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 مقدمه

باشلد کله  ملی 2COVID-19عاملل  بیملاری  )VoC-ARSS-2(1 2-حاد تنفسیشدید  سندرمِ کرونا ویروسِ

( 2019دسلامبر  31) 1398دی  10اوللین بلار در  ،ایلن بیملاریعالئم منجر به عفونت شدید دستگاه تنفسی می شود. 

سلازمان جهلانی  بطوریکله در اغلب کشورها شیوع پیلدا کلرده اسلتدرشهر وُهان کشور چین گزارش شد و اکنون 

 .دکرمعرفی  )همه گیر جهانی( پاندمی را بیماری این( 2020مارس  11) 98اسفند  21در  ( 3WHO)بهداشت

تر ز انتشار بیشانشده است، جلوگیری  ارائهدرمان اختصاصی برای این بیماری  قطعیِاز آنجایی که فعالً روش 

روز است کله  10تا  2بین بسیار مهم و کلیدی می باشد. دوره کمون این بیماری  ،مهار سریع ویروس و آن در جامعه

سلتقیم و توانلد از رریلق قطلرات تنفسلی و یلا تملاس م حامل ویروس، بلدون عالئلم بیملاری ملی در این مدت، فردِ

 ویروس به دیگران یا محیط عمل نماید. بعنوان ناقلِ ،غیرمستقیم

عدم رعایلت  در صورت،  COVID-19بستری بیماران مبتال به  یا و مراجعه لبدلیدر این میان، مراکز درمانی 

ر ملراجعین و سلایشلرایط ابلتالی های انتشار این ویروس تبلدیل شلده و  د به کانوننتوان میپروتکل های بهداشتی، 

ر کنار ددرمانی، ز . بر این اساس، رعایت اصول پیشگیری از انتشار این ویروس در مراکدنرا فراهم کنپرسنل درمانی 

 پروتکل های درمانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

اسلفند  20ر د، کارگروه بهداشت و ایمنی بیمارسلتان 19-کووید در این راستا، با تصویب قرارگاه دانشگاهی

هلانی راهنملای حارلر کله بلر اسلاس پروتکلل هلای سلازمان ج در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تشکیل شلد. 1398

 کنتلرل در خصلو  وزارت بهداشلت، درملان و آملوزش پزشلکی دستورالعمل های ، رفرنس های معتبر وبهداشت

و حلیط مکارشناسلان بهداشلت بلرای به زبان سلاده، کوتلاه و عملیلاتی  تدوین شده است،19-کرونا محیطی ویروس

 درنظر گرفته شده است.  مدیران مراکز درمانی

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
1 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 
2 Corona Virus Disease 
3 World Health Organiziation 
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 در مراکز درمانی COVID-19 در برابر بیماری فردی روشهای حفاظت

از رریق تماس نزدیک و قطرات تنفسی بین مردم منتشر می شود  19-بر اساس شواهد موجود، ویروس کرونا

تأیید شده درمانی  پرسنلبرای  ،دِ آئروسلدرمانیِ مولّ صرفاً در شرایط انجام عملیاتِ تا به حال رد آنو انتقال هوابُ

در  د و یا از این بیماران مراقبت می کنند،هستن  COVID-19 به که در تماس نزدیک با بیماران مبتالافرادی است. 

 و )2PPE( پرسنلیوسایل حفاظت استفاده از  ،1CDCو WHOتوصیه هایبرابر  .قرار دارندمعرض بیشترین خطر ابتال 

 بسیار موثر هستند.SARS-CoV-2 انتقال ویروس  ةاقدامات پیشگیرانه مناسب، در قطع زنجیر

 د: نموثرترین روشهای پیشگیری در سطح جامعه شامل موارد زیر می باش

 ،صابون با آب و در صورت دسترسی، رعایت مکرر بهداشت دست: اگر دستها به وروح آلوده نیستند 

لودگی آر صورت د .شوندبا استفاده از یک محلول با پایه الکلی ردعفونی شسته شوند. در غیر اینصورت، 

 .ده شونددابا آب و صابون شستشو ربق پروتکل سازمان جهانی بهداشت، بطور کامل و درست ، ظاهری

  گرددچشم، دهان و بینی پرهیز  بادستها قبل از شستشو یا ردعفونی، تماس مستقیم از. 

  ی تمال کاغذدسه از ، با استفادعطسه و سرفه قطراتِو جلوگیری از انتشار بهداشت تنفسی از رریق پوشاندن

 .فع کنیدددستمال کاغذی را بالفاصله پس از استفاده، بطور بهداشتی  رعایت شود. یا آرنج بسته

 و  ودشفاده عالئم تنفسی، با هدف جلوگیری از آلودگی دیگران، از ماسک جراحی است در صورت داشتن

 وندشو داده صابون شستشبطور کامل و درست با آب و پس از برداشتن ماسک و دفع بهداشتی آن، دستها 

 .شوندیا با محلول الکلی ردعفونی 

  دگرفته شومتر فاصله  2 ودکه عالئم تنفسی دارند، حد خصوصاً از کسانی ،سایر افراداز. 

نت توسط ال عفواز انتق جلوگیریحفظ سالمت این افراد و خدمات درمانی، با هدف  ةبرای پرسنل ارائه دهند

 :ارتند ازنها عبآکه مهمترین  عملیات کنترل مدیریتی و محیطی رروری هستند ،آنها، اقدامات احتیاری دیگر

  استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی 

  مناسب بیماران )تقسیم بندی( تریاژ 

  تأمین نسبت مناسب پرسنل به بیماران 

 تأمین فضای کافی  

  با تهویه مناسب  های ایزوله اتاقتأمین 

                                                 
1  Centers for Disease Control and Prevention 
2  Personal Protective Equipment   
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بسته به شرایط   COVID-19موردنیاز در مراقبت از بیماران مبتال به  پرسنلیِنوع وسایل و تجهیزات حفاظت 

 است: یت شرایط زیر الزامیبرای استفاده از آنها رعا ارائه شده اند. 3تا  1کاری پرسنل و فعالیت آنها در جداول 

 پرسنلیلوازم حفاظت  دنیالزامات قبل از پوش: 

 دستبند، ساعت مچی و تلفن همراه را درآورید.جواهرات،  -

 در اندازه مناسب و به تعداد کافی ارمینان حاصل کنید. PPEاز دسترسی به  -

 ا ببینید(ر 18)پیوست تصویری صفحه  رعایت کنید:زیر  به ترتیبرا  پرسنلیلوازم حفاظت  دنیپوش 

  کفش مخصو  کار و گان یا لباس حفاظتیپوشیدن  .1

 دستهاشو یا ردعفونی شست .2

 (3تا  1)ربق جدول  ماسکزدن  .3

 صورت  شیلدیا  حفاظ دار عینک استفاده از .4

 التکس های دستکشپوشیدن  .5

  ببینید( را 19)پیوست تصویری صفحه  :رعایت کنیدزیر  به ترتیبرا  پرسنلیلوازم حفاظت درآوردن 

 دستکش ها .1

 صورت  شیلدیا حفاظ دار عینک  .2

 گان یا لباس حفاظتی .3

 دستها شو یا ردعفونیشست .4

 ماسک .5

 دستهایا ردعفونی  شوشست .6

  کبار لوازم ی واز اتاق مخصو  استفاده شود  ،تعویض لوازم حفاظت فردی، برای درمانی فرآیندبعد از

 .ودشانداخته اتاق  همانموجود در  درب دارِ بالفاصله به سطل زباله عفونیِ ،مصرف تعویضی

 صورت گیرد. تمیز در اتاق رختکنِ یستبای پرسنلیحفاظت  تجهیزات نپوشید 

 قیرر از زایماریب املخروج بازدم و ع لیبه دل ،و افراد مشکوک مارانیب یسوپاپ دار برا یماسک هااستفاده از 

 است. ممنوع ،طیسوپاپ و انتقال آن به مح
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 (WHO & CDC)  بستریبه بیماران مراکز ارائه خدمات در  COVID-19وسایل حفاظت فردی برای پیشگیری از  -1جدول 

 پرسنلیتحهیزات حفاظت  فعالیت گروه هدف محل 

 بیماراتاق 

ارائه دهندگان خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 ارائه خدمات مستقیم به 

 COVID-19بیماران 

 ماسک جراحی

 گان

 دستکش

 محافظ چشم )عینک حفاظ دار یا محافظ صورت(

انجام روشهای مولد آئروسل بر روی 

 :مانند COVID-19بیماران 
 لوله گذاری داخل تراشه و نای  -

 ریوی  -احیای قلبی  -

 برونکوسکوپی  -

 FFP2یا  N95ماسک 

 گان

 دستکش

 محافظ چشم 

 پیش بند

 کارکنان خدماتی

 COVID-19ورود به اتاق  بیماران  -

 در: انجام نظافت و گند زدایی  -

 بخش بستری  -

 رختشویخانه  -

  ربیآزمایشگاه تشخیص   -

 ماسک جراحی

 گان

 دستکش رخیم

 )در صورت خطر پاشیدن مواد آالینده یا مواد شیمیایی(محافظ چشم 

 چکمه یا کفش بستة مخصو  کار

  COVID-19ورود به اتاق بیماران مالقات کنندگان

 .است ممنوع ترجیحاًمالقات این بیماران 

 ماسک جراحی

 گان

 دستکش

 سایر محیط ها
 مثل راهروهای بخش

همه کارکنان  از جمله 

ارائه دهندگان خدمات 

 درمانی -بهداشتی

 هر نوع فعالیتی که با بیماران

COVID-19 .در تماس نباشد 
 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت 

 تریاژ

ارائه دهندگان خدمات 

 درمانی -بهداشتی

 غربالگری اولیه بدون تماس مستقیم
 داتبا استفاده از ترمومترهای حرارتی غیرتماسی، مشاه

 و پرسشگری 

 متری 2 حدودحفظ فاصله 

 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت 

 بدون فعالیت بیماران با عالئم تنفسی
 متری 2 حدودحفظ فاصله 

 ماسک جراحی

 بیماران

 بدون عالئم تنفسی 
 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت  بدون فعالیت

 آماده سازی و آنالیز نمونه های تنفسی کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه

 ماسک جراحی

 گان

 دستکش

 ده یا مواد شیمیایی(ن)در صورت خطر پاشیدن مواد آالیمحافظ چشم 

 همه کارکنان بخشهای اداری
 بدون تماسفعالیتهای اداری 

  COVID-19 با بیماران 
 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت 
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 (WHO & CDC) سرپاییمراکز ارائه خدمات به بیماران در  COVID-19نوع وسایل حفاظت فردی برای پیشگیری از  -2جدول 

 پرسنلیتحهیزات حفاظت  فعالیت گروه هدف محل 

 مشاوره اتاق

ارائه دهندگان خدمات 

 درمانی –بهداشتی 

 معاینه فیزیکی بیماران با عالئم تنفسی

 ماسک جراحی

 گان

 دستکش

 محافظ چشم )عینک حفاظ دار یا محافظ صورت(

 ددارتجهیزات حفاظت فردی مطابق با اقدامات احتیاری استان بیماران بدون عالئم تنفسیمعاینه فیزیکی 

 ماسک جراحی بدون فعالیت بیماران با عالئم تنفسی

 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت  بدون فعالیت بیماران بدون عالئم تنفسی

 ینفسبیماران با عالئم تورود به اتاق  مشاوره  کارکنان خدماتی

 ماسک جراحی

 گان

 دستکش رخیم

 )در صورت خطر پاشیدن مواد آالینده یا مواد شیمیایی(محافظ چشم 

 چکمه یا کفش بستة مخصو  کار

 سالن انتظار
 بدون فعالیت بیماران با عالئم تنفسی

 ماسک جراحی

 متری 2 دودحفظ فاصله ح

 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت  بدون فعالیت بیماران بدون عالئم تنفسی

 تریاژ

ارائه دهندگان خدمات 

 درمانی -بهداشتی

 غربالگری اولیه بدون تماس مستقیم
و  با استفاده از ترمومترهای حرارتی غیرتماسی، مشاهدات

 پرسشگری

 متری 2 ودحفظ فاصله حد

 .باشدنمی  پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت 

  بدون فعالیت بیماران با عالئم تنفسی
 ماسک جراحی

 متری 2 ودحفظ فاصله حد 

 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت  بدون فعالیت بیماران بدون عالئم تنفسی

 همه کارکنان بخشهای اداری
 بدون تماسفعالیتهای اداری 

 COVID-19با بیماران  
 .نمی باشد پرسنلیررورتی به استفاده از تجهیزات حفاظت 
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 COVID-19 (WHO & CDC) دارای بیمارمنازل در وسایل حفاظت فردی برای پیشگیری از بیماری نوع  -3دول ج

 پرسنلیتحهیزات حفاظت  فعالیت گروه هدف محل 

 خانه

 بدون فعالیت بیماران با عالئم تنفسی
 استثای زمان خوابیدن(ماسک جراحی )به 

 متری 2 دودحفظ فاصله ح

 مراقب بیمار 

 ورود به اتاق بیمار

 بدون کمک یا ارائه خدمات مستقیم   
 ماسک جراحی

 ارائه خدمات مستقیم

  بیمار نظیر حمل بیمار، تمیز کردن مواد دفعی یا پسماندهای 
COVID-19  

 دستکش

 ماسک جراحی 

  پیش بند

ارائه دهندگان خدمات 

 درمانی –بهداشتی 

 درمانی مستقیم –ارائه خدمات بهداشتی 

 در منزل COVID-19  بیمار به 

 ماسک جراحی

 گان

 دستکش 

 محافظ چشم 

 

 COVID-19گندزدایی آمبوالنس پس از انتقال بیمار مبتال به 

 ،ر اورژانسرد نظر دمو ةمحل استقرار آمبوالنس در بیمارستان و انتقال بیمار به منطق بیمار، در فرایند تحویل .1

 و به کلیه عوامل ذیربط ابالغ شود.از قبل تعیین 

 :شود استفاده زیر پرسنلیاز وسایل حفاظت ، بیمار بر روی آئروسل ةتولیدکنند هنگام اقدامات .2

 دستکش 

 ِبلند آستین گان 

   ماسک  N95 

  (در صورت خطر پاشیدن قطرات تنفسی به چشم) چشم محافظ 

 .گرددو سطوح آلوده به قطرات تنفسی اکیداً پرهیز  عفونی ترشحات با مستقیم تماساز  .3

و  ادهد قلرار (عفلونی زرد )مخصو  پسماندهای تولیدی در آمبوالنس را در داخل کیسه زباله یپسماندها .4

 .اده شودقرار د حمل زباله (Trolley) در ترالی ،"پسماند عفونی" برچسب نصببعد از بستن درب کیسه و 

 د.شون دفع عفونی پسماندهای عنوان به و کامل رور به باید یفرد حفاظتیکبار مصرف  تجهیزات کل .5

 :شوند گندزداییابتدا تمیز و سپس  بالفاصله بعد از انتقال بیمار،سطوح ذیل  .6

                                                                  صندلی نشیمن                                      

                                                          قفل کمربندهای ایمنی                                             

 سطوح داخلی آمبوالنس 
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  دستگاهECG ، و سایر تجهیزات و لوازم مراقبتی دکمه تنظیم جریان اکسیژن ، مانیتور 

 دستگیره آمبوالنس  برانکارد و 

نی دای بیمارسلتاگنلدزدستمال کامالً آغشلته بله تمیز نموده و سپس با  موردنظرآالینده ها را از سطوح ابتدا  .7

 ترسلی، بلاو در صلورت علدم دس (درصلد 70اتلانول ، الکلل )ترکیبات با پایه آمونیم کواترنر، آب اکسیژنه

 یی کنیلدپیمانه آب( گندزدا 9+ درصد  5 پیمانه هیپوکلریت سدیم1درصد ) 5/0محلول هیپوکلریت سدیم 

  و بگذارید بصورت ربیعی )بدون دستمال کشیدن( خشک شود.

               .از تماس کافی سطوح داخلی آمبوالنس با ماده گندزدا مطمئن شوید                                   

 دعفونی یه الکللی رلبعد از اتمام کار، بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا با ترکیبات با پا

 نمایید. ازتماس دست با صورت، قبل از شستشو یا ردعفونی خودداری نمایید.

  ،رده از هلوای فشل ،خلارج برای تمیز کلردن سلطوح داخلل وبه منظور جلوگیری از تولید آئروسل

 استفاده نکنید.  

 COVID-19در شرایط شیوع مراکز درمانی گندزدایی 

رار گرفتله ملورد تأکیلد قلبر اساس سنجه های اعتبلار بخشلی بیمارسلتان  ،درمانی -گندزدایی مراکز بهداشتی

ق تملاس و بر روی سطوح مختلف و انتقلال آن از رریل 19-توجه به ته نشست ویروس کرونابا. در این قسمت، است

 ارائه شده است. COVID-19شرایط گندزدایی مراکز درمانی در راستای کنترل محیطیقطرات تنفسی، 

 اصول اولیه  

 استفاده کنند.  2و  1ول اکلیه پرسنل خدماتی بایستی از تجهیزات حفاظت فردی مندرج در جد .1

ازی اولیله سلدایی، نسبت بله پلاک زتماس کامل گندزدا با سطوح، قبل از گندبه منظور اثر مطلوب و ایجاد  .2

 واک کننلده سطوح آلوده با استفاده از مواد شوینده و پلاک کننلده اقلدام گلردد. پلس از رفلع باقیمانلدة پل

، ب اکسلیژنه)ترکیبات با پایه آملونیم کلواترنر، آی بیمارستانی هابا گندزدارا  سطح موردنظرخشک شدن، 

نله پیما1درصلد ) 5/0محللول هیپوکلریلت سلدیم  و در صورت علدم دسترسلی، بلا (درصد 70اتانول  الکل

 .پیمانه آب( گندزدایی کنید 9+ درصد  5 هیپوکلریت سدیم

ف، تمیز، کثی)از تی های سفید، آبی و زرد  ،برای پاک سازی و گندزذایی کف سالن ها، راهروها و اتاق ها .3

بلی و زرد آهای سلفید،  یونیت بیمار، مبلمان و سطح تجهیزات از دستمال عفونی( و برای سطوح دیگر نظیر

 ربق پروتکل مربوره استفاده گردد.
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ر برچسلب شرایط استفاده از گندزدا و یا ردعفونی کننده خصوصاً زمان تماس ربق دستورالعمل منلدرج د .4

ز اقلادر اسلت بلیش دقیقله  1در زملان تملاس درصد،  5/0محلول هیپوکلریت سدیم  محصول رعایت شود.

 10یش از توصیه میشلود زملان تملاس بل درصد کروناویروس ها را ازبین ببرد. جهت افزایش راندمان، 9/99

 دقیقه در نظر گرفته شود.

ری خشلک برای جلوگیری از احتمال تولید آئروسل های بیماریزای عفونتهای حاد تنفسی، به جای گردگیل .5

 از پاکسازی مرروب استفاده شود.

 . گرددخودداری  شیدن مستقیم محلول گندزدا بر روی لوازم برقیاز پا  .6

 . شودپرهیز اکیداً از ترکیب مواد پاک کننده با گندزدا و ردعفونی کننده  .7

ن آلودگی در هر شیفت و در زمایکبار حداقل کلیه سرویس های بهداشتی شامل توالت، حمام و دستشوئی،  .8

 5/0دیم سلمحللول هیپوکلریلت  بلاو سلپس  کامل شستشو داده شوندمشهود، بالفاصله با مواد شوینده بطور 

 شوند.گندزدایی از تیبا استفاده ، درصد

 دررا هلا به سیستم جملع آوری فارلالب، آن  COVID-19مدفوع، ترشحات و استفراغ بیماران قبل از تخلیه  .9

اعت سل 2بمدت  پیمانه آب( 5/1+ درصد  5 پیمانه هیپوکلریت سدیم1) درصد 2محلول هیپوکلریت سدیم 

 برابر حجم مواد دفعی درنظر گرفته شود. 2گندزدایی کنید. حجم گندزدای مذکور، 

 گندزادیی ابزار آالت و قطعات تجهیزات پزشکی 

اسلک، قبل از شستشو و گندزدایی ابلزار، از تجهیلزات حفاظلت فلردی کاملل شلامل م پرسنل فنی مربوره، .1

 صورت، دستکش و پیش بند رد آب استفاده نمایند.  شیلدعینک یا 

هلره بدستگاه های حساس و تخصصی اتاق های عمل، توسط تکنسین های ذیربط مطابق دستور العمل های  .2

 گندزدایی شوند.  برداری از دستگاه

 د.نزی شوابزارها پاکسا دارای آلودگی ظاهری مخصو ، کلیه قسمت هاییا دستمال رس با استفاده از بُ .3

یلن ات للزوم، آنزیم دار استفاده شود. در صور ةاز مواد شویند ،ابزارهای قابل شستشو جهت شستشوی اولیه .4

 شوینده قرار داده شوند.محلول دقیقه در  5ابزارها به مدت 

ات پایله ترکیبل بلاابلزار  ةمحلول گندزدای ویژداخل بعد از پاکسازی کامل و آبکشی اولیه، کلیه ابزارها در  .5

 .قرار داده شوندآمونیوم کواترنری 

و  آمبوبل  ،و لولله هلای اکسلیژن بیهوشی تمامی قسمت های قابل جداسازی )تیغه الرنگوسکوپ، ماسک .6

سلطح  گنلدزاهای ، بلا5و  4 هاینموده و ربق بندبایستی قبل از شستشو با احتیاط جدا  را (سایر لوازم تنفسی

 .گندزدایی شوند نظیر محلولهای با پایة گلوتار آلدئید باال
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 .ندی نماییدبسته ب وخشک ، بعد از زمان تماس تعیین شده در دستورالعمل گندزدا، ابزار پزشکی را آبکشی .7

 فونی گرددفاقد الکل ردع االثرِدر فواصل استفاده در بین بیماران باید با اسپری سریع ساکشن بدنه  .8

ایی بلا پلس از گنلدزد بطلور کاملل شستشلو داده شلود وبلا آب داغ و دترجنلت  تخلیه، بعد ازساکشن  باتل .9

 گندزدای سطح باال، آبکشی و خشک گردد. 

بلا پایلة  سلطح بلاال بایستی بطور مرتب توسط گنلدزداهای COVID-19آزمایشگاههای تشخیص تجهیزات .10

محلللول  ازخیص ربللی سللطوح آزمایشللگاههای تشللگنللدزدایی  گنللدزدایی شللوند. بللرای گلوتللار آلدئیللد

 .استفاده گردددرصد  5/0هیپوکلریت سدیم 

 .شود عفونی رد ،بخش از خروج از قبل باید بیماران اتاق بهوارد شده  پرتابل تجهیزات هرگونه .11

 بایلد هایزولل اتلاق در محیطلی های آلودگی خطر دلیل به لیزری دماسنجنظیر  دیجیتالی تجهیزات هرگونه .12

 .شوند عفونی رد ،بیمار با مستقیم تماس عدم گرفتن نظر در بدون

 
 در آشپزخانه و سلف سرویس مراکز درمانی COVID-19 محیطی کنترل

مراکز  رویسسلف س و آشپزخانه ،موثر می باشد بیماران و پرسنل درمانی سالمت در که مواردی از یکی

 با. باشند داشته آلودگی انتقال در زیادی نقش دنتوان می ،بهداشتی موازین رعایت عدم صورت در که است درمانی

ط انی، در شرایمراکز درم سلف سرویسِآشپزخانه و  نکات بهداشتیِرعایت  ،مسئلهاین  ررورت و اهمیت به توجه

 :هستندبه شرح زیر الزامی  COVID-19شیوع 

 بهداشت فردی

 مزآموزشهای ال غذا، توزیع بسته بندی و کلیه پرسنل شاغل در مراحل خرید، حمل، آماده سازی، پخت،به  .1

 بهداشت فردی و کنترل محیطی ویروس کرونا ارائه گردد. در خصو 

 کارت بهداشت و گواهی بهداشت عمومی معتبر برای تمام پرسنل رروری است. .2

 نمایند.  پرهیز یکدیگر با کردن بوسی رو و دادن دست از ،پرسنل سلف سرویس .3

 عایت گردد. رتمام پرسنل سلف سرویس  توسطبهداشت تنفسی  مؤکداً .4

دهان  و ینیب چشم، با دستها توزیع غذا از تماسبسته بندی و پرسنل آشپزخانه، سلف سرویس و کادر  .5

 خودداری نمایند.

را رعایت  متری 2 ودفاصله حد ،هنگام کار در محل پخت غذا و آماده سازی مواد غذایی پرسنل باید .6

 نمایند.



   مارستانیب یمنیکارگروه بهداشت و ا                                                                  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 19 -کمیته علمی کووید

 

11 

 

توسط  ردعفونی یا و صابون و آب با دستها یا سایر سطوح غیرتمیز، شستن غذایی خامبعد از تماس با مواد  .7

 گردد. تأکیداً انجام درصد 70اتانول  الکل ،آمونیم کواترنر، آب اکسیژنه پایه با ترکیبات

ز ماسک، اپرسنل بایستی  ،توزیع غذا در بخش هابسته بندی و  ،پخت ،آماده سازیدر تمام مراحل  .8

 بند پالستیکی و کاله استفاده نمایند. دستکش، پیش

 .باشدمیاستحمام  لیوسام اختصاصی بهداشت فردی از جمله ف به داشتن لوازهرکارگر موظ .9

خاتمه  و بعد از هر روز قبل از شروع باید ییمواد غذا توزیعپخت و  ،یفرآور های شاغل در حیطهپرسنل  .10

 .ندیکار استحمام نما

 کار ممنوع است. نیدر ح پرسنل خدماتیو  انیتوسط متصد اتیاستعمال دخان .11

وردنظر عالئمی از قبیل تب، سرفه، عطسه و مشکالت تنفسی، از بکارگیری پرسنل م بروزدرصورت  .12

 خودداری شود. 

خت و پنظافت محیط )سرویسهای بهداشتی، محیط سرو غذا، محل  هنگام پرسنل خدماتی سلف سرویس .13

 استفاده کشدست و چکمه ماسک، حفاظتی، لباس از باید ...(آماده سازی، جمع آوری و حمل پسماند و 

 نمایند.

 تجهیزات و محیط سلف سرویس ابزار، بهداشت مواد غذایی،

ادر درمانی و غذایی به بیماران و ک مواد توزیع برای مصرف بار یک ظروف اکیداً توصیه می گردد از .1

 . شوداداری استفاده 

ده رروری استفا بار هر از پس آنها تعویض و غذاخوری میزهای برای مصرف یکبار پوشش از استفاده .2

 است. 

 است.  مجاز بسته بندی شده شکل به فقط ،سماق و نان فلفل، نمک، روسِ .3

 غذایی نصب گردد. مواد روسِ محل در دستها شستشوی راهنمای .4

 محل تعبیه گردد. در تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی راهنمای .5

 بصورت جدا از هم در داخل یخچال نگهداری شوند. ،غذایی خام و پخته مواد .6

 میوه جات در یخچال های مجزا نگهداری شوند.مواد لبنی و  .7

ات به ال محتویز انتقاکارتن و کاور مواد غذایی و جعبه های میوجات را بدلیل احتمال آلودگی ثانویه، قبل  .8

 یخچال جدا کنید.



   مارستانیب یمنیکارگروه بهداشت و ا                                                                  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 19 -کمیته علمی کووید

 

12 

 

 خچال را کنترل و ثبت نمایید.دمای باالی صفر و زیر صفر ی .9

 برای ورود پرسنل مربوره به داخل یخچالها کفش مخصو  اختصا  داده شود. .10

 آشپزخانه ارمینان حاصل نمایید.  ةاز عملکرد صحیح سیستم تهوی .11

 مایید.ناز حمل بهداشتی فراورده های گوشتی با وسیله نقلیه مطمئن و مجوز دار ارینان حاصل  .12

 ت محیط ومرکز سالمرا بر اساس پروتکل  و میوجات سبزیجات دایی و ردعفونیشستشو، انگل زمراحل  .13

 به درستی انجام دهید. کار 

پیشخوان  ،ها قفسه کمد، ها، نرده شیرآالت، ها، پنجره و در کف، میزغذا خوری، صندلی ها، دیوارها، .14

 تمیز شده و کامالًر کارتخوان، ترالی حمل غذا و آسانسور غذا بَ دستگاههای تلفن، گوشی توزیع غذا،

گندزدایی  پیمانه آب( 49درصد +  5پیمانه آب ژاول  1) درصد 1/0سپس با محلول هیپوکلریت سدیم 

  .شوند

پایه  دون بو بااز محلولهای ب ،صفر باالیداخل یخچال های و  محیط انبار مواد غذاییبرای گندزدایی  .15

 .ه نماییداستفاد غذایی نظیر پِراستیک اسیدید با گرِ یا سایر گندزدهای مجاز  آمونیم کواترنری

 ها را بعد از هربارمصرف استفاده گردد. در غیر این صورت، دستمال دستمال یکبار برای نظافت از ترجیحاً .16

 یپوکلریتحلول همو سپس با محلول گندزدای بیمارستانی یا  شو دادهنظافت، کامالً با مواد شوینده شست

 کنید. و سپس آبکشی پیمانه آب( گندزدایی9درصد+ 5پیمانه آب ژاول  1درصد ) 5/0سدیم 

استفاده،  ر باره از کلیه تجهیزات نظافت از قبیل تی، جاروی پالستیکی، خاک انداز و دستمال نظافت پس .17

 شوند. و آبکشی گندزدایی درصد 5/0دیم سو با محلول هیپوکلریت پاکسازی 

 شوید. مطمئن گندزدا محلول با سطوح کافی تماس از .18

 بستها آنها رب سلف سرویس، درآشپزخانه و نیروهای خدماتی ذیربط، بعد از جمع آوری کیسه های زبالة  .19

 ترالی پس توسطسو نوع زباله( را بر روی آن نصب نمایند و  یکار و برچسب مربوره )شامل تاریخ، شیفت

 حمل زباله به جایگاه موقت زباله حمل نمایند.

آمونیم کواترنر، آب  پایه با ترکیباتبا  یا بشویید صابون و آب با را دستها کار، بالفاصله اتمام از بعد .20

  ردعفونی نمایید. درصد 70اتانول  الکلاکسیژنه، 

 د.گندزداها بر اساس پروتکل های بیمارستانی، نکات ایمنی را رعایت نماییدر بکارگیری  .21
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 COVID-19 رختشویخانه در مراکز درمانی دارای بیمار بهداشتی راهنمای

فونت نتشار عاهای مهم بیمارستان است که از نظر بهداشتی و واحدندری یا رختشویخانه یکی از بخش ال

 گیرد. رارق مدتظر باید ذیل نکات ،شستشو و گندزدایی البسه فرایند از ارمینان جهتاهمیت زیادی دارد. 

 لکن در .ت گرددبیماران بر اساس دستورالعملهای بیمارستانی به دقت رعای زمان تعویض البسه و ملحفه .1

 د.ن، البسه و ملحفه بالفاصله تعویض گردصورت وجود آلودگی با خون یا ترشحات بیمار

 1در جدول  مندرجوسایل حفاظت فردی از  یفه بیمار، پرسنل مسئول بایستتعویض البسه و ملحقبل از  .2

 .دناستفاده نمای

 کامل و با آرامش کمترین تکانبا را ملحفه  و البسهبه منظور جلوگیری از انتشار آئروسل، پرسنل ذیربط  .3

تن و پس از بسه قرار داد غیر قابل نشت رن  زرد زباله داخل کیسه همان بخش، دردر نموده و  آوری جمع

 .منتقل نمایندشویخانه بیمارستان تبه رخ عفونی، برچسب و نصب

 اکیداً ...و اتاق بدر دستگیره تخت، میز، لبه اتاق، کف روی بر شده آوری جمع عفونی البسه دادن قرار از .4

 داده قرار باسل زرد رن  ترالیداخل  آرامی به آوری، جمع از بعد بالفاصله است الزم و شود داری خود

 داری شود(. خود اکیدا مشابه موارد یا و ترالی سمت به البسه پرتاب شود )از

 بسته باشد. ترالیرب پرشود و هنگام انتقال، بایستی د (Binترالی لباس)نباید بیش از سه چهارم فضای داخل  .5

 .اشدبتماس نداشته آسانسور و دیوار سالن ها  اتاقک با دبواره هایالبسه  ترالیسعی گردد  .6

خل رفته و در داتحویل گ کثیف مسیراز  کثیف را البسه ،با حفظ شرایط ایمنی بایستی پرسنل رختشویخانه .7

 و  منتقلبه ماشین لباسشویی مخص ،فرصتاولین د و در نزرد رن  درپوش دار نگهداری نمای ترالی

 د.ننمای

م رم و بهقل تالباید با حدا ی عفونیبرای اجتناب از پراکندگی میکرو ارگانیسم های بیماریزا، رخت ها .8

 .خوردگی جابجا شوند

( حافظم عینک، گان، ماسک، دستکش) و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی عمومی احتیارات رعایت  .9

 باشد. می الزامی البسه تفکیک حین در رختشویخانه پرسنل برای

 .ته شوندشسجداگانه  اتوماتیک بایستی در ماشینهای مؤکداً معمولی و عفونیو ملحفه های البسه  .10

 ندزداییگ ماتیک،و ماده آنزی شستشو با پودر رختشویی، شستشوی اولیه)راحل شستشوی البسه و ملحفه ها م .11

 .به درستی رعایت گردد نهایی(آبکشی  و با آب ژاول
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به انتی گراد سدرجه  90در ماشین لباسشویی مخصو  با دمای آب عفونی توصیه می گردد البسه و ملحفه  .12

 د.نداده شوشستشو  قهیدق 30حداقل مدت 

 .گردندقل ن منتحفه ها به آرامی به خشک کُلپس از اتمام مراحل شستشو، گندزدایی و آبکشی، البسه و م .13

 د.نبه دقت اتوکشی شو ها بایستی البسه و ملحفه ،نبعد از مرحله خشک کُ .14

 د.نمربوره نگهدای شو یدر اتاقک تمیز و در داخل قفسه ها ،اتوکشی شده ةالبس .15

 .داده شوند مسیر تمیز به بخش ها تحویلآبی رن ( و از باکس های  تمیز ) ترالیتوسط  تمیز ةالبس .16

 راههای انتقال عفونت و ایمنی و سالمت شغلی به پرسنل رختشویخانه آموزش داده شود. .17

 صورت در وشوند  شسته بایستی روزانه حداقل یکبار رن ( )زرد مخصو  البسه کثیف باکس های ترالی .18

 بالفاصله انجام شود. شستشو و گندزدایی آن بایستی وارح، آلودگی وجود

واهی گسیون و دارای کارت سالمت شغلی، کارت واکسینا رختشویخانه بایستی شاغل در واحدکلیه پرسنل  .19

  بهداشت عمومی باشند.

 .شوند داده آموزش 19-کرونا ویروس انتقال مکانسیم و راههای خصو  در کارکنان کلیه .20

 .باشد در دسترس خانهیمختلف رختشو یدر قسمتها ،دست یردعفون عیما .21

پروتکل  بقرها را البسه و ملحفه، بالفاصله دستجمع آوری و بارگیری بعد از اتمام پرسنل مربوره باید  .22

 نمایند. ردعفونیلی پایه الکبا ماده رد عفونی کننده با د یا نبا آب و صابون بشویسازمان جهانی بهداشت 

 با صورت خودداری شود. یا ردعفونی،قبل از شستشو  ،ها از تماس دست

 آخر و وسط قبل، شامل نوبت سه حداقل مرتب، نظافت بر عالوه بهداشتی سرویسهای و روشوییها کلیه  .23

 پیمانه آب(  9درصد +  5پیمانه هیپوکلریت سدیم 1درصد ) 5/0هیپوکلریت سدیم  محلول کاری با شیفت

 شود. گندزدایی

 .شود نجاما روزدر  نوبت دو حداقل شویخانه، رخت در تماس مورد سطوح گندزدایی و نظافت گردگیری، .24

 .شوند تمیز شسته البسه منطقه وارد نباید ،آلوده البسه شستشوی قسمت در شاغل کارکنان .25

 .باشد لودهآ و عفونی البسه ورودی محلهای نزدیک ،تهویه سامانه مکش محل رختشویخانه، جانمایی در .26
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 COVID-19 مدیریت پسماند در مراکز درمانی دارای بیمار
اده از سیستمهای باید با استف COVID-19 به مبتال بیماران در مراکز درمانی شده تولید عفونی پسماندهای

مینان از ار. جهت شوندخطر  بی ، رمن رعایت اصول ایمنی،با نظارت کارشناس بهداشت محیطو هایدروکالو 

 رعایت شود:باید  زیرنکات  ،فرایند مدیریت پسماند

 امل شاملکبایستی از وسایل حفاظت ذیربط پرسنل خدماتی  ،در تمام مراحل جمع آوری و حمل زباله .1

 د.ننمای لباس مخصو  استفاده دستکش مقاوم و چشم، محافظ پزشکی، ماسک

  ود.اده شفتمجهز به کیسه زرد اس زرد رن ِ پدالیِ  ةسطل زبال ،برای جمع آوری زباله های عفونی .2

 .شوندکیسه سفید جمع آوری  حاویدارویی در سطل زباله سفید  -پسماندهای شیمیایی .3

 د.نولقی میشتپسماند عفونی  بعنوان ،کلیه پسماندهای شبه خانگی در بخش های دارای بیمار کرونایی .4

 گندزدایی و  (Safety Boxes)ایمن  در جعبه های پالستیکی پس از جمع آوری رندهزباله های تیز و بّ .5

خطرسازی  بی ،به همراه بقیه پسماندهای پزشکی درصد، 5/0با محلول هیپوکلریت سدیم سطح باکس ها

 .می شوند

 .رروری است بیمارستانی نصب برچسب مشخصات زباله روی کیسه های زباله .6

دغام و از ا جداگانه بسته شوددرب تمام کیسه ها بصورت  ،های پزشکیهنگام جمع آوری پسماند .7

 . با همدیگر پرهیز گرددمحتویات کیسه های زباله 

 ود.شاز دستکاری کیسه های زباله خودداری  ،حمل و دفع زباله های عفونی ،هنگام جمع آوری .8

ا محلول بشستشو و  ی ذیربطخدماتنیروهای روزانه و در هرشیفت کاری توسط بصورت سطل ها بایستی  .9

 .پیمانه آب( درصد گندزدایی شوند 9درصد +  5پیمانه آب ژاول  1) 5/0هیپوکلریت سدیم 

نی سماند عفوپ مخصو ِ زرد رن ِ ترالی دربدارِ از بی خطرسازی،به سایت  ی عفونیپسماندها حملبرای  .10

 .استفاده شود

رع ید در اسردی باتفاده از وسایل حفاظت فاپراتور دستگاه بی خطرساز زباله با رعایت اصول ایمنی و اس .11

 وقت نسبت به بی خطرسازی زباله های عفونی اقدام نماید.

ه چسب پسماندبرنصب  پس ازتخلیه نموده و در داخل کیسه زباله مشکی رن   بی خطر شده راپسماندهای  .12

 ید.کن در اسرع وقت به محل دفع نهایی پسماندهای بیمارستانی منتقلآنها را  ،خطر شده بی

 ود.شدرصد گندزدایی  5/0سدیم  بایستی پس از تخلیه، با محلول هیپوکلریت زباله حمل ترالی .13
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 COVID-19 بعد از مرگ بیمار مبتال به قدامات بهداشتیا

  .ه شودبهداشت محیط بیمارستان ارالع داد کارشناس به بالفاصله COVID-19مرگ بیمار مبتال به  .1

)لباس کار،  یفرد حفاظت کامل از تجهیزات دیبا جسد انتقال آماده سازی و  ِ مخصو افراد آموزش دیدة .2

، ، لباس محافظ صورت دستکش التکس یک بار مصرف،، N95مصرف، ماسک  کاله جراحی یک بار

 یند.نما استفاده ، چکمه پالستیکی ردآب(محافظ یکسره عایق، دستکش الستیکی رخیم ساق بلند

حبوس شده خروج هوای م احتمال دارد در اثر  COVID-19بدون مالحظات بهداشتی جسد بیمار  ییجابجا .3

  انتشار ویروس گردد. منجر به ،ها هیر از

لول ته به محبه ای آغشبا استفاده از توپ های پن)دهان، بینی، گوش و مقعد( جسد باید تمام زخمها و منافذ  .4

 د.نپر شودرصد  5/0هیپوکلریت سدیم 

نیروهای ، گمر یهییدأت ارائه از جسد، پس با تماس رریق ازCOVID-19 بیماری انتقال خطر به توجه با .5

 5/0هیپوکلریت سدیم  لآغشته به محلوکامالً دو الیة  ةبا یک پارچ آنرا بالفاصلهجسد  آماده سازیِ مسئولِ

 رد آبِ اورِکدرون  درپوشانده و سپس بطور کامل  پیمانه آب( 9درصد +  5پیمانه آب ژاول  1درصد )

 دهند. قرارگندزدا  آغشته به محلولِ

 گندزدایی شود. کامالً ،بخش از خروج از قبل باید جسد حمل برانکاردِ .6

 ه منتقل گردد.به رختشویخان ،در داخل کیسه زرد Cپتو و مالفه های بیمار فوت شده، با برچسب عفونی  .7

عایت شرایط با ر "پسماند عفونی"بعنوان  بالفاصله COVID-19دارای بیمار مبتال به های پسماند بخش  .8

 از بخش خارج شود.مربوره 

ریت هیپوکل با تیبایس بیمار انتقال مسیر تمامو برانکارد حمل جسد  فوت شده، اتاق، تخت، یونیت بیمار .9

 د.ننهایی قرار گیرگندزدایی مورد درصد  5/0سدیم 

 داشته باشند.افراد خانواده متوفی، نباید با جسد تماس مستقیم  .10

 متوفی خانواده زابرای تعداد معدودی  بیمارستان سردخانه در بار یک تنها در صورت اصرار، مشاهده جسد .11

 بود. خواهد پذیرش با رعایت شرایط حفاظت فردی در حضور کارشناس بهداشت قابل

خرین پروتکل آ، برای اجرای احکام تجهیز میّت ربق ممکن زمان سریع ترین در شدن، آماده از پس جسد .12

یی کامل وگندزدا PPEوزارت بهداشت و فتوای مراجع تقلید، از رریق آمبوالنس اختصاصی با رعایت 

 گردد. آرامستان منتقل بهآمبوالنس، 

 COVID-19در کنترل با سپاس از دست اندرکاران و پرسنل درمانی و بهداشتی 
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