


به یاد همه آنانی که پای 
 سوگند خود ایستادند







  ابتذا دس .ضذ گضاسش چیه کطًس ييَان ضُش دس تىفسی ضذیذ عفًوت مًاسد اص ای خًضٍ میالدی، 2019 دسامبش ماٌ 31

  ماَی فشيش عمذٌ باصاس دس کاس یا حضًس تاسیخچٍ بیماسان اص بشخی کٍ سسیذ می وظش بٍ گًوٍ ایه مطاَذات اساس بش

  ي محیط سالمت اقذامات ي ضذ تعطیل 2020 طاوًیٍ ايل سيص دس بالفاصلٍ مزکًس باصاس .داسوذ سا دسیایی غزاَای ي

 یآوفلًاوضا فصلی، یآوفلًاوضا تطخیص سد اص پس بعذ سيص چىذ .سسیذ اوجام بٍ کامل طًس بٍ آوجا دس گىذصدایی

  2020 طاوًیٍ 9 دس شگدی بیماسیضای عًامل سایش ي مشس کًسيوايیشيس ساسس، کًسيوايیشيس آدوًيیشيس، پشوذگان،

  یک :ضذ صیادی وگشاوی باعث کٍ ضذ اعالم بستشی بیماس 59 اص وفش 15 دس بیماسی عامل عىًان بٍ يیشيسی

  گزاسی وام nCoV-2019 اختصاس بٍ سا يیشيس ایه .داسد ساسس با طوتیکی قشابت % 70 کٍ جذیذ کًسيوايیشيس

   .اوذ ومًدٌ

 همذهِ



  اس ًیش هثثت هَارد گشارػ ٍ گزدیذ گشارػ چیي در ٍیزٍط ایي اس ًاؽی فَت هَرد اٍلیي 2020 صاًَیِ 11 در

 درهاًی وادر تِ فزد تِ فزد اًتمال ٍ 2020 صاًَیِ 20 تا آهزیىا ٍ جٌَتی وزُ صاپي، تایلٌذ، هاًٌذ دیگز وؾَرّای

 تین هفزط خغتگی ، تیوارعتاًی ّای تخت ؽذى پز ، تشري گیزی ّوِ ایي حاصل .ًوَد تز پیچیذُ را ؽزایظ ًیش

  گغتزػ ٍ اًغاًی ًیزٍی ووثَد تیوارعتاى، واروٌاى اتتال فزدی، حفاظت ٍعایل ؽذیذ ووثَد ، درهاًی ّای

   .تَد جْاى ّای وؾَر در ًگزاًی ٍ تیواری



  ّا تیوارعتاى در وافی آهادگی اعت ضزٍری ، هَثز ٍ ایوي خذهات ارائِ ٍ گیزی ّوِ ایي صحیح هذیزیت تزای

  ّای راُ حیَاًی، هخاسى اًتمال، ّای راُ ٌَّس چِ اگز .تاؽذ داؽتِ ٍجَد تالیٌی خذهات هذیزیت جْت

  اس تغیاری اها دارد تیؾتز هغالؼات تِ ًیاس ٍ اعت ًؾذُ هؾخص دلیما آى تالیٌی دلیك تظاّزات پیؾگیزی،

 دعتَرالؼول تا هؾاتِ حذٍدی تا حاضز حال در تیواری ایي تزای ؽذُ تَصیِ ػفًَتی وٌتزل ٍ تؾخیصی الذاهات

 .ًوایذ هی تغْیل را آى اجزای لذا ٍ اعت MERS ٍیزٍط وَرًٍا



 19-کًيیذ بیماسی بٍ مطکًک بیماسان بٍ بالیىی خذمات اسائٍ دس عفًوت کىتشل اصًل

 :اعت ؽزح تذیي درهاًی هزاوش در تیواری گغتزػ عاسی هحذٍد ٍ پیؾگیزی جْت ػفًَت وٌتزل ّای اعتزاتضی

 ػفًَت وٌتزل

 احتمالی منبع در عفونت کنترل و زودهنگام تشخیص1.

 (Administrative) مذیریتی عفونتی کنترل اقذامات2.

 (Environmental) محیطی و (Engineering) مهنذسی عفونتی کنترل اقذامات3.

 بیماران همه برای استانذارد احتیاطات گیری کار به4.

 قطعی /محتمل /مشکوک موارد در (ای قطره تماسی،) بیشتر احتیاطی اقذامات از گیری بهره5.

 موارد در (آئروسول ررات کننذه ایجاد اقذامات صورت در-برد هوا) بیشتر احتیاطی اقذامات از گیری بهره6.

 قطعی /محتمل /مشکوک



  کىتشل مًاصیه بیماسان سایش اص جذا امه فضای دس مطکًک بیماسان قشاسدادن ي مًقع، بٍ ايلیٍ تطخیص

 بٍ بیماس يسيد بذي اص ي است بیماسان بٍ دسماوی خذمات اسائٍ راتی جضء ي اساسی بخص عفًوت

   .گیشد قشاس وظش مذ بایذ بیماسستان

 ٌّگام سٍد تؾخیص



   وِ اعت هفَْم ایي تِ هذیزیتی الذاهات ٍ ّا عیاعت

  تاؽذ ؽذُ فزاّن پیؼ اس تایذ ػفًَت وٌتزل هَاسیي رػایت تزای السم اتشار ٍ عاخت سیز•

 تاؽٌذ دیذُ را السم آهَسػ هَرد ایي در تیوارعتاًی وادر•

 آهَسػ تیوارعتاًی وادر یا خاًَادُ افزاد اس اػن دٌّذ هی اًجام تیوار تزای تالیٌی هزالثت ٍ خذهات وِ وغاًی•

 تاؽٌذ دیذُ

 در ٍیضُ تِ دارًذ حضَر خذهت وٌٌذُ دریافت ّوزاّاى ٍ تیواراى وِ فضاّای تواهی در جوؼیت اسدحام اس•

 تاؽذ ؽذُ جلَگیزی اٍرصاًظ فضای

 هذیزیتی ػفًَتی وٌتزل الذاهات



 تاؽذ ؽذُ گزفتِ ًظز در لغؼی /هحتول /هؾىَن تیواراى تزای جذاگاًِ هٌاعة تغتزی ٍ اًتظار فضای•

  داؽتِ لزار دعتزط در وافی تؼذاد تِ هٌاعة ٍعایل ، اضغزاری ؽزایظ در جایگشیي ًیزٍّای ؽیفت تزًاهِ تْیِ•

 تاؽذ

  تاؽذ داؽتِ ٍجَد تیوارعتاى ًماط ٍ ّا تخؼ توام در ػفًَت وٌتزل اجزای تزای السم اتشار ٍ عیاعت•

 تاؽذ داؽتِ ٍجَد تیوارعتاًی وادر تٌفغی حاد تیواری هزالثت ًظام•

  واروٌاى هیاى در تیوارعتاى در تٌفغی تیواری تِ اتتال صَرت در گشارػ ٍ ثثت ٍ پشؽه تِ هزاجؼِ اّویت•

  تاؽذ ؽذُ هؾخص تیوارعتاًی

 تاؽذ ًظز تحت ٍ ؽذُ عٌجیذُ ّا دعتَرالؼول اس درهاى وادر تثؼیت هیشاى•

  تاؽذ هَجَد ّا چالؼ رفغ ٍ ؽزایظ ارتما تزای ّایی هىاًیغن•

 (اداهِ) هذیزیتی ػفًَتی وٌتزل الذاهات



 ػَاهل اس هحیغی هغلَب پاوغاسی ٍ تویشی ٍ درهاًی ّای ٍاحذ ٍ ّا تخؼ تواهی هغلَب ٍ هٌاعة هحیغی تَْیِ

 .اعت تیواری پاتَصى ػَاهل اًتمال واّؼ در عاختی سیز ٍ ولیذی

 هحیغی ٍ هٌْذعی ػفًَتی وٌتزل الذاهات



  یا هؾخص هٌاتغ اس تیوار ّوزاّاى ٍ تیواراى پزعٌل، ولیِ تزای ػفًَت اًتمال اس پیؾگیزی هٌظَر تِ اعتاًذارد احتیاعات

   .تاؽذ هی ػفًَت اًتمال رعاًذى حذالل تِ آى اعتزاتضی ٍ ؽذ هٌتؾز ٍ تذٍیي CDC تَعظ1996 عال در ًاهؾخص

  تیواراى ٍ واروٌاى تِ ّا هیىزٍارگاًیغن اًتمال اس پیؾگیزی تزای وِ اعت الذاهاتی ای هجوَػِ اعتاًذارد احتیاعات

 ٍ تیواری ًَع اس ًظز صزف ، تیوارعتاى در هزالثت تحت تیواراى ولیِ تزای تایذ را اعتاًذارد احتیاعات .ؽَد هی اًجام

  هایؼات ولیِ خَى، تا هَاجِْ در وِ اعت السم احتیاعات ایي .ًوَد رػایت ، تیوار ًثَدى یا تَدى ػفًَی ، تؾخیص

  واّؼ هٌظَر تِ اعتاًذارد احتیاعات .ؽًَذ تزدُ تىار هخاعی غؾاّای ٍ دیذُ آعیة پَعت ػزق، اس غیز تذى تیَلَصیه

 .اعت ؽذُ تذٍیي تیوارعتاى اس ًاهؾخص یا هؾخص هٌاتغ اس ّا ارگاًیغن هیىزٍ اًتمال خغز

  وِ هىاًی ّز در هفَْم ایي .اعت ػفًَت اًتمال خغز واّؼ ٍ تیوار اس هزالثت ایوٌی تزای تٌیادی اعتاًذارد، احتیاعات

  ٍ تْذاؽتی ّای عیغتن در اهزٍسُ .اعت االجزا السم اٍلات توام در ٍ تیواراى ولیِ تزای ؽَد، هی هزالثت تیوار اس

  ٍ ؽذُ ولًَیشُ ٍی تذى در هیىزٍارگاًیغوی یا اعت ػفًَی تالمَُ تغَر تیوار ّز وِ ؽَد هی فزض چٌیي درهاًی،

 .دارد ٍجَد دیگزاى تِ هیىزٍارگاًیغن ایي اًتمال احتوال

    Standard Precautionsاحتیاعات اعتاًذارد 



   بُذاضت دست                                                      

   اضارُ دست ضستطَی ػول ًَع ّز تِ کِ است کلی ٍاصُ یک دست تْذاضت

 :است سیز هَارد ضاهل .ضَد هی

  صاتَى ٍ آب تا ّا دست ضستي•

 ّا دست سطح تزای دست هالص هیکزٍتی ضذ هحلَل اسیک استفادُ•

  طَر تِ دست تْذاضت کِ ٌّگاهی .است تیوارستاًی ّای ػفًَت کاّص تزای رٍش هَثزتزیي دست تْذاضت

  سًجیزُ ضکستي ،ًْایی ًتیجِ کِ است ّا دست ّای هیکزٍارگاًیسن کاّص آى، ًتایج ضَد هی اًجام صحیح

 .تاضذ هی هستقین غیز یا هستقین تواس طی در دست طزیق اس ػفًَت اًتقال

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 اعتفادُ اس دعتىؼ

  خَى تا دستْا آلَدگی احتوال ، تیواراى اس هزاقثت یا ٍ خذهات ارائِ حیي در ضَد هی تیٌی پیص کِ سهاًی در

 دستکص ، دارد ٍجَد آًاى ًاسالن پَست ٍ هخاطی غطاء یا ٍ تیوار ػفًَی تالقَُ هَاد ٍ تزضحات سایز ٍ

  هـی جلـَگیزی تزضـحات ٍ خَى تا دست تواس اس ٍ دارد هحافظتی ًقص یک دستکص .ضَد هی پَضیذ

  جایگشیي ٍلی دّذ هی کاّص را ّا ارگاًیسن هیکزٍ تا ّا دست تواس احتوال دستکص پَضـیذى .ًوایـذ

 .تاضذ ًوی ّا دسـت ضستـطَی

 

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 محافظ صًست 

 کِ سهاًی در ٍ ( ػطسِ ٍ سزفِ هاًٌذ) تٌفسی حاد ػالئن دچار کِ تیواری تا ًشدیک تواس ٍدر هزاقثت ٌّگام

 حاد تیواری تا کوتز یا ٍ هتزی یک فاصلِ در کار ّوچٌیي ٍ ، دارد ٍجَد تزضحات ضذى پاضیذُ احتوال

 .ضَد هی استفادُ (ضیلذ یا ػیٌک) صَرت هحافظ اس دارد تٌفسی

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 گان

تزای حفاظت اس پَست ٍ جلَگیزی اس آلَدُ ضذى لثاس ّا طی اًجام اقذاهاتی  

یا تزضحات تذى ٍجَد دارد ، تایذ اس گاى تویش ٍ  کِ احتوال پاضیذُ ضذى خَى

 .غیزاستزیل استفادُ ًوَد

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 تضسیقات ایمه

 : کِ است تشریقی هؼٌای تِ

 .ًشًذ آسیة (تیوار) خذهت کٌٌذُ دریافت تِ•

 .ًساسد ٍارد ای صذهِ درهاًی تْذاضتی خذهات کارکٌاى/ کٌٌذگاى ارائِ تِ•

 .ًطَد سیست هحیط ٍ درجاهؼِ سیاى ٍ آسیة تاػث آى پسواًذّای•

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 تْذاؽت تٌفغی ٍ آداب عزفِ

 :ضاهل

 (کاغذی دستوال تزجیحاً)دستوال تا تیٌی ٍ دّاى پَضاًذى•

 دردستزس صَرت در) کزدى سزفِ ٍ ػطسِ ٌّگام در

 (آرًج داخلی قسوت در سزفِ ٍ ػطسِ دستوال ًثَدى

 ستالِ ظزٍف در ضذُ استفادُ ّای دستوال تْذاضتی دفغ•

 دردار

 حاد تیواری تِ اتتال ٌّگام در طثی هاسک اس استفادُ•

 تیوار فزد تَسط تٌفسی

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 ًظافت هحیظ

 طَر تِ کِ یسطَح سایز ٍ هحیط هؼوَل کزدى ػفًَی ضذ ٍ کزدى تویش تزای هٌاسة رٍضْای اس

 .کٌیذ استفادُ ضًَذ، هی لوس هکزر

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 الثغِ هَرد اعتفادُ در هزاوش تْذاؽتی ٍ درهاًی

 تیواراى ٍ کارکٌاى تِ ػفًَت اًتقال در تالقَُ خطز ػاهل یک ػٌَاى تِ ّوَارُ ای پارچِ اقالم

 هحیط تَاًٌذ هی تیوار، تخت هزطَب ٍ گزم هحیط در آلَدُ لثاسْای ٍ ّا هلحفِ .اًذ ضذُ ضٌاختِ

 تواس) طزیق اس است هوکي سا تیواری ػَاهل اًتقال .تاضٌذ ّا هیکزٍارگاًیسن رضذ تزای هٌاسثی

 هذیزیت .گیزد صَرت الثسِ تا  اًتقال ٍ ًقل ٍ ضوارش اس ًاضی آئزٍسل ( هستقین غیز یا هستقین

 هحیط در آلَدگی پزاکٌذگی اس تیوار، راحتی حفظ تز ػالٍُ درهاًی هزاکش در آلَدُ الثسِ هٌاسة

 .ًوایذ هی جلَگیزی درهاًی

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 دفغ پغواًذّا

 ، سیزسهیٌی ّای آب ٍ هحیطی سیست آلَدگی ّای تز ػالٍُ تیوارستاًی پسواًذّای ًاهٌاسة دفغ

 .دارد پی در را ّا تیواری اس تزخی گستزش خطز

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد



 لَاسم هزالثت اس تیوار

 آلَدُ دفؼی هَاد یا تزضحات ٍ تذى هایؼات خَى، تا ٍ ضذُ هصزف تیوار اس هزاقثت تزای کِ لَاسهی

 ٍ لثاس ضذى آلَدُ آًْا، تا هخاط ٍ پَست هَاجِْ اس کِ ضًَذ آٍری جوغ ًحَی تِ تایذ اًذ، ضذُ

 قاتل هجذداً کِ لَاسهی .آیذ ػول تِ جلَگیزی هحیط ٍ تیواراى سایز تِ ّا هیکزٍارگاًیسن اًتقال

 /ضذػفًَی / تویش هٌاسة ضکل تِ دیگز تیوار تزای ضذى هصزف اس قثل ّستٌذتایذ هصزف

 .ضًَذ هؼذٍم هٌاسة صَرت تِ تایذ هصزف یکثار ٍسایل .ضًَذ استزیل

 اجشای اصلی احتیاعات اعتاًذارد




