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کی ن ع۹۱عبی عمؤݠسݠس تعدرم خع

ع
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این بسته مروری است بر اقدامات کلیدی الزم برای ایمنی و سالمتی در محیط کار برای مدیران مؤسسات درمانی و کارکنننان منراکن
بهداشتینن درمانی.

این ابزار طوری طراحی شده که بهراحتی ویرایش و پرینت شده و به اشتراک گذاشته شود .قالب آن برای تمام انواع استاندارد کاغذ ( )A2, A3, A4مناسب است.
تصاویر و متن جدا شدهاند تا بتوان طرح را بسته به نیاز تنظیم کرد .برای پرینت کردن ،فایل را به صورت  PDFیا  PNGاستخراج کرده برای پرینتر بفرستید.
برای پرینت بدون حاشیه ،میتوان تصویر را با نسبتی تغییر داد که به اندازۀ سطح موردنظر برای پرینت کردن شود و در امتداد لبهها برش بخورد.

بݠس ت تتال ع ت عرس ت خ عرتتمیتتیع
عکی ن ع۹۱ع
وو ر ع ی
بی عمؤݠسݠس تعدرم خع

مقدمه

در  ۰۳ژانویه  ،۰۳۰۳سازمان بهداشت جهانی شیوع یک ویروس کرونای جدید (بیماری ویروس کرونای  )۹۱را به عنوان یک اورژانس سالمتت
عمومی که عامل نگرانی بینالمللی است اعالم کرد .پاسخگویی به بیماری ویروس کرونای  ۹۱به آمادگی و وا کتنتش جتدی نتیتاز دارد .ایتن
آمادگی شامل تجهیز دستاندرکاران مراقبتهای بهداشتی و مدیریت مراکز درمانی با اطالعات ،روشها و ابزار مورد نیتاز بترای کتار ایتمتن و
مؤثر است.
دستاندرکاران مراقبتهای بهداشتیت درمانی نقشی حیاتی در پاسخ به شیوع بیماری کرونای  ۹۱بازی می کنند و ستون دفاعی کشتور بترای
محدود کردن و کنترل انتشار بیماری هستند .این افراد اغلب در شرایطی پرمخاطره در خط مقدم ،مراقبتهای الزم را به بیماران مشکتوک یتا
مبتال به ویروس کرونای  ۹۱ارائه میدهند .آنها برای حفاظت از کل جامعه در برابر این ویروس می کوشند در حالی که این کار احتمال ابتتالی
آنان را به عفونت با بیماری ویروس کرونای  ۹۱بیشتر می کند .همچنین ممکن است با ختطتراتتی متانتنتد فشتار روانتی ،خستتتگتی ،فترستودگتی
شغلی یا انگ مواجه شوند .سازمان بهداشت جهانی اهمیت این کار اساسی و مهم را بسیار زیاد میداند و اهمیت مستوتولتیتت حتفتاظتت از
نیروی کار مراکز درمانی را گوشزد می کند.

هدف
هدف این بسته کمک به مراقبت از کارکنان بهداشتیت درمانی در برابر عفونت و پیشگیری از انتشار احتمالی بیماری و یتروس کترونتای  ۹۱در
مؤسسات درمانی است .این مجموعه شامل مجموعهای از پیامها و یادآوریهای ساده بر اساس دستورالعتمتلهتای فتنتی کتامتلتتر ستازمتان
بهداشت جهانی در زمینۀ پیشگیری از بیماری ویروس کرونای  ۹۱و کنترل عفونت این ویروس در مراکز درمانی است» :پیشگیری و کتنتتترل
عفونت در مراقبتهای بهداشتی هنگامی که مشکوک به عفونت ویروس کرونای جدید هستید« ( ۰۲ژانویه  )۰۳۰۳برای اطالعات بیشتتتر بته
دستورالعمل فنی سازمان بهداشت جهانی مراجعه کنید.

مخاطب این بسته چه کسی است

این بسته برای کارکنان مراقبتهای بهداشتیت درمانی و مدیران مراکز درمانی در نتظتر گترفتتته شتده استت و متی تتوانتد از طتریت شتبتکتههتای
ً
متخصصان مراقبتهای بهداشتی یا مستقیما در مراکز درمانی در اختیار افراد قرار گیرد .ممکن است وزارت بهداشت کشور شمتا بتختواهتد
این بسته را به همۀ بیمارستانهای دولتی و مراکز درمانی بفرستد .کپی این بسته باید برای شبکههتای خصتوصتی پتزشتکتان ،انتجتمتنهتای
پزشکی ،پرستاری و مامایی ارسال شود یا در صورت لزوم فرد به فرد توزیع شود .میتوان مطالب را با زبانهای محلی تتطتبتیت داد و در متراکتز
بهداشتیت درمانی قرار داد برای یادآوری به کارکنان این مراکز بهراحتی در دسترس باشد.
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محتوای بسته چیست
بستۀ اطالعرسانی خطر بیماری ویروس کرونای  ۹۱برای مؤسسات درمانی حاوی هفت محصول است:
عنوان محصول

شماره

قالب

۱

پوستر

۲

پوستر

۳

پوستر

۴

آ گهی

۵

آ گهی

برگۀ اطالعات بیماری ویروس کرونای ۹۱

۶

پوستر

غلبه بر استرس

۷

پوستر

 ۵زمانی که باید دستها را بشویید

محل استفاده

مخاطب اصلی

آمادگی برای مواجهه بیماری ویروس کاروناای مدیران مؤسسۀ درمانی

در جلسات آموزشی و سایر جلسات کارکنان در اختیاار

 ۹۱در مؤسسۀ درمانی شما

افراد قرار دهید .جایی بگذارید که همۀ کارکنان آن را
ببینند.

مدیریت بیماران مشکوک یا مبتال به بایامااری مدیران مؤسسۀ درمانی

در جلسات آموزشی و سایر جلسات کارکنان در اختیاار

ویروس کرونای  ۹۱در مؤسسۀ درمانی شما

افراد قرار دهید .جایی بگذارید که همۀ کارکنان آن را
ببینند.

محافظت از خود در برابار بایامااری ویاروس کارکنان بهداشت و درمان در جلسات آموزشی و سایر جلسات کارکنان در اختیاار
افراد قرار دهید .جایی بگذارید که همۀ کارکنان آن را

کرونای  ۹۱در محل کار

ببینند؛ مثالً در آبدارخانه یا ناهارخوری.

ارتباط با بیماران مشکوک یا مبتال به بایامااری کارکنان بهداشت و درمان در جلسات آموزشی و سایر جلسات کارکنان در اختیاار
افراد قرار دهید .جایی بگذارید که همۀ کارکنان آن را

ویروس کرونای ۹۱

ببینند.

بیماران و مالقاتکنندگاان پرینت کنید و در ایستگاه تریاژ و پذیرش آماده داشاتاه
مرکز درمانی

باشید.

تمام کارکنان مرکز درمانی در جلسات آموزشی و سایر جلسات کارکنان در اختیاار
افراد قرار دهید .جایی بگذارید که همۀ کارکنان آن را
ببینند؛ مثالً در آبدارخانه یا ناهارخوری.

تمام کارکنان مرکز درمانی در جلسات آموزشی و سایر جلسات کارکنان در اختیاار
افراد قرار دهید .جایی بگذارید که همۀ کارکنان آن را
ببینند؛ مثالً در ورودی/خروجیِ بخش ایزوله.
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برای :مدیران مؤسسۀ درمانی

عکی ن عجدید
ی
COVID-19
آماده شدن مرک درمانی شما برای بیماری ویروس کرونای ۱۱

یک ایسهگاه تریاژ در ورهدی مر ز درمانیتان داشهر بواشویود،
این ایستگاه باید قبل از محل انتظار باشد تتا بتیتمتاران را از
نظر ویروس کرونای  ۹۱غربال کند .این کار ،میزان عتفتونتت
احتمالی را در مرکز درمانی محدود می کند.

اطالعاتی مانند پوسسوهورووا ه و ویووایور را ور بورای بونووواران ه
مالقات نندهوا یاد ور رعایت ب داشت درست تنفو ه دسوت
باشد ،بر دیسار بزنید.

تریاژ

یوک مو ووت انووهو ووار
مناسب ه جدا انر
برای مسارد مشکسک
ماده نید.

م لسلوای پاک ننده دست با پایۀ الکت یا ایسهگاهوای دسوتشوییور
بووا و ه بووابووسن را در دس تتتترس کتتارک تنتتان درمتتانتتی ،ب تی تمتتاران و
مالقات کنندهها قرار دهید.

حساسهان بر سانی ر موکن است عوالمود داشوهور بواشونود،
باشد؛ عالئمی مانند سرفه ،تب ،تتنتگتی نتفتس و نتفتس کتم
آوردن.

از نیروی ارتان م اف ت نید
ماده باشید! مطوئن شیید ر ار نان درمان ه تریاژتان:


دربارۀ اهمیت ،انتخاب و استفادۀ درست از تجهیزات محافظت فردی آموزش دیدهاند



برای تشخیص عالئم عفونت احتمالی ویروس کرونای  ۹۱آموزش دیدهاند و به موارد مشکوک متاستک پتزشتکتی
میدهند



تعریف بیماری را میدانند و یک فلوچارت تصمیم گیری نیز بترای متراجتعته در ایستتتگتاه تتر یتاژ وجتود دارد و در
دسترس آنهاست
ً
موارد مشکوک را فورا ایزوله می کنند



مرتب دستهایشان را میشویند
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عکی ن عجدید
ی
COVID-19

برای :مدیران مؤسسۀ درمانی

مدیریت بیماران مشکوک یا مبتال بنه بنینمناری وینروس کنروننای  ۱۱در
مؤسسۀ درمانی شما

ار نان ،ونگامی ر بنواران را در ایسهگاه تریاژ غربالگری می نند ،باید تج یزات م اف ت فردی مناسب بپسشند .برای توام بنوارانی ر عالمووی شو ویور بور
نفلسانزا دارند یا احهوال دارد دچار عفسنت با بنواری ویرهس رهنای  ۹۱باشند ،ماسک پزشکی ت یر نید .اسهفاده از ب داشت مناسب تنفسوی ه دسوت را بور
توام بنواران یاد وری نید.

مدیریت قراردوی



موارد مشکوک و تأیید شده را بالفاصله ایزوله کنید



برای کاهش استرس و اضطراب ،برای بیماران توضیح دهید که چه کار می کتنتیتد و
چرا این کار را می کنید



در صورت امکان بیماران را در اتاقهای تکنفره جای دهید



موارد مشکوک و تأییدشده باید جدا از دیگران نگه داشته شوند



فاصلۀ حداقل یک متری را بین تمام بیماران حفظ کنید



بیش از یک بیمار را روی یک تخت بیمارستان قرار ندهید

مدیریت م یط


برای کاهش عفونت احتمالی در مؤسسۀ درمانی جابتجتایتی بتیتمتاران در مترکتز
درمانی را محدود کنید



اگر الزم است بیماری جابجا شود ،جابجایی را از قبل برنامهریزی کنیتد :تتمتام
کارکنان و مالقات کنندگانی که در تماس مستقیم با بیمار قرار می گتیترنتد بتایتد
تجهیزات محافظت فردی بپوشند
ً
محیط مرتبا نظافت و ضدعفونی کنید



تهویۀ مناسب برقرار کنید ت ت در صورت امکان درها و پنجرهها را باز کنید



مدیریت مالقات نندهوا



تعداد مالقات کنندههای هر بیمار را محدود کنید



تتمتام متالقتات کتنتنتدگتان بتتایتد تتجتهتیتزات متحتافتظتتت فتردی الزم را بتپتوشتنتد و
مالقاتهایشان باید ضبط شود
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عکی ن عجدید
ی
COVID-19

برای :ار نان ب داشت ه درمان

محافظت از خود در برابر بیماری ویروس کرونای  ۱۱در محل کار
از راهنماییهای مدیران مؤسسۀ درمانیتان پیروی کنید و در مورد روشهای ایمنتی
پذیرفتهشده در مقابل بیماری ویروس کرونای  ۹۱با همکارانتان صحبت کنید

هنگامی که وارد اتاق بیمار مشکوک یا مبتال بته
بیماری ویروس کرونای  ۹۱متیشتو یتد ،ایتنتهتا را
بپوشید:


دستکش یکبارمصرف



گان تمیز آستینبلند



ماسک پزشکیای که بینی و دهتانتتتان را
بپوشاند



محفاظ چشمی مانند عینک

بر خاطر داشهر باشید
تجهیزات محافظت فردی باید در فتاصتلتۀ متیتان استتتفتادههتا و
برای هر بیمار عوض شود .اگر از تتجتهتیتزات متحتافتظتت فتردی
یکبتارمصترف (متانتنتد متاستک ،دستتتکتش ،متحتافتظ صتورت
یتکبتارمصترف) استتتفتاده متی کتنتیتد آن را در یتک ستطتل دردار
بتیتنتتداز یتتد و دستتتهتتایتتتتان را کتتامتتل بشتتو یتیتتد .نتبتتایتتد وستتایتتل
یکبارمصرف را دوباره استفاده یا استریل کرد.

ا گتتر پتتروستی تجتتری متتانتنتتد ایتنتتتتو ب تیتشتتن ان تجتتام
میدهید که تولید ذرات معل می کند ،از یتک
ماسک مخصوص مانند  N95استفاده کتنتیتد.
مطوئن شیید ماسک نشهی نداشهر باشد!

حساسهان باشد

نیازی به چکمه و لباس سرهمی نیست

تا وقتی بهداشت مناسب دست را رعایت نکردهاید ،دستهای دستکشپوشیده یا برهنهتان
را به چشم و بینی و دهانتان نزنید

د
اگر بعد از مراقبت از بیماران ،دچار سرفه یا عطسه یا تتب شتدیتد ،بتالفتاصتلته بتیتمتاریتتان را بته
مسوول مربوطه گزارش کنید و مطاب توصیۀ ایشان رفتار کنید

 ۵زمانی ر باید دستوایهان را بشییند یا ضدعفسنی نید

از م
.1
.2
.3
.4
.5

لسل پاک نندۀ دست با پایۀ الکت اسهفاده نید یا دستوایهان را با و ه بابسن بشییند؛
قبل از تماس با بیمار
قبل از مشغول شدن به پروسیجرهای تمیز/آسپتیک
پس از مواجهۀ احتمالی با ترشحات بدن
پس از تماس با بیمار
پس از تماس با محیط بیمار
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عکی ن عجدید
ی
COVID-19

برای :ار نان ب داشت ه درمان

برقراری ارتباط با بیماران مشکوک یا مبتال به بیماری ویروس کرونای ۱۱





















با احترام ،مؤدب و همدل باشید
حواستان باشد که موارد مشکتوک یتا تتأیتیتدشتده و متالقتات کتنتنتدههتای
همراه آنها ممکن است نگران و هراسان باشند
مهمترین کاری که میتوانید بکنید این استت کته بتهدقتت بته ستؤاالت و
نگرانیها گوش دهید
از زبان محلی استفاده کنید و آرام صحبت کنید
به همۀ ستؤاالت پتاستخ دهتیتد و اطتالعتات صتحتیتح را دربتارۀ بتیتمتاری
ویروس کرونای  ۹۱در اختیار افراد قرار دهید
ممکن است برای تمام ستؤالهتا جتواب نتداشتتته بتاشتیتد :هتنتوز ختیتلتی
چیزها دربارۀ بیماری ویروس کرونای  ۹۱ناشناخته است و اشکالی ندارد
که این موضوع را بپذیریم
اگر پمفلت یا جزوهای دربارۀ بیتمتاری و یتروس کترونتای  ۹۱داریتد آن را در
اختیار بیمارتان هم قرار دهید
لمس یا آرام کردن بیماران مشکوک یتا متبتتتال وقتتتی تتجتهتیتزات متراقتبتت
فردی را پوشیدهاید اشکالی ندارد
اطالعات دقیقی از بیمتار جتمتعآوری کتنتیتد :نتام ،تتار یتخ تتولتد ،ستابتقتۀ
مسافرت ،فهرست عالئم...
رونتتدهتتای متتؤستتستتۀ درمتتانتتی بتترای بتتیتتمتتاری ویتتروس کتترونتتای  ۹۱متتانتتنتتد
ایزوله کردن ،محدودیت مالقات و مراحل بعدی را بترای بتیتمتار تتوضتیتح
دهید
اگر بیمار کودک است ،اجازه دهید که یتکتی از افتراد ختانتواده یتا پترستتتار
همراه او بماند تتتت باید برای همراه تتجتهتیتزات متحتافتظتت فتردی متنتاستب
فراهم شود و او از آنها استفاده کند
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عکی ن عجدید
ی
COVID-19

برای بنواران ه مالقات نند ان مؤسسۀ درمانی
برگۀ اطالعات بیماری ویروس کرونای ۱۱

 ۵چی که باید بدانیم

 ۵کار که باید انجام دهیم

بنواری ویرهس رهنای  ۹۱چیست؟

مرتب دستوایهان را بشییند.

بتتیتتمتتاری و یتتروس کتترونتتای  ۹۱بتیتمتتاریای استتت کتته یتتک
ً
ویروس کرونای جدید که قبال در انستانهتا تشتختیتص داده
نشده بود ،ایجاد می کند .ویروسهای کرونا خانوادۀ بزرگی از
ویروسها هستند که در حیوانها و انسانها دیده میشوند.

دستهایتان را با آب و صابون بشویید یتا اگتر دستتهتایتتتان
بهوضوح کثیف نیست از یک پاک کنندۀ دست با پایۀ التکتل
استفاده کنید .اگر ویروسی روی دستتتتتان بتاشتد بتا ایتن کتار
پاک میشود.

عالمد بنواری ویرهس رهنای  ۹۱چیست؟

ونگام سورفور یوا عوطوسور وردن دووان ه بونونویتوان را بوا رنو
خدشده یا دسهوال اغذی بپسشانید.

بیماری ویروس کرونای  ،۹۱در اغلب موارد ،عالئم ختفتیتفتی
شامل آبریزش بینی ،گلودرد ،سرفه و تب دارد .ایتن بتیتمتاری
میتواند در بعضی افراد شدیدتر باشد و منجر به عفونتت ر یته
و تنگی نفس شود .در بعضی موارد ،عفونت متنتجتر بته متر
میشود.
بنواری ویرهس رهنای  ۹۱چطیر پخش میشسد؟

به نتظتر متیرستد کته بتیتمتاری ویتروس کترونتای  ۹۱از هتمته
راحتتر از طری تماس نزدیتک بتا یتک فترد متبتتتال متنتتتشتر
میشود .وقتی فتردی کته بتیتمتاری و یتروس کترونتای  ۹۱دارد
سرفه یا عطسه می کند ،قطرات کوچکی آزاد میشونتد و ا گتر
شما خیلتی نتزدیتک بتاشتیتد ،متیتتوانتیتد بتا نتفتس کشتیتدن
ویروس را به درون بدنتان وارد کنید.
چر سی بنشهر از وور در خطر است؟
هنوز باید چیزهای بیشتری در بتارۀ ایتنتکته بتیتمتاری و یتروس
کرونای  ۹۱چطور بر افراد اثر می کند بدانیتم .بته نتظتر متیرستد
افراد مسن و کسانی که بیماریهای دیگری ماننتد دیتابتت و
بیماری قلبی دارند برای ابتال به بیمتاری شتدیتد در متعترض
خطر بیشتری هستند.
درمان بنواری ویرهس رهنای  ۹۱چیست؟
در حال حاضر هیچ درمان یا واکسنی برای بتیتمتاری و یتروس
کرونای  ۹۱وجتود نتدارد .بتا ایتن حتال بستیتاری از عتال ئتم را
میتوان درمان کرد.

بتتالفتتاص تلتته دستتت تمتتال مصتترفشتتده را دور انتتداختتتتته و
دستهایتان را با آب و صابون بشویید یا از یتک پتاک کتنتنتدۀ
دست با پایۀ الکل استفاده کنید .به این ترتیب از دیتگتران در
برابر و یتروستی کته از طتر یت سترفته یتا عتطتستهتتان رهتا شتده،
محافظت می کنید.
در بیرت امکان ،بنن خسدتان ه سوی ور سورفور یوا عوطوسور
می ند یا تب دارد ،فابلرای  ۹مهری را حفظ نید.
بته نتظتر متیرستد کتته بتیتمتتاری و یتروس کتترونتای  ۹۱از هتمتته
راحتتر از راه تماس نزدیک با یک فرد مبتال منتشر میشود.
بر چشدوا ،بننی ه دوانهان دست نزنید.
دستها سطوح بسیاری را لمس می کنند که متمتکتن استت
به ویروس آلوده باشند .اگر با دست آلودهتان چشمها ،بتیتنتی
یا دهانتان را لمس کنید ،متیتتوانتیتد ویتروس را از ستطتح بته
خودتان منتقل کنید.
ا ر تب دارید ه سرفر می نید ه تنگی نف دارید ،بر پوزشوک
مراجعر نید .از ق ت تواس بگیرید ه بر مور وز درموانوی اطوال
دوید ر ِ ی مراجعر خساوید رد.
ً
دائتتمتتا راهتتنتتمتتایتتیهتتای متتتختصتتص بتتهتتداشتتت و درمتتان یتتا
مشاورهای ملی سالمت را دنبال کنید.
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عکی ن عجدید
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برای ار نان مؤسسۀ درمانی

غلبه بر استرس

اینکر در طسل یک ب ران احساس غد ،اسهرس یا از پا در مودن ونویود
ط یعی است.

با سانی ر بر ن ا اعهووواد دار یود یوا بوا
مشاور ب ت نید

س ک زند ی سالد داشهر باشید :رژید غذایر مناسب  ،خوساو،
ورزش ه ارت اط اجهواعی با دهسهان ه خانساده

برای مقابلر با احساسات خسد از الکت  ،سیگار شیدن یوا موساد
مخدر دیگر اسهفاده نکنید

ا ر از چیزی نگران وسهید با سرپرست خسد بو و وت ونویود ه
ا ر احساس ناخسشی ردید بالفابلر بر پزشکتان بگییند
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برای :ار نان مؤسسۀ درمانی
 ۵زمانی که باید دستها را بشویید یا ضدعفونی کنید

 ۵زمانی که باید دستها را بشویید یا ضدعفونی کنید

از محلول پاک کنندۀ دست با پایۀ الکل استفاده کنید یا دستهایتان را با
آب و صابون بشویید:

قووو وووت از مشوووهوووسل شووودن بووور
۲
پرهسیجروای تویز /سپهیک

۳

۱

۴

پ از مساج ۀ احهوالی با
ترش ات بدن

پ

از تواس با بنوار
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ق ت از تواس با بنوار

۵

پ از تواس با م یط
بنوار

