان )به رعايت شود تماسي

 بند پيش يا آب ضد گان و عينك دستكش، ماسك، از بايد كورونا ويروس به مشكوك بيماران اتاق

 انحصذاري  و مصذر   يكبذار  طبي و معاينه وسايل از امكان صورت در .نمود استفاده پالستيكي

 بيماران ساير براي نظر مورد وسيله كه شود ضرورت كه صورتي در و شود استفاده بيمار براي

 بذا  دهذان  و بيني و چشم لم  از بايد درمان كادر .شود ضدعفوني و تميز بايد شود استفاده نيز

 تمذاس  در كذه  سذطوحي  نمذودن  آلوده از .نمايند خودداري آلوده دستكش با ويژه به آلوده دست

 تهويذه  بايذد  اتذاق  .شذود  خذودداري  ... و اتذاق  دسذتگيره  بذرق،  كليد مانند نيستند بيمار با مستقيم

 بذاليني  ضرورت مگر نمود خودداري بايد اتاق از بيمار خروج و جابجايي از .باشد داشته مناسب

 .باشد تاكيد مورد بايد دست بهداشت .شود ايجاد

 هوابرد احتیاطات

 وسذايل  از بايذد  دهنذد  مذي  انجذام  بيمذار  بذراي  آئروسذل  كننذده  توليذد  الذدامات  كذه  درماني كادر

 صذورت،  و چشم محافظ بلند، آستين با گان دستكش، نمايند )مانند استفاده ( مناسبPPEمحافظ)

 انفذرادي  جداگانذه  اتذاق  از ( ترجيحاFIRST TESTبا سايز مناسب اندازه صورت و  N95ماسك

 و منفذي  فشذار  صذورت  بذه  اتذاق  تهويذه  و شود استفاده كننده آئروسل توليد الدامات انجام براي

 ازاء بذه  ثانيه در ليتر ١٦0 بايد باشد طبيعي كه تهويه صورتي در يا باشد ساعت در بار ١2 تهويه

 اتذاق  در ضذروري  غيذر  افذراد  آئروسذل بايذد   كننده توليد الدامات انجام زمان در .باشد بيمار هر

 بار ١2 تهويه و فشار منفي با جداگانه اتاق در بايد نيز شده اينتوبه بيماران .باشند نداشته حضور

 هذر  بذه ازاء  ثانيذه  در ليتر ١٦0 بايد باشد طبيعي تهويه كه صورتي در يا باشند بستري ساعت در

 .شود تعويض اتاق هواي بيمار

 

 استاندارد احتیاطات اجزا

 :دست بهداشت رعایت -1

 هستند مولعيتها اين شامل كه است ضروري دست بهداشت رعايت زمان پنج در: 

 بيمار با تماس لبل-     

 دستكش پوشيدن لبل-    



 بيمار با تماس از بعد-    

 بيمار محيط با تماس از بعد- 

 .شود مي الزم )دستكش درآوردن از بعد نيز و(  آنها با آلوده اشياء يا بدن مايعات و خون با تماس بعد و

 

 

 :دست بهداشت انجام روش



 محلذو   يذا  الكلذي  محلذو   ماننذد ( كننذده  ضذدعفوني  يذك  بذا  دست مالش روش دو از دست بهداشت عمل انجام براي

 به و دارند ظاهري آلودگي دستها كه زماني عمل در .ميشود استفاده صابون و آب با شستشو يا )الكل -كلروهگزيدين

 دليذل  بذه  مذوارد  سذاير  در و شذوند  پذاك  آلودگيهذا  ايذن  صابون و آب از بايد هستند آلوده ارگانيك ترشحات و خون

 .نمذود  استفاده ضدعفوني مواد با دستها مالش از است بهتر كننده ضدعفوني مواد به بهتر دسترسي و انجام سهولت

 پوسذت  خشذكي  از جلذوگيري  جهذت  بذه  نوبذت  اتمام از بعد يكبار هم كننده مرطوب پمادهاي يا ها لوسيون است بهتر

 .شوند استفاده

 .است شده تعريف ثانيه 20مدت به حركت شش دست، بهداشتي شستشوي انجام براي

 

 :(و روکش کفش عینک محافظ ،)دستکش،گان،ماسک فردی حفاظت وسایل -2

يذا   خذون  بذا  تمذاس  و شذللي  صذدمات  از جلذوگيري  در دفاعي خط آخرين و سد عنوان به فردي، حفاظت وسايل

 ريسذك تمذاس   كامذل  حذي   سذبب  كار روش كنترلهاي و مهندسي كنترلهاي طوركلي به .است بيمار بدن مايعات

 وسذايل حفاظذت   كذاربرد  كه باشد يادمان .باشند مؤثر ميتوانند فردي حفاظت وسايل صحيح كاربرد اما نميشود
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 الزامذي  حفاظذت فذردي   وسايل ذخاير كنتر  كاري، نوبت شروع در.نميگيرد را دست بهداشت رعايت جاي فردي

  .است

 

 

 نحوه پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی

 دستکش:

 

 گان:



 

 

 

 

 ماسک:



 

 :  N95 ماسک از استفاده در توجه قابل نکات

 بذه  ماسذك  شذويد كذه   مطمئن .نماييد ثابت خوبي به را گيرد مي لرار بيني روي كه لسمتي پوشيدن، طي در 

 از و شذده  انجذام  بذه خذوبي   صذورت  بذا  تطذاب   و اتصا  .اند گرفته لرار چانه زير و صورت برروي خوبي

 شود. حاصل اطمينان اتصا 

 درآوريد را بااليي كش يا بند وسپ  كرده باز يا آزاد را پاييني كش يا بند ابتدا درآوردن براي. 

 

  .نكنيد لم  بودن آلوده علت به را تنفسي فيلتر يا ماسك جلويي لسمت هرگز كه  كنيد احتياط



 

 :چشم یا صورت محافظ

 به (از محافظ صورت استفاده( دارد وجود بيمار ترشحات و بدن مايعات خون، تراوش يا ترشح امكان كه زماني

 .است عينك از تر ارجح صورت كامل پوشش سبب

 

 

   :کفش روکش

 سبب آنها در تردد كه هايي صحنه به ورود يا و بيمار ترشحات ، بدن مايعات خون، تراوش يا ترشح امكان كه زماني

 مي شود. كفشها آلودگي

 فردی حفاظت وسایل پوشیدن ترتیب و نحوه: 

 دست بهداشت عمل انجام -1

 كفش روكش گان، پوشيدن -2

 ماسك پوشيدن -3

 كاله و عينك از استفاده -4

 دستكش پوشيدن -5

 دست بهداشت عمل انجام -6

 



 

 آلوده فردی حفاظت وسایل کردن خارج ترتیب و نحوه 

 كفش روكش -1

 مصر  يكبار گان با همزمان دستكش -2

 دست بهداشت عمل انجام -3

 كاله آوردن در ، عينك درآوردن -4

 ماسك درآوردن -5

 دست بهداشت عمل انجام -6

 بالینی خدمات ارائه فرایند

 مهمترين و ترين پرمخاطره ،عمل در كه است بيمارستان روزي شبانه و فعا  ورودي پيش عنوانه ب  اورژان  بخش

 موارد در كه بيمارستان بخش ترين اصلي و اولين .باشد مي بخش حيات و فوريتي ارايه خدمات در بيمارستان بخش

 ها اپيدمي موالع در و دارد بعهده را محدود زماني بازه در انبوه مراجعينبندي  دسته و پييرش وظيفه باليا و حوادث

 .نمايد مي ارايه را اورژانسي حاكميتي خدمات ترين عملياتي،  بازپديد و نوپديد بيماريهاي و

 نيروي متخصص تامين و اورژان  بخش در انبوه مراجعين و طليان هر با متناسب سازي ذخيره و تجهيزات تامين 

 دسذترس  لابل فضاي اولين ترياژ واحد .است بخش اثر و حياتي بسيار اپيدميولوژي و بهداشتي همزمان نگاه با ويژه

 اسذاس  بذر  بندي بيماران دسته و غربالگري آن اصلي عملكرد وباشد  مي اورژان  بخش به ورود بدو در بيمار براي

 .است نياز مورد درماني خدمات سطح و نوع همچنين و بيماري وضعيت

 تریاژ 

 از بايذد  ترياژ واحد در شاغل پرستاران گيرند. مي لرار اوليه ارزيابي مورد ترياژ پرستار توسط بيماران فضا اين در

 نياز صورت در و گردد مي ثبت ترياژ فرم در بيماران اطالعاتشوند. انتخاب اورژان  بخش پرستاران ترين باتجربه

 .گردد مي مشخص بيماران ترياژ جداسازي به

 و سريع شناسايي ليا ، باشد مياورژان  بخش  ترياژ واحد ، در بيمارستان بيمار مراجعه اولين اينكه به توجه با

 .است اهميت مشكوك حائز بيماران جداسازي

 :شود پرداخته ذيل كليدي موضوع سه به است ضروري ايمن، و سريع عفوني ترياژ انجام براي

 استاندارد احتياطات .١

 باليني خطر ارزيابي .2

 گيري)پرخطر( همه گرفتار مناط  به سفر با مرتبط حا  شرح اخي .3



 انتظار، اختصاصي واحدهاي به را مشكوك موارد بيمار، خطر ارزيابي در سندروميك رويكرد ضمن ترياژ پرستار

 اتاق به ترياژ واحد از مشكوك بيماران انتقا  مسير كردن دار نشان و گياري عالمت ارجاع نمايد. ايزوله يا معاينه

 .صورت گيرد خاكستري رنگ با ترجيحاً ايزوله

 ايزوله اتاق انتظار                اتاق ترياژ                واحد

 انتظار 

 بذا  بيمذاران  بذه  آن از لسذمتي  كه است معاينهاتاق  از لبل انتظار فضاي شامل(Waiting Area) ترياژ از پ  فضاي

 .(مراجعين ساير از متر 2 تا ١ فاصله با) يابد مي  اختصاص تنفسي عالئم

 واحذد  در تنفسذي  عاليذم  بذا  بيمذاران  اختيار در طبي ساده ماسكيك Drop let) )ترشحات انتشار از جلوگيري براي

 . باشد اورژان  پزشك به آسان دسترسي با مجزا تنفسي بيماران انتظار اتاق كه است آن ترجيح .ميگيرد لرار ترياژ

 .باشد طبيعي تهويه داراي يا ساعت در بار ١2 حدالل با مناسب تهويه واجد بايد انتظار اتاق

 معاینه 

 عاليم با بيماران ويزيت به اتاق يك نياز حسب بر هستند معاينه اتاق 2 واجد آنها اورژانسهاي كه هايي بيمارستان در

 ايزولذه  اتذاق  يذا  و تنفسذي  بيمذاران  اختصاصذي  معاينذه  اتذاق  در بيمذاران  پزشكي ارزيابي ليا اختصاص يابد. تنفسي

 .گيرد مي صورت اورژان 

 اسذت  الزم ليا گردد مي استفاده مشكوك بيماران پزشكي معاينه جهت صرفا و مولت بصورت ايزوله اورژان  اتاق 

 .گردد فعا  و بيمارستان جانمايي در ايزوله فضاي كه

 پزشکی مشاوره 

 بذاليني،  شذك  صذورت  در شذود  مذي  توصذيه  بسذتري،  هذاي  انديكاسذيون  دليذ   رعايذت  و منابع مديريت راستاي در

 عفذوني،  متخصذص  بذه  دسترسذي  عذدم  صذورت  در و عفوني متخصص ويزيت جهت اورژانسي مشاوره درخواست

 تشذخيص  براسذاس  مشذكوك  بيمذاران . گذردد  انجذام  درخواسذت  از پ  دليقه 30 تا حداكثر داخلي متخصص توسط

 منتقذل  بيمارسذتان  بستري هاي بخش تختخواب تك يا ايزوله هاي اتاق به مربوطه مشاور يا و اورژان  مقيم پزشك

 .گردند

 ساعات در باش، آماده زمان اعالم مدت در را عفوني مقيم متخصص دسترسي تمهيدات آن مركز كه شود مي توصيه

 .نمايند فراهم مربوطه بستري هاي بخش واجد و ريفرا  بيمارستانهاي به بيماران حداكثري مراجعه

 به کورونا مشکوك بیماران ریوی-قلبی احیا 

 ، اورژانذ   مقذيم  پزشك توسط بالفاصلهباشند  ESIترياژ  I ,II كورونا ويروس بدحا  كه سطح به مشكوك بيماران

بذه   مشذكوك  بيماران ريوي_للبي احيا به مربوط الدامات همه .گيرند مي لرار بخش حيات الدامات تحت ايزوله دراتاق

 ايزوله اتاق در است الزم ليا انجام ميگيرد.  (Air borne)كورونا ويروس در اتاق ايزوله و با رعايت احتياطات هوابرد



 خصذوص  در للبذي  ماسذاژ  و انتوباسذيون  شذامل  . الذدامات احيذا  گردد ريوي فراهم_للبي احيا تجهيزات به دسترسي

 پرسنل است الزم و گيرد مي صورت ق احيااتا درحسب شرايط و ايزوله اتاق در،ويروس  كورونا به مشكوك بيماران

 .نمايند تبعيت هوابرد احتياطات از عمليات اين در حاضر درماني

 

 

 اورژانس بیماران تکلیف تعیین 

 ساير پزشكي هاي مشاوره همچنين و ضروري درماني و تشخيصي الدامات انجام و اورژان  پزشك ويزيت از پ 

 بذدون  بيماران .گيرد مي صورت انتقا  و تكليف تعيين دسته چند در بيماران (لزوم صورت در) تخصصي هاي رشته

 مشذكوك  بيماران اختصاصي هاي فرم تكميل از پ  درماني بهداشتي پيگيري دستور و الزم هاي آموزش با عارضه

  .شوند مي ترخيص اورژان  بخش از تلفن و تماس آدرس اخي و مرتبط مستندات ثبت و ويروس كورونا به

 مربوطه بخش در بستري آنكا  /مقيم عفوني متخصص اورژانسي مشاوره انجام ضمن پنوموني تشخيص با بيماران

 گيرد مي صورت اي لطره/تماسي احتياطات با فيزيكي جداسازي شرايط با

 متخصذص  با مشاوره انجام از پ  باشند مي ويژه هاي بخش بستري كانديد كه بدحا  و شديد پنوموني با بيماران .

 .گردنذد  مذي  بستري بيمارستان  ICU، در ICU مسئو  پزشك با هماهنگي و داخلي متخصص يا آنكا  /مقيم عفوني

دانشذگاه   هذدايت  سذتاد  و عفونذت  كنتر  مسئو  كارشناس با الزم هاي هماهنگي از پ  و ويژه تخت نبود صورت در

(EOC) گردد مي اعزام خالي ظرفيت داراي آماده بيمارستان به.  

 آزمایشگاهی تشخیص جهت نمونه تهیه

 آنتذي  تجذويز  از لبذل  ترجيحذا  )شذود  تهيذه  پنومذوني  يذا  سپسي  ايجاد احتمالي هاي باكتري كشت براي خون نمونه

 .انداخت تاخير به خون نمونه تهيه دليل به صرفا را تراپي بيوتيك آنتي شروع نبايد (بيوتيك

 شذامل  فولذاني  تنفسي راه از نمونه.تهيه شود  RT-PCR و تحتاني بايد براي انجام   فولاني تنفسي راه از نمونه اخي

 انذدوتراكئا ،  آسذپيره  القايي، خلط شامل تحتاني تنفسي راه نمونه است . اوروفارنژيا  سواب يا  نازوفارنژيا  سواب

 فولاني نمونه تهيه براي .است تر راحت تحتاني نمونه تهيه بيمار بودن نتوبهيا صورت در .است برونكوآلوئوالر الواژ

و  N95)هذوابرد  و تماسذي  احتياطذات  براي تهيه نمونه تحتذاني حتمذا    و شود استفاده اي لطره و تماسي احتياطات از

به كورونا تهيه مي شود بايذد عفذوني فذرض شذود و      مشكوك بيماران از كه هايي نمونهتمام گيرد لرار نظر مد غيره (

 .نمايند رعايت دلت به را استاندارد احتياطات بايد دارند نقش آن نقل و حمل درنمونه گيري مي نمايند و كساني كه

 كذه  شذود  مذي  تهيذه  روشذي  با نمونه اگر نمايد استفاده مناسب حفاظت وسايل از بايد كند مي تهيه را نمونه كه كسي

 .شود استفاده مناسب N 95ماسك از بايد دارد، وجود آئروسل توليد احتما 



 شذرايط  در الزم الذدامات  و انتقذا   زمذان  در الزم احتياطات مورد در بايد دارند نقش نمونه انتقا  در كه افرادي تمام

 .باشد نموده كافي تمرين و ديده آموزش اضطراري

 .شذود  انجذام  خطرناك عفوني هاي نمونه حمل مخصوص اليه سه ظرو  در بايد كوروناويروس همانند نمونه انتقا 

 ارسذالي  هاي نمونه و دهد انجام را الزم احتياطات تا باشد مطلعبودن بيمار به كورونا مشكوك از بايد نيز آزمايشگاه

 .نمايند آوري جمع ها نمونه ساير از مجزا محل دربيماران را 

 اطذالع  تذا  حاضذر  حذا   درد)نمذو  استفاده سرولوژي هاي روش از توان مي ندارد جودو  RT-PCRانجام  امكان اگر

 ارسا  ايران پاستور انستيتو شناسي آربوويروس بخش براي ارستان،مبي در بستري شديد بيمار  سرم نمونه ثانوي

 .باشد مي كنگو كريمه به مشكوك بيماران از سرم اخي روش با مشابه آن تهيه روش و گردد

 VTMو محذيط مخصذوص    نمود استفاده )و نه پنبه اي( داكرون استريل سواب از بايد فولاني نمونه تهيه براي :توجه

 استفاده نمود سعي شود در نمونه گيري از لوزه ها و زبان كوچك نمونه گيري نشود.  

با يك نمونه فولاني منفي بيمار را در كرد و بايد بذا نمونذه    "در بيمار شديد تنفسي مشكوك به كورونا ويروس ، صرفا

 تهيه شود.مجدد فولاني يا نمونه تحتاني 

 ايذن  و اسذت  شذده  مشاهده هم مرس و سارس هاي بيماري در ويروسي هاي عفونت ساير با همزمان عفونت :توجه

  .باشد صادق موضوع اين نيز جديد كوروناويروسي عفونت مورد در كه دارد وجود احتما 

 نکات قابل توجه:  

 داده بيمذار  بذه  طبي ماسك عدد يك نمايد، تحمل را ماسك تواند به كورونا مي مشكوك بيمار كه صورتي در -1

 .شود

 لباس( آستين بااليي بخش يا دستما  )توسط شود پوشانده سرفه و عطسه زمان در بيني و دهان -2

 تنفسي ترشحات با ها دست تماس از بعد دست، بهداشت و شستشو رعايت -3

 دارند طبيعي تهويه كه عمومي هاي بخش هاي اتاق .شود بستري مناسب تهويه با انفرادي اتاق يك در بيمار -4

 .شود تهويه بيمار هر ازاء به ثانيه هر در ليتر ١٦0اتاق هواي بايد

 رعايذت  بذا  هذم  كنذار  در اتاق يك در مشكوك را بيماران توان مي نيست، دسترس در انفرادي اتاق كه زماني -5

 .نمود بستري هورت كو صورت به احتياطات استاندارد

 .باشد داشته فاصله هم از متر يك حدالل بيماران هاي تخت -6

 تذا  شوند معا  بيماران ساير مرالبت از ، نمايند مي بيمار كورونا مرالبت از كه درماني كادر دارد امكان اگر -7

عفونذت(   كنتذر   در ناخواسته احتمالي خطاي صورت )در بيماران ساير به مشكوك از بيمار عفونت انتقا  از

 .شود جلوگيري



 .شود استفاده طبي ماسك از -8

 شود استفاده صورت و چشم محافظ از -9

 بذودن  تميذز  و نيست گان بودن استريل بر ضرورتي استفاده ) ضدآب و تميز غيراستريل بلند آستين گان از -10

 (نمايد مي كفايت

 .شود استفاده دستكش از -11

 وسذيله  است كه الزم صورتي در .باشد بيمار خود براي شود انحصاري مي استفاده بيمار براي كه وسايلي -12

 .( شود%70ضدعفوني )الكل اتيل  و تميز بايد شود، استفاده نيز ديگر بيماران براي اي

 .شود خودداري دهان و بيني چشم، لم  از ها، دست آلودگي احتما  صورت در -13

 پرتابذل  انذواع  از امكان صورت در .باشد داشته باليني ضرورت مگر شود، خارج بستري اتاق از نبايد بيمار -14

 طبذي  ماسذك  از بايذد  اتذاق  از خروج از لبل بيمار .شود استفاده تشخيصي ابزار ساير راديولوژي يا دستگاه

 آمذادگي  تذا  نمود هماهنگ مقصد واحد با بايد تشخيصي، باليني هاي ضروري جابجايي براي .نمايد استفاده

 براي خطري تا شود هماهنگ اي گونه به بايد تا مقصد بيمار خروج مسير و زمان .نمايند فراهم را الزم هاي

 .نشود بيمارستان ايجاد در حاضر هاي كننده ماللات و بيمارستان كادر بيماران، ساير

فذردي   حفاظذت  وسذايل  از بايذد  اسذت،  اتاق از خارج به كورونا در مشكوك بيمار همراه كه بيمارستاني كادر -15

 نمايد رعايت دلت به را دست بهداشت و نمايد استفاده شد، ذكر كه مناسب همانگونه

 شود گندزدايي و تميز بايد نمايد مي لم  بيمار كه سطوحي هميشگي، و روتين بطور -16

 تعذداد  كذرد  تذالش  بايذد  شذوند،  مي مشكوك كورونا وارد بيمار بستري اتاق به كه افرادي اسامي ثبت ضمن -17

 .يابد تقليل ممكن حدالل به شوند مي اتاق وارد كه كاركناني كنندگان و ماللات

 از فراوانذي  حجم با تماس امكان كه الداماتي انجام زمان در نيست، (ضدآب) مايعات برابر در مقاوم گان اگر -18

 .شود استفاده گان روي بر ضدآب آپرون يك از دارد، بدن وجود ترشحات

 .برسد ممكن حدالل به بايد اتاق بيمار، در حاضر افراد تعداد -19

 حدالل است موظف كارفرما ، ويروس كورونا به افراد اين ابتال از پيشگيري و شاغلين سالمت حفظ جهت به -20

 .لرار دهد N95نوع  از ماسك دو هرشيفت ازاء به

 

                            


