




 احتیاط َّابرد•

 احتیاط لطرات  •

 احتیاط تواسی  •

 

 

 
البتِ هوىي است برای یه بیواری رػایت بیش از یه ًَع احتیاط  

 .ضرٍرت داشتِ باشذ

 





  اًدازُ بب قطرات ّستِ طریق از کِ ّبیی بیوبری اًتقبل از جلَگیری برای

  شًَد هی هٌتقل عفًَی عبهل حبٍی غببر ٍ گرد ذرات یب هیکرٍى 5 از کوتر

 پرٍسیجرّبی اًجبم زهبى در 19-کٍَید بیوبری در .رٍد هی کبر بِ

  تراشِ، لَلِ خرٍج ، تراشِ لَلِ تعبیِ شبهل کِ آئرٍسل تَلیدکٌٌدُ

  کوکی تَْیِ ، تراکئَتَهی دستی، تَْیِ ریَی، قلبی احیب ، برًٍکَسکَپی

 .ببشد هی ضرٍری َّابرد احتیبطبت رعبیت ببشد هی تْبجوی غیر



  فضای با همایسِ در) شذُ وٌترل هٌفی َّای فشار با خصَصی اتاق در بیوار بستری•

 .گیرد صَرت بایذ ساػت در َّا تؼَیض بار 6  حذالل ٍ (بیرٍى

 داخل ًِ ) باشذ بیرٍى ٍ خارج فضای بِ هستمین بطَر بایذ بیوار اتاق از َّا خرٍج•

 تَْیِ سیستن بِ برگشت از لبل بایذ َّا ًباشذ، همذٍر وار ایي چِ چٌاى .( بخش

 .گردد خارج ( HEPA) وارآ ٍ لَی فیلتر یه با ػوَهی،

 اتاق درب بستي•

  هیىرٍهتری 1 فیلتر وِ اختصاصی هاسه از بایذ شًَذ هی اتاق ٍارد وِ افرادی توام•

 .ًوایٌذ استفادُ (N95 هاسه) دارد %95 یوارای حذالل ٍ داشتِ

  جراحی هاسه یه بایذ بیوار اتاق، ترن از لبل ٍ گردد هحذٍد بایذ بیوار جابجایی•

 .بپَشذ  استاًذارد





 احتیاط شَد، هی هٌتمل (لطرُ) درشت ّای آئرٍسل طریك از بیواری ػاهل وِ هَاردی در

 ٍ ساوشي اًجام یا ورى صحبت سرفِ، ػطسِ، حیي ررات ایي .شَد بستِ وار بِ بایذ لطرات

 زیاد فاصلِ تا ٍ ًواًذُ هؼلك َّا در بسرگشاى ًسبتاً اًذازُ ػلت بِ ٍ شذُ ایجاد برًٍىَسىَپی

  .وٌٌذ ًوی حروت ّن



 اتاق َّای وٌترل برای خاصی الذام ٍلی خصَصی اتاق در بیوار وردى بستری•

  در را ّا آى تَاى هی خاص، بیواری یه با بیوار چٌذ ٍجَد صَرت در .ًذارد ضرٍرت

 .ورد بستری اتاق یه

 .بواًذ باز تَاًذ هی اتاق درب (هتر یه حذٍد در ) ررات ون جابجایی بِ تَجِ با•

 استاًذارد هاسه از بایستی وٌٌذ وار بیوار هتری یه فاصلِ در پرسٌل درصَرتیىِ•

 .وٌٌذ استفادُ جراحی

  هاسه از بایذ بیوار ایسٍلِ، اتاق از خارج بِ بیوار جابجایی ٍ اًتمال صَرت در•

 .ًوایذ استفادُ جراحی استاًذارد

 .است استاًذارد ّای احتیاط اصَل تابغ دستىش ٍ گاى از استفادُ•





 یب ٍ بیوبر لوس هثل هستقین توبس طریق از کِ ّبیی ارگبًیسن اًتقبل از جلَگیری هٌظَر بِ

  هی هٌتقل بیوبر هحیط آلَدُ سطَح یب ٍسبیل ٍ اشیبء بب توبس قبیل از هستقین غیر توبس

 .شًَد هی تَصیِ ّب احتیبط ایي شًَد،



 در اتاق یه در یىساى ػفًَت با بیوار چٌذ وردى بستری یا خصَص دراتاق بیوار وردى بستری•

 وافی تؼذاد بِ خصَصی اتاق ًبَد صَرت

 پَشیذى شاهل لباس ٍ دیذُ هَاجِْ پَست هحافظت برای شخصی حفاظت ٍسایل از استفادُ•

 اتاق ترن از لبل آى درآٍردى ٍ اتاق بِ ٍرٍد زهاى در دستىش

  دستْا هجذد آلَدگی از جلَگیری ٍ دستىش  درآٍردى از پس بالفاصلِ  صابَى ٍ آب با دست شستي•

 اتاق ترن از لبل

  پیراهَى هحیطی سطَح یا بیوار با پرسٌل لباس هالحظِ لابل تواس احتوال صَرت در گاى از استفادُ•

 ایسٍلِ اتاق ترن از لبل آى آٍردى در ٍ بیوار ػفًَی بالمَُ هَاد با تواس خطر یا ٍ بیوار

  در ٍ بیواراى سایر برای فشارسٌج ٍ گَشی لبیل از بیوار بحراًی غیر هرالبت ٍسائل از استفادُ ػذم•

 سایریي برای آًْا استفادُ از بؼذ ٍ لبل آًْا گٌذزدایی استفادُ، لسٍم صَرت

 .برسذ هوىي حذالل بِ بایستی ایسٍلِ اتاق از خارج بِ بیواراى ایي جابجایی ٍ اًتمال•




