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 1400آذر  28                           1نسخه 

پذیری باالیی برخوردار های متعدد، از سرایتاست. با توجه به جهش 19یافته کوویدواریانت امیکرون، واریانت جهش .1

 است. 

 به نکات ذیل توجه فرمائید: واریانتجهت تشخیص این  .2

  تشخیصیآزمایشهای طبق روال گذشته  ،کنندافرادی که با عالئم مشکوک و یا محتمل کرونا مراجعه میدر مورد 

 انجام شود. یابی تماسرد ( و 19-یک آنتی ژن ویروس کوویدایمنولوژ )تشخیص مولکولی و تشخیص

 وزارت بهداشت قرار دارد و  دسترسهای تشخیص اولیه کرونای امیکرون در برای افتراق واریانت امیکرون، کیت

 قرار گرفته است. 19-های منتخب شبکه ملی تشخیص آزمایشگاهی کوویددر اختیار آزمایشگاهنیز قبال 

 شود:ذیل توصیه میموارد افتراقی واریانت امیکرون در  آزمایشانجام  .3

 اند.ظرف دو هفته گذشته مسافرت خارج از کشور داشته کلیه افرادی که مبتال به کرونا هستند و 

 .افرادی که سیستم دفاعی بدنشان به هر دلیل تضعیف شده و مبتال به کرونا هستند 

 هایی که سرعت انتشار باالیی دارند. یا خوشه زمان مبتال شوند ومواردی که افراد یک خانواده به صورت هم 

در صورتی که واریانت امیکرون در مورد یکی از افراد یک خوشه )کالستر( از افراد دارای تماس نزدیک با  توجه:

 افتراقی در مورد سایر افراد خوشه الزم نیست. آزمایشکیت افتراقی تایید شود، انجام 

 در  19کلیه افرادی که به علت ابتال به کوویدICU   یا فوت شوندبستری.  

 شده حداکثر تا دو ساعت بعد از زمان فوت باید انجام شود.ی از بیماران فوتگیرنمونه توجه:

  های مثبت سرپایی به صورت تصادفی در درصد از کلیه نمونهیک انجام آزمایش افتراقی واریانت امیکرون برای

ها. اجرای این موضوع بر عهده ناسب بین شهرستانتمقیاس دانشکده/دانشگاه و ضمن رعایت پوشش م

 باشد.آزمایشگاه مرجع دانشکده/دانشگاه می

 بالفاصله پس از تایید  ،های واگیررسانی آنی معاون بهداشت دانشکده/دانشگاه به مرکز مدیریت بیماریاطالع

و ارسال گزارش موارد مثبت آزمایش افتراقی تشخیص اولیه واریانت  ،اولین نمونه امیکرون در هر شهرستان

  ر و انستیتو پاستور ایران الزامی است.یمرکز مدیریت بیماریهای واگ امیکرون به

ها در سامانه کننده به بیمارستانبر ثبت کلیه موارد سرپایی در پورتال معاونت بهداشت و موارد سرپایی مراجعه .4

MCMC کشوری تاکید میشود. سازمان اورژانس 

 واریانت افتراقیاز تجویز و انجام آزمایش  کرونا است. های قبلیپروتکل درمانی واریانت امیکرون مانند سویه .5

 پرهیز شود.ً های ابالغی موکدا و تجویز داروهای خارج از پروتکل، از بستری خارج از اندیکاسیون امیکرون

 



 


