
 COVID-19 ویروس کرونا

بسته ارتباطاتی برای مدیریت ریسک 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی

این بسته ارتباطاتی مروری است بر دستورالعمل های کلیدی ضروری  
حفظ ایمنی و سالمتی در محل کار پرسنل بیمارستان ها و مراکز درمانی 

ایـن بسـته ارتـباطـاتـی طـوری طـراحـی شـده اسـت کـه نـسخه pdf آن بـه راحـتی در فـضای مـجازی بـه اشـتراک 
گذاشته شود و برای چاپ روی کاغذ به اندازه (A4, A3, A2) مناسب است.
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 ویـروس کـرونـا
COVID - 19 کسب آمادگی بیمارستان ها و مراکز درمانی  

برای مقابله با ویروس کرونا

مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

جداسازی (تریاژ) افراد مشکوک به کرونا

نـزدیک درب ورودی بیمارسـتان ھـا و مـراکز 
درمـانی یک محـل تـریاژ (جـداسـازی) افـراد 
مشکوک بـــه ویروس کرونـــا ایجاد کنید تـــا 
احـتمال آلـوده شـدن بـخش ھـای دیگر بـه 

ویروس کرونا کاھش یابد.

اطـالعیه، پـوسـتر و تـراکت ھـای الزم بـرای آگـاھی رسـانی 
را در محـل نـصب کنید تـا راه درسـت ضـدعـفونی دسـت ھـا 

و تنفس را به بیماران و مراجعه کننگان یاد آور شود.

بــه انــدازه کافی محــل شســتشو و ضــدعــفونی کردن 
دسـت ھـا و محـلول الکلی ضـدعـفونی کننده یا صـابـون در 

اختیار کارکنان، بیماران و مراجعه کنندگان بگذارید.

مـــــوارد  بـــــرای 
بـــه  مـــشکـــوک 
ویروس کرونـا اتـاق 
انـتظار جـداگـانـه و 
در  را  مـشـخـصی 

نظر بگیرید.

بـه افـرادی که عـالئمی ھـمچون سـرفـه، تـب، تنگی 
نـفس و دشـواری تـنفس از خـود نـشان می دھـند، 

توجه خاص نشان دھید.

مرکز درمانی و بیمارستان تحت مدیریت خود را حفاظت کنید.  
آماده باشید!  

اطمینان حاصل کنید که کلیه پرسنل درمانی و در تماس با بیماران: 

در زمینه اهمیت کاربرد و انتخاب درست ابزار حفاظت شخصی آموزش الزم را دیده اند.  •
درباره عالئم مبتالیان به ویروس کرونا آموزش دیده و به مراجعه کنندگان مشکوک ماسک •

بدهند.  
نموداری با توضیحات الزم تهیه کرده و در محل پذیرش و دسته بندی موارد مشکوک نصب •

کنید تا کارکنان به آن رجوع کنند.  
موارد مشکوک را بالفاصله ایزوله کنید.  •
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 ویـروس کـرونـا

COVID - 19

مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

مدیریت بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی

کارکنان درمـانی بـاید در زمـان دسـته بـندی مـراجـعه کنندگـان مشکوک بـه بیماری کرونـا از ابـزار حـفاظـت شخصی 

اسـتفاده کنند.  بـه تـمامی کسانی که بـا عـالئمی شـبیه بـه آنـفواالنـزا بـه مـرکز درمـانی شـما مـراجـعه می کنند یا از 

احـتمال می دھـند بـه ویروس کرونـا مـبتال شـده بـاشـند مـاسک تنفسی بـدھید. ضـرورت حـفظ بھـداشـت دسـت ھـا و تـنفس 

درست را به ھمه مراجعه کنندگان به مرکز درمانی خود یادآور شوید.

موارد مشکوک و تأئید شده ابتال بھ ویروس کرونا را بالفاصلھ ایزولھ کنید. •
برای کاھش استرس و اضطراب بیماران بھ آنھا توضیح دھید چھ می کنید و •

چرا آن کار را انجام می دھید. 
اگر امکان دارد بیماران را در اتاق ھای جدا قرار دھید. •
موارد مشکوک و تأئید شده ابتال بھ ویروس کرونا را جداگانھ بستری کنید. •
بین ھمھ بیماران حداقل یک متر فاصلھ بگذارید. •
در یک تخت بیمارستان بیشتر از یک بیمار بستری نکنید.•

مدیریت محل بستری بیماران 

مدیریت محیط 

مدیریت مالقات کنندگان 

حرکت بیماران را در درون مرکز درمانی محدود کنید تا احتمال شیوع •
بیماری در سرتاسر مرکز کاھش یابد.  

چنانچھ ضرورت جابجایی بیمار وجود دارد، از قبل آن را برنامھ ریزی کنید. •
تمامی کارکنان و بازدید کنندگانی کھ در تماس مستقیم با بیمار قرار می 
گیرند باید از وساذل حفاظتی (ماسک و دستکش و…) استفاده کنند.   

بھ طور مرتب محیط را نظافت کرده و ضد عفونی کنید.  •
تھویھ ھوای مناسب فراھم کنید و در صورت اماکن پنجره و درھا را باز •

تعداد مالقات کنندگان بیماران را محدود کرده و بھ حداقل برسانید. •

تـمامی مـالقـات کنندگـان بـاید از وسـاذل حـفاظتی (مـاسک و دسـتکش و…) اسـتفاده کنند •
و موارد مالقات آنان باید ثبت شود. 
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 ویـروس کـرونـاپزشکان و کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

COVID - 19
روش حفاظت از کارکنان مراکز درمانی در مقابل ویروس کرونا
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از راهنمایی ها و دستورالعمل های مدیر بیمارستان یا مرکز درمانی پیروی کرده و

با همکاران خود در مورد روال ایمنی در مقابل ویروس کرونا همفکری و صحبت کنید.

هنگام ورود به اتاق به بیمار مشکوک یا مبتال به 
ویروس کرونا: 

از دستکش های یکبار مصرف استفاده کنید. •

لباس بلند و تمیز آستین بلند بپوشید. •

با ماسک پزشکی دهان و بینی خود را بپوشانید.•

به خاطر داشته باشید:  
وســائــل ایــمنی شــخصی مــانــند مــاســک، دســتکش و … بــایــد 
بــــعد از تــــماس بــــا هــــر بــــیمار مــــشکوی یــــا مــــبتال بــــه کــــرونــــا 
تــعویــض شــونــد.  اگــر وســائــل یــک بــار مــصرف اســتفاده مــی 
کـنید، آنـها را پـس از اسـتفاده در سـطل زبـالـه دربسـته انـداخـته 
و دســتان خــود را بــر اســاس دســتورالــعمل داده شــده بــشویــید 
یـا ضـدعـفونـی کـنید. هـیچ وسـیله یـک بـار مـصرف  نـبایـد بـرای 

بار دو استفاده شود یا ضد عفونی گردد.

اگر از سیستم های تولید هوا نظیر 
اینتیوبیشن (گذاشنت لوله) استفاده می کنید، 

 N95 از از ابزار تنفسی مخصوص مانند
استفاده کنید.  

چک کنید که سوراخ یا پاره نشده باشد.

نیازی به پوشیدن چکمه و 
لباس  سرهمی نیست.

به خاطر داشته باشید:  
برای رعایت کامل نکات بھداشتی، چشم ھا، بینی و دھان خود را با دستکش یا دستان عریان  لمس نکنید.

اگر در حین انجام وظیفه کار دچار سرفه و عطسه شدید 
بالفاصله به مسئوالن مرتبط گزارش دهید و از توصیه های 

آنها پیروی کنید.

۵ مورد ضروری برای شستشوی کامل یا ضدعفونی دست ها 

در موارد زیر از شوینده های الکلی یا صابون و آب برای تمیز کردن کامل 


دست های خود استفاده کنید:
پیش از ملس و معاینه ی بیمار •
پیش از روند ضد عفونی و تمیز کردن بیمار •
پس از تماس با مایعات ترشح شده از بدن بیمار •
پس از ملس و معاینه ی بیمار •
پس از ملس محیط اطراف بیمار•
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 ویـروس کـرونـا

COVID - 19

پزشکان و کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

برقراری ارتباط با بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا
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با احترام و ادب و دلسوزانه برخورد کنید. •

متوجه باشید که بیمار مشکوک، مبتال به ویروس کرونا و •
همراهان آنها ممکن است دچار ترس و استرس شده باشند. 

مهمترین کاری که باید انجام دهید این است که با دقت به •
پرسش ها و نگرانی های آنها گوش کنید. 

از زبان و لهجه محلی استفاده کنید، شمرده صحبت کنید. •

به آنها اطالعات صحیح در مورد ابتال به ویروس کرونا •
بدهید. 

هر سوالی ممکن است جواب نداشته باشید. هنوز جنبه های  •
ناشناخته بسیار در ارتباط با ویروس کرونا وجود دارد؛ این 

نکته را باید پذیرفت.  

اگر جزوه و بروشور درباره کرونا دارید آن را در اختیار •
بیماران خود قرار دهید.  

ملس کردن بیماران مشکوک و مبتال به کرونا، در صورتی که •
رعایت پوشش ایمنی را کرده باشیدمانعی ندارد.  

مشخصات دقیق بیمار را گردآوری کنید: نام، نام خانوادگی، •
تاریخ تولد، تاریخچه مسافرت، فهرست عالیم و ... 

روند مراقبت های پزشکی از بیماران مبتال به کرونا را توضیح •
دهید، مانند قرنطینه، محدودیت مالقات و گام های بعدی.  

اگر بیمار کودک است، اجازه دهید یکی از بستگان به عنوان •
همراه با او بماند. این فرد باید از پوشش ایمنی و وسائل 

حفاظت شخصی استاندارد استفاده کند. 

در صورت امکان، درباره وضعیت جدید بیمار به بستگان و •
مالقات کنندگان اطالع رسانی کنید.
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 ویـروس کـرونـابیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

COVID - 19
آنچه باید درباره ویروس کرونا بدانید!
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دسـتان خـود را بـه صـورت مـکرر بـا آب و صـابـون 
بشویید.  

تـمیز کـردن دسـت هـای خـود را حـتی زمـانـی کـه دسـت کـثیف بـه 
نــــظر نــــمی رســــند بــــا اســــتفاده از شــــویــــنده هــــای الــــکلی انــــجام 
دهــید. ایــن امــر بــاعــث مــی شــود ویــروس هــای احــتمالــی کــه بــر 


روی دستان شما قرار گرفته از بین بروند.

جـلوی بـینی و دهـان خـود را بـه هـنگام عـطسه یـا 
ســـرفـــه بـــا اســـتفاده از دســـتمال کـــاغـــذی یـــک بـــار 

مصرف بپوشانید. 
دســتمال  کــاغــذی اســتفاده شــده را بــالفــاصــله در ســطل زبــالــه 
دردار بـیانـدازیـد و دسـتان خـود را بـا آب و صـابـون بـشویـید یـا 
از شــویــنده هــای الــکلی اســتفاده کــنید. بــه ایــن تــرتــیب دیــگران 
از ویــــروســــی کــــه از طــــریــــق عــــطسه و ســــرفــــه انــــتشار یــــافــــته در 


امان خواهند ماند. 

اگــر امــکان دارد از کــسی کــه ســرفــه و عــطسه مــی 
کند یا تب دارد یک متر فاصله بگیرید. 

بــــه نــــظر مــــی رســــد کــــه کــــرونــــا بــــا تــــماس مســــتقیم بــــا فــــرد 

بیمار انتقال یابد. 

از ملس کردن دهان و بینی خود پرهیز کنید.  
دسـت هـای شـما مـکان هـای زیـادی را کـه مـمکن اسـت آلـوده بـه 
ویــروس بــاشــند را ملــس کــرده انــد کــه اگــر بــه چــشمان، بــینی یــا 
دهـان خـود بـمالـید، سـبب انـتقال ویـروس از اشـیاء بـه بـدن شـما 


می شوند. 

اگـــر تـــب داریـــد، ســـرفـــه مـــی کـــنید و یـــا مـــشکالت 
تــنفسی داریــد بــه پــزشــک مــراجــعه کــنید. پــیش از 
مـراجـعه بـه پـزشـک یـا مـرکـز درمـانـی در ایـن زمـینه 

هماهنگ کنید و با وقت قبلی بروید.  
بـه راهـنمایـی پـزشـکان، پـرسـنل درمـانـی و و دسـتورالـعمل هـای 

مراکز درمانی توجه کامل کرده و به آنها عمل کنید.

۵ مورد که باید بدانیم
کرونا چیست؟ 

کـرونـای کـوویـد-۱۹ ویـروس جـدیـد کـرونـاسـت کـه در گـذشـته در 
انــسان تــشخیص داده شــده بــود. ویــروس هــای کــرونــا خــانــواده  
بــــزرگــــی از ویــــروس هــــا هســــتند کــــه هــــم در حــــیوانــــات و هــــم در 


انسان ها پیدا می شوند.

عالیم آن چیست؟ 

در بیشــتر مــوارد، کــرونــا عــالئــم خــفیف مــانــند آب ریــزش بــینی، 
گـــلو درد، ســـرفـــه و تـــب  دارد. در بـــرخـــی افـــراد ایـــن عـــالئـــم مـــی 
تـوانـند خـود را شـدیـد تـر نـشان دهـند و منجـر بـه سـینه پهـلو یـا 
مــشکالت تــنفسی شــونــد. در بــرخــیموارد، ابــتال بــه ایــن بــیماری 


منجر به مرگ می شود.

این ویروس چگونه پخش می شود؟ 

ایـــــن ویـــــروس از طـــــریـــــق تـــــماس نـــــزدیـــــک بـــــا شـــــخص مـــــبتال بـــــه 
ســـادگـــی انـــتقال مـــی یـــابـــد.  بـــا عـــطسه یـــا ســـرفـــه فـــرد مـــبتال بـــه 
کــــرونــــا، قــــطرات ریــــز نــــاقــــل ویــــروس رهــــا و در هــــوا پــــخش مــــی 
شــونــد کــه در فــاصــله نــزدیــک  از راه تــنفسی بــه دیــگران انــتقال 


پیدا می کند. 

چه کسانی در خطر ابتال هستند؟ 

هــنوز نــیاز بــه شــناخــت بیشــتر دربــاره ایــن ویــروس داریــم. نــزد 
نـــزد افـــراد ســـالـــخورده و افـــرادی کـــه دچـــار مـــشکالت ســـالمـــتی 
دیـگر مـانـند دیـابـت و بـیماری قـلبی هسـتند، خـطر ابـتال بـه نـوع 


شدیدتری از این بیماری دیده شده است.

درمان این بیماری چیست؟ 

هـنوز درمـان یـا واکـسنی بـرای کـرونـای کـوویـد-۱۹ یـافـت نشـده 
است، اما بسیاری از عوارض آن را می توان معالجه کرد.

۵ کار که باید انجام دهیم
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طبیعی است که در طول بحران احساس 

ناراحتی، استرس یا غم کنید.

در این باره با کسانی که به 
آنها اعتماد دارید یا یک 

مشاور صحبت کنید.

شیوه زندگی سالم در پیش بگیرید:  
رژیم غذایی درست، خواب با کیفیت،  

ورزش و روابط اجتماعی با دوستان و خانواده

از سیگار، الکل یا مواد دیگر  
برای مقابله با استرس  

خود استفاده نکنید.

اگر نگرانی دارید با سرپرست خود در میان 
بگذارید. اگر احساس ناخوشی می کنید  

فوری به پزشک خود بگویید.
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۵ لحظه که باید به شستشوی دست ها فکر کنیم!

۵ مورد ضروری برای 
شستشوی کامل یا 

ضدعفونی دست ها
در موارد زیر از شوینده های الکلی یا صابون و آب برای تمیز کردن کامل دست 

های خود استفاده کنید:

پیش از ملس و 
معاینه ی بیمار

پس از تماس با مایعات 
ترشح شده از بدن بیمار

پیش از روند ضد عفونی 
و تمیز کردن بیمار

پس از ملس و 

معاینه ی بیمار

پس از ملس  
محیط اطراف بیمار

http://www.iraneabad.org
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مقدمه:

هدف:

مخاطب: این بسته برای کیست؟

در 30 ژانویه سال 2020، سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونای جدید (COVID-19)  را معادل موقعیتی 
اضطراری برای سالمت عموم و دارای اهمیت بین املللی اعالم کرد. مقابله با این ویروس نیازبه آمادگی کامل دارد، از 

جمله شناخت و تسلط کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی به اطالعات، روش های کاری و ابزارهایی است که برای کار 
ایمن و موثر ضرورت دارند.  

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی نقش مهمی در مقابله با شیوع ویروس کرونا بازی می کنند و ستون فقرات دفاعی 
هر کشور در محدود و مهار کردن شیوع این بیماری هستند. آنها در خط مقدم مراقبت از بیماران مشکوک و تأیید شده 

کرونا قرار گرفته اند و در شرایط چالش برانگیز و دشوار انجام وظیفه می کنند. در تالش برای محافظت از جامعه، 
کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی نسبت به دیگر افراد از در معرض ریسک باالتری از ابتال به این بیماری قرار گرفته 
اند. همچنین خطراتی مانند روان پریشی، خستگی، فرسودگی مفرط شغلی و یا طرد شدن آنها را تهدید می کند. به 

همین دلیل سازمان بهداشت جهانی امر مهم حفاظت از کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی را به رسمیت شناخته و در 
این باره احساس مسئولیت می کند.

هـدف از انـتشار ایـن بسـته ارتـباطـاتـی حـفاظـت از کـارکـنان حـوزه ی پـزشـکی و درمـانـی از خـطر ابـتال بـه ویـروس کـرونـا و جـلوگـیری 

از شــیوع گســترده ی آن در بــیمارســتان هــا و مــراکــزدرمــانــی اســت. ایــن بســته حــاوی مجــموعــه پــیام هــای ســاده شــده و یــاد آوری 
هــایــی اســت کــه بــر اســاس راهــنمایــی فــنی دقــیق ســازمــان بهــداشــت جــهانــی بــا هــدف کــنترل و پــیشگیری از شــیوع ایــن بــیماری در 

مــراکــز درمــانــی در شــرایــط حــضور ویــروس کــرونــا تــهیه شــده اســت بــرای اطــالعــات کــامــل تــر بــه راهــنمای ســازمــان بهــداشــت جــهانــی 

رجوع شود.

بـرای تـمامـی کـارکـنان در حـوزه ی پـزشـکی و درمـانـی، پـزشـک، پـرسـتار، مـدیـران بـیمارسـتان وغـیره. پـوسـترهـای ایـن بسـته مـی تـوانـد 

در شـبکه ی پـرسـنل بـه اشـتراک شـود، در اخـتیار بـیمارسـتان هـا و درمـانـگاه هـای دولـتی و خـصوصـی، انجـمن  پـرسـتاران، مـامـاهـا 
و پزشکان و … گذاشته شده و در محل کار کارکنان حوزه ی درمانی برای هشدار و یادآوری نصب گردد.



مورد استفاده مخاطب اولیه عنوان شماره

در جلسات آموزشی به اشتراک 
گذاشته شود. در محل قابل رویت 

برای کارکنان نصب شود.

مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی کسب آمادگی بیمارستان ها و 
مراکز درمانی برای مقابله با 

ویروس کرونا

Poster 1

در جلسات آموزشی به اشتراک 
گذاشته شود. در محل قابل رویت 

برای کارکنان نصب شود.

مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی مدیریت بیماران مشکوک یا مبتال 
به ویروس کرونا در بیمارستان ها 

و مراکز درمانی

Poster 2

در جلسات آموزشی به اشتراک 
گذاشته شود. در محل قابل رویت 


برای کارکنان نصب شود.

به عنوان مثال در ورودی و خروجی 
بخش قرنطینه

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی روش حفاظت از کارکنان مراکز 
درمانی در مقابل ویروس کرونا

Poster 3

در جلسات آموزشی به اشتراک 
گذاشته شود. آن را در بخش پذیرش 

بگذارید

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی برقراری ارتباط با بیماران 
مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا

Flyer 4

چاپ کرده و در بخش پذیرش مراکز 
درمانی نصب کنید.

بیماران و مالقات کنندگان اطالعات در مورد ویروس کرونا Flyer 5

در جلسات آموزشی به اشتراک 
گذاشته شود. در محل قابل رویت 


برای کارکنان نصب شود.

به عنوان مثال در آشپزخانه و سالن 
غذاخوری

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی مقابله با استرس Poster 6

در جلسات آموزشی به اشتراک 
گذاشته شود. در محل قابل رویت 


برای کارکنان نصب شود.

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی پنج نکته برای بهداشت دست Poster 7




