
 91-پیشگیری از انتشار کووید

 در مراکز مراقبت طوالنی مدت

بررسی کارکنان و افراد مقیم در مرکز  ا  . 4

 نظر تب و عالیم تنفسی:

  محدود کردن افراد دارای تب یزا عزال زم

 تنفسی حاد در اتاقشان

  استفاده ا  ماسک در صورت ضروری بزودن

 خروج ا  اتاق برای انجام اقدامات پ شکی

  گ ارش فوری به اداره بهداشت در صزورت

ابتالی یکی ا  افراد و انجام توصزیزه یزای 

 مربوط به کنترل و پیشگیری

  مراجعه به به توصیه یا و دستورالعمل یزای

موجود در رابطه با بیماران مبتال به ویزرو  

کرونا در محیط درمانی، در ینگام ار یزابزی 

 یک بیماری تنفسی ناشناخته

امکان دسترسی آسان و صزحزیزه بزه .  5

 تجهی ات حفاظت فردی:

  نصب احتیاطات ال م و تجهی ات حفزاظزت

فردی مناسب در بیرون ا  اتاق افراد مقزیزم 

 در مرک 

  قرار دادن لوا م حفاظت فردی شامل محافظ

چشم، گان و دستکش در بیرون ا  اتاق افراد 

 مقیم

پیشگیری از انتشار میکررو  ارای 

 تنفسی در داخل مرکز

  اطالع به مراک  مراقبت سطه باالتر، قبل

محتمل  91-ا  انتقال فرد مبتال به کووید

 یا تشخیص داده شده

 91-اطالع دادن یرگونه بیماری کزوویزد 

احتمالی در افراد مقیم یا کارکنان، بزه 

سا مان مربوطه جزهزت مشزاوره و 

 راینمایی

  قرار دادن یک سطل  باله در ن دیکی درب

خروجی اتاق افراد مقیم، جهت تسهیل در 

دور انداختن تجهی ات محافزظزت فزردی 

 توسط کارکنان

لغو یمه فعالیت یای گزرویزی و از ا .  6

 خوردن به صورت جمعی

منبع: مرک  کنترل و پیشزگزیزری ا  

 (CDCبیماری یا )

 

 گردآورنده: راحله خیری 

 مترجمان: فاطمه حسین  اده- 

  یره پارسا یان

 طراح: راحله خیری 

  :تحت نظارت اساتید گزرامزی

سرکار خانم دکتر پاشایی پور و 

 سرکار خانم دکتر نیک پیما

گروه  -کارگروه آمو ش و مشاوره”

پرستاری سالمت جامعه و 

 “سالمندی
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در مراک  مراقبت طوالنی مدت یا خانه یزای 

پرستاری، ممکن است یکی ا  سزاکزنزیزن، 

 91-عیادت کنندگان یا کارکنان دچار کووید

باشند؛ بنابراین ال م است که استراتژی یای 

ال م برای پیشگیری ا  انتشار این بیماری در 

 این مراک  به کار گرفته شود.

  نصب عال م بیماری بر تابلویی در ورودی

 مرک   

   آمو ش به مالقات کنندگان در خصزو

پریی  ا  ورود به مرک  درصورت ابتال بزه 

 عفونت تنفسی

   تسهیل روشهای جایگ ین برای با دید ا

 مرک  )وید و کنفرانس( 

  بررسی عال م عفونت تنفسی افراد مقیم

 در ینگام ورود آنها به مرک  

   انجام اقدامات مناسب پیشزگزیزری ا

 عفونت برای افراد دارای عالمت 

  دادن مرخصی به کارکنان در صزورت

 داشتن عال م عفونت تنفسی 

  مشاوره کارکنان مبتال به بیزمزاری بزا

کارشناسان سالمت شغلی در خصزو  

  با گشت به کار

 شناسایی سریع و مدیریت بیماران 

 در نظر گرفتن وی یت و مشاوره ایمن 

 توجه به تجهی ات و منابع 

 مالحظات بهداشت شغلی پرسنل 

 آمو ش 

 مقدمه

 91آمادگی در برابر کووید 

پیشگیری از ورود میکرو  تنفسی بره 

 مرکز

پیشگیری از انتشار میکررو  ارای 

 تنفسی در داخل مرکز

اف ایش آگایی کارکنان و افراد مقیزم در .  9

 مرک :

  توضیه دادن اقداماتی که مزرکز  بزرای

 حفاظت ا  آنان انجام می دید.

 پاسخگویی به سؤاالت 

  آمو ش کاریایی که می توانند برای مراقبت

 ا  خود و یمکارانشان انجام دیند.

توصیه به افراد مقیم در مرک ، مزالقزات .  2

کنندگان و کارکنان در خصزو  رعزایزت 

بهداشت دست و تنفسی ا  جزمزلزه آداب 

 سرفه

تعیین کارکنان اختصاصی جهت مراقبزت .  3

و ارا ه آمزو ش  91ا  بیماران مبتال به کووید 

   یای کنترل عفونت به آنان
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