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 مقاله مروری

 مبتال بيماران بيمارستاوي بيه و داخل اوتقال و وقل های روش

 COVID-19 به
 

 چکيدُ

 ٚ ٔجتال ثيٕبساٖ وشدٖ خب ثٝ خب ٔٛضٛؿ خٟبٖ، دس COVID-19 ٚيشٚػي ثيٕبسي ؿيٛؿ پي دس
 ٚ ٔغشح خذي عٛسثٝ ٔشٔٛص ٚ خذيذ ثيٕبسي ايٗ ثٝ اثتال اص خٌّٛيشي ثشاي فشدي حفبؽت
 ثيٕبسي، ايٗ ثٝ ٔجتاليبٖ ا٘تمبَ ٞبي پيچيذٌي تشيٗخذي ٚ ٟٕٔتشيٗ اص يىي .ؿٛدٔي پيٍيشي
 ثشسػي سٚپيؾ ٔؼبِٝ تشيٟٗٔٓ ٚ اِٚيٗ ثٙبثشايٗ. اػت (nosocomial) ثيٕبسػتب٘ي ػشايت

 ايٗ ا٘تمبَ ٚ ٘مُ ثشاي ضشٚسي ٚ ٘يبص ٔٛسد ٞبياحتيبط ثبيذ ٕٞچٙيٗ .اػت ثيٕبس ا٘تمبَ ضشٚست
 ٚ ثٟذاؿتي ٞبيپشٚتىُ. ؿٛد پيٍيشي ٚ اخشا خذي عٛس ثٝ ٚ تقشيف پيؾ اص ثيٕبساٖ اص دػتٝ

 وبدس ٚ ػالٔت ٔشالجيٗ أٙيت ثيٕبس، أٙيت اكّي ثخؾ چٟبس دس سا ٘يبص ٔٛسد ٞبياحتيبط
 ٔٛسد تدٟيضات ضذففٛ٘ي ٚ داس٘ذ حضٛس ا٘تمبَ ٔؼيش دس احتٕبال وٝ افشادي أٙيت دسٔبٖ،
 ٚ ثيٕبسػتب٘ي ثيٗ ثيٕبساٖ ا٘تمبَ. وشد ثٙذيدػتٝ تٛأٖي خبييثٝخب ٚ ا٘تمبَ اص ثقذ اػتفبدٜ

پظٚٞؾ ثش ٔشٚسي ٔمبِٝ ايٗ. ٔي ثبؿذسٚثشٚ  ٔختّفي خغشات ٚ ٞبچبِؾ ثب ثيٕبسػتبٖ داخُ
-COVID  ٚيشٚػي ثيٕبسي ؿذٖ پب٘ذٔيه ثبصٜ دس وٝ ؿذٜ تقشيف ٞبيپشٚتىُ ٚ ٔيذا٘ي ٞبي

 أىب٘بت ٚ ؿشايظ ٌشفتٗ ٘ؾش دس ثب تٛأٖي وٝ ٔي پشداصد ا٘ذؿذٜ ػبصيپيبدٜ ٚ ا٘دبْ ،19
 .وشد اػتفبدٜ ٔجتال ثيٕبساٖ خبيي خبثٝ ؿشايظ ثٟجٛد ثشاي آٟ٘ب اص وـٛسٔبٖ

 Scopus, Web of ؿبُٔ ٔقتجش دادٜ ٞبي پبيٍبٜ دس خؼتدٛ ٔٛتٛسٞبي اص اػتفبدٜ ثب تحميك ايٗ

Science, PubMed, Science Direct, Google Scholar فّٕي ٞبئلبحجٝ ٔشٚس و ٚ 
 ثٝ ٘يبصٔٙذ يب ٚ حبد ثيٕبساٖ ٚ وشٚ٘ب ثيٕبسي ٔجتاليبٖ خبييخبثٝ ٔٛسد دس ثشٌضاسؿذٜ ٞبيوٙفشا٘غ
 ؿٛاٞذ ٚخٛد فذْ ٚ ثيٕبسي ايٗ ثٛدٖ ٘ٛپذيذ ثٝ تٛخٝ ثب .اػت ؿذٜ ا٘دبْ ٚيظٜ، ٞبئشالجت

 ٞبيپشٚتىُ ٚ ٞبپظٚٞؾ اص ثيٕبسي، ايٗ ٘بؿٙبختٝ احتٕبال ٚ ٔتقذد اثقبد دسٔٛسد ٔتمٗ ٚ وبفي
 تحميك ايٗ دس ٘يض ٚاٌيشداس ٚ حبد ٞبيثيٕبسي ثٝ ٔجتال ثيٕبساٖ ػبيش ا٘تمبَ ٔٛسد دس ؿذٜ تقشيف
 .اػت ؿذٜ اػتفبدٜ

 ػالٔت، ٔشالت ٚيظٜ، ٔشالجت فشدي، حفبؽت ثيٕبس، ا٘تمبَ ،COVID-19 :كليدي ٍاشگاى

 تدٟيضات
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 هقدهِ
 ٚاٌيش ٞبيثيٕبسي يب ٚ حبد ٞبي دسٌيشي ثب ثيٕبساٖ ا٘تمبَ ٕٞيـٝ

 ؿبُٔ آٖ اػبػي اخضا ٚ اػت ثٛدٜ ٔغشح چبِؾ يه فٙٛاٖ ثٝ

 پيؾ اص ٞبيِيؼت چه ٚ ٞبپشٚتىُ ٚسصيذٜ، ػالٔت ٔشالجيٗ

 ٚ ٔغٕئٗ ا٘تمبَ خٟت ٔٙبػت ٚػبيُ ٚ تدٟيضات ؿذٜ، تقشيف

 ٚ ٘مُ ٔقَٕٛ، ثغٛس. ثبؿذٔي خبييخبثٝ ثشاي ٔٙبػت صٔبٖ ا٘تخبة
 سٚ سٚثٝ ؿشايظ ثجبتيثي خغش ثب حبد ٞبيثيٕبسي دسٌيش افشاد ا٘تمبَ

 پب٘ذٔيه ٚ خٟبٖ ػغح دس COVID-19 ثيٕبسي ثبؿيٛؿ. اػت

 رسات عشيك اص ثيٕبسي ايٗ ػشيـ ا٘تمبَ ثٝ تٛخٝ ثب آٖ، ؿذٖ

 ٔـىٛن يب ٚ ٔجتال ثيٕبساٖ خبييخبثٝ ٔحيظ، دس ٔقّك ٚ تٙفؼي

 ثب. ثبؿذٔي وـٛسٞب دسٔبٖ ػيؼتٓ اػبػي ٞبيدغذغٝ اص يىي

 اسصيبثي ٚ ثيـتش ٞبيثشسػي ثٝ ٘يبص ٕٞچٙبٖ ٔٛضٛؿ ايٗ ايٙىٝ

 ٚخٛد آٟ٘ب لغقي سد يب تبييذ ثشاي ٔختّف ٞبيپشٚتىُ ٘تبيح دليك

 اػبع ثش ٞبييپشٚتىُ وٙذٔي ايدبة وٙٛ٘ي ٘يبص حبَ ايٗ ثب ،داسد

ايٗ  پب٘ذٔيه ٔٛلقيت دس. ؿٛد تقشيف خبٔقٝ ٞش أىب٘بت ٚ ٘يبص
 ٔختّف ٞبيثخؾ ثيٗ ثيٕبسي ايٗ ثٝ ٔجتال ثيٕبساٖ ا٘تمبَ ثيٕبسي،

 خذيذ چبِؾ ثب ثيٕبسػتب٘ي ثيٗ خبييخبثٝ يب ٚ دسٔب٘ي ٔشوض يه

. ثبؿذٔي ٕٞشاٜ ٘يض اعشافيبٖ ٚ دسٔبٖ وبدس اثتالي ٚ ثيٕبسي ػشايت
 حبَ فيٗ دس ٚ ثيٕبسػتب٘ي فضبٞبي دس ثيٕبسي ػشايت وٙتشَ خٟت

 چٟبس ثٝ سا ٔؼبِٝ تٛأٖي سػذٔي ٘ؾش ثٝ ثيٕبس ٔغٕئٗ ا٘تمبَ يه

 Health Care ػالٔت ٔشالجيٗ اص ٔحبفؾت :وشد تمؼيٓ ٌشٜٚ صيش

Worker (HCW) تٛػقٝ ٚ فشدي حفبؽت اثضاسٞبي اص اػتفبدٜ ثب 

 وٙتشَ ثيٕبسػتب٘ي، ؿيٛؿ وبٞؾ خٟت حفبؽتي ٞبياػتشاتظي

 وٝ افشادي اص ٔحبفؾت ٚ ا٘تمبَ حيٗ ثيٕبساٖ حفبؽت ٚ ايٕٙي

 ثبؿٙذ، داؿتٝ حضٛس ثيٕبساٖ ايٗ خبييخبثٝ ٔؼيش دس اػت ٕٔىٗ

 ٔذيشيت ثٝ تٛا٘ذٔي ففٛ٘ت وٙتشَ ٞبيپشٚتىُ دليك اخشاي. اػت

 ٕٞٝ ػالٔت تٛا٘ذٔي آٟ٘ب سفبيت فذْ ٚ ٕ٘بيذ وٕه ٔؼبِٝ ايٗ

 ٚ وٙتشَ خٟت تالؽ ثٙبثشايٗ. ا٘ذاصد خغش ثٝ سا دسٌيش ٞبيٌشٜٚ
 خظ ٚ ٞبپشٚتىُ تقشيف ٘يبصٔٙذ ثيٕبسي ايٗ ا٘تمبَ احتٕبَ وبٞؾ

 اص ٞذف. ثبؿذ ٔي ثيٕبساٖ ايٗ خبيي خبثٝ ثشاي ٔٙبػجي ٞبئـي

 ٔشاوض ٚ وـٛسٞب ؿذٜ اسائٝ ٞبيتدشثٝ ، ثشسػئشٚسي ٔمبِٝ ايٗ

 11 وٛٚيذ ثيٕبساٖ ا٘تمبَ ٚ ٘مُ ٔذيشيت ساػتبي دس خٟبٖ دسٔب٘ي

 ٔي ثبؿذ.

 

 ّا يافتِ
 خٟت اػت ٕٔىٗ ٞؼتٙذ ثؼتشي ٞبثيٕبسػتبٖ دس وٝ ثيٕبسا٘ي

 پيذا خبيي خبثٝ ثٝ ٘يبص دسٔب٘ي يب تـخيلي پشٚػيدشٞبي ا٘دبْ

 ثيٕبسػتبٖ يه داخُ ٞبيثخؾ ثيٗ تٛا٘ذٔي خبييثٝخب ايٗ. وٙٙذ

 ثٝ ػىٛ٘ت ٔحُ اص ا٘تمبَ حتي يب ٚ ديٍش ثيٕبسػتبٖ ثٝ ا٘تمبَ يب ٚ

 11وٛٚيذ ثيٕبسي خبف ٞبيٚيظٌي ثٝ تٛخٝ ثب. ثبؿذ دسٔب٘ي ٔشاوض

. داسد خبكي تؼٟيالت ثٝ ٘يبص ٔـىٛن بي ٚ ٔجتال ثيٕبساٖ ٔذيشيت
 الذاْ خٟت تٛا٘ذٔي دسٔب٘ي ٔشوض داخُ دس آٟ٘ب خبييثٝخب

 ٔب٘ٙذ دسٔب٘ي يب ٚ تلٛيشثشداسي ،ثشٚ٘ىٛػىٛپي ٔب٘ٙذ تـخيلي

 وٛٚيذ ثٝ اثتال تـخيق اػت ٕٔىٗ ٕٞچٙيٗ. ثبؿذ خشاحي فُٕ

 ا٘تمبَ ثٝ ٘يبص ٚ ثبؿذ ؿذٜ ا٘دبْ ثيٕبسػتبٖ ديٍش ٞبيثخؾ دس 11

 ؿبيذ ٚ يب ثبؿذ داؿتٝ ٚخٛد ايضِٚٝ يب ٚ وٛٚيذ ٚيظٜ ثخؾ ثٝ آٟ٘ب

 ثيٕبسػتبٖ يه اص تٛا٘ذٔي ا٘تمبَ. وٙذ پيذا ٚيظٜ ٔشالجت ثٝ ٘يبص ثيٕبس

 ٘ٛؿ ثٝ تٛخٝ ثب. ثبؿذ ٔٙبػت تدٟيضات ثب ٚ ٔقيٗ ٞبيثيٕبسػتبٖ ثٝ

 ٚ ٔـخق پيؾ اص الصْ تدٟيضات ٚ تٕٟيذات ثبيذ ا٘تمبَ

 چبِؾ ثب ٕٞٛاسٜ ثيٕبساٖ اص دػتٝ ايٗ خبييخبثٝ. ؿٛد ػبصٔب٘ذٞي

 ٘يشٚي ٚ ٞبفقبِيت ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبسي ٘يبصٔٙذ ٚثٛدٜ  سٚثشٚ

ثٝخب حيٗ اػت ٕٔىٗ وٝ اي ٘بخٛاػتٝ فٛاسم. ٔي ثبؿذ ا٘ؼب٘ي
 فٛاسم ايٗ. ثبؿذٔي إٞيت حبئض ثؼيبس دٞذ سخ ثيٕبس يه خبيي

 ؿٛن ٔب٘ٙذ اػبػي فيضيِٛٛطيه اختالالت ايدبد تٛا٘ذٔي
 ثذِيُ ثيٕبس عٛال٘ي البٔت احتٕبَ ثيٕبس، ٘بسضبيتي ٞبيپٌٛاليؼٕي،

. ثبؿذ ٔشي حتي يب ٚ اػت دادٜ سخ خبييثٝخب حيٗ وٝ كذٔبتي
 ٔثبَ، فٙٛاٖثٝ. ؿٛد ٔـىالت ايٗ ثبفث تٛا٘ذٔي ٔختّفي داليُ

 ٘ذاؿتٝ ٔٙبػجي ٕٞىبسي ٚ ٕٞبٍٞٙي خبييخبثٝ ايٗ دس دسٌيش افشاد

 ثؼيبس ٘ىتٝ. ؿٛد دسدػشػبص تدٟيضات خشاثي ٚ وٕجٛد يب ٚ ثبؿٙذ

 ِحبػ ثبيذ 11 وٛٚيذ ثيٕبساٖ ٔٛسد دس خبف عٛس ثٝ وٝ ٟٕٔي

 ثيٕبس ا٘تمبَ دس دسٌيش افشاد ثشاي ثيٕبسي ا٘تمبَ ٚ ػشايت خغش ٕ٘ٛد،

 حفبؽت ثبيذ ثيٕبس، ٔشالجت ٚ حفبؽت ثش فالٜٚ ثٙبثشايٗ. ثبؿذٔي

 ٞبيپشٚتىُ وٕه ثب حفبؽت ايٗ. ؿٛد ِحبػ ٘يض ثيٕبس ٕٞشاٞبٖ

 ٚ حفبؽتي تدٟيضات تبٔيٗ ٚ تقشيف ؿذٜ، ٔـخق پيؾ اص ٔشالجتي
 وٝ دٞٙذٜ ا٘تمبَ تيٓ افضبي آٔٛصؽ ٕٞچٙيٗ ٚ ٘يبص ٔٛسد اثضاسٞبي

 ففٛ٘ت وٙتشَ ٚ فشدي حفبؽت اثضاس اص اػتفبدٜ ٘حٜٛ آٔٛصؽ ؿبُٔ

 لجُ، ثيٕبس؛ ؿشايظ ػبصي ٔؼتٙذ ٚ افضب ػبيش ثب ٕٞبٍٞٙي ٘حٜٛ ٚ

 دس. ثبؿذٔي ا٘تمبَ؛ عي ثيٕبس ؿشايظ ٔذيشيت ٘حٜٛ ٚ ا٘تمبَ حيٗ

 اػبػي ٚ وّي ثخؾ چٟبس COVID-19 ثيٕبساٖ ا٘تمبَ فشايٙذ

 ثبيذ ا٘تمبَ، دس دسٌيش افشاد تٕبْ أٙيت تبٔيٗ ثشاي داسدوٝ ٚخٛد

 تديٟضات ٚ ؿٛد اخشا ٚ ثيٙيپيؾ ٞبييِيؼت چه ٚ ٞبپشٚتىُ

 ثيٕبساٖ ايٗ ا٘تمبَ ٔؼَٛٚ ٔشاوض اختيبس دس ٚ تبٔيٗ آٟ٘ب ٘يبص ٔٛسد

 ٚ ػالٔت ٔشالجيٗ أٙيت :ؿبُٔ ثخؾ چٟبس ايٗ. ؿٛد دادٜ لشاس
 ٕٔىٗ وٝ افشادي أٙيت ثيٕبس، اص ٔشالجت ٚ أٙيت دسٔبٖ، وبدس

 ٚ ففٛ٘ت وٙتشَ ٚ ثبؿٙذ داؿتٝ حضٛس خبيي خبثٝ دسٔؼيش اػت
 وذاْ ٞش وٝ ثبؿذٔي ا٘تمبَ اص ثقذ افشاد ٚ تدٟيضات ضذففٛ٘ي

 ا٘تمبَ يه. ٌيشدٔي دسثش سا ثشسػي لبثُ خغشات ٚ ٞبچبِؾ

ٔشي چـٍٕيش افضايؾ ثبفث تٛا٘ذٔي ٘ـذٜ ػبصٔب٘ذٞي ٚ فدٛال٘ٝ
 ثيٕبسػتب٘ي ػغح دس ثيٕبسي ػشايت ٚ اثتال ٔيضاٖ ٚ ثيٕبساٖ ٔيشٚ

 .ؿٛد
 

  بيوار از هراقبت ٍ حفاظت
 تقشيف اكّي ثٙذيدػتٝ ؿؾ دس ثيٕبسسأيتٛاٖ اص حفبؽت اكَٛ

 وشد

  ثيٕبس ا٘تمبَ ثشاي ٌيشيتلٕيٓ •
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 COVID_19 بِ هبتال بيوبراى بيوبرستبًی بيي ٍ داخل اًتقبل ٍ ًقل
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 ا٘تمبَ اص لجُ الصْ ٞبي آٔبدٌي •

 ثيٕبس خبيي خبثٝ سٚؽ •

 ٕٞشاٜ ٘يشٚٞبي •

  ٘يبص ٔٛسد تدٟيضات •

 ػبصي ٔؼتٙذ •

 اص ثبيذ اػت ٔؼّٓ آ٘چٝ :بيوار اًتقال براي گيريتصوين
 ثبيذ ثيٕبس ؿشايظ تٕبْ. ٕ٘ٛد خٛدداسي ثيٕبس ضشٚسي غيش ا٘تمبَ
اص  ثقضي. ؿٛد ثشسػي ٔٛخٛد أىب٘بت ثٝ تٛخٝ ثب ٚ پضؿه تٛػظ

 حتي يب ٚ داد ا٘دبْ ثيٕبس ثبِيٗ ثش پشتبثُ ثلٛست تٛأٖي سا الذأبت
. ا٘ذاخت تقٛيك ثٝ ثيٕبس حبَ ٘ؼجي ثٟجٛد تب ؿشايظ، ثٝ تٛخٝ ثب

 تـخيلي ٚ دسٔب٘ي ٞبيپشٚػيدش ٔٛلـ ثٝ ٚ ٍٞٙبْ صٚد تـخيق
 ػشيـ ا٘تمبَ ٚ COVID-19 ثٝ ٔـىٛن ٚ ٔجتال ثذحبَ ثيٕبساٖ

 ثؼيبس ثيٕبسي، وٙتشَ ٚ ثيٕبس ؿشايظ ثٟجٛد دس تٛا٘ذٔي ثيٕبس
 تـخيق ٔذيشيت خٟت ثبيذ ٞبثيٕبسػتبٖ ٔؼِٛٚيٗ. ثبؿذ تبثيشٌزاس

 ٞبسيضيثش٘بٔٝ ٔٛخٛد، أىب٘بت ثٝ تٛخٝ ثب ثذحبَ ثيٕبساٖ صٚدٍٞٙبْ
 سا ٘يبص ٔٛسد ٞبيٕٞبٍٞٙي ٚ دٞٙذ ا٘دبْ سا الصْ ٞبيآٔٛصؽ ٚ

 ثبيذ. وٙٙذ تذٚيٗ سا ٘يبص ٔٛسد ٞبيِيؼت چه ٚ وشدٜ ٔـخق
 سا ثيٕبس وٝ ٚاحذي ٚ ثيٕبس فشػتٙذٜ ٚاحذ ثيٗ الصْ ٞبيٕٞبٍٞٙي

 ثيٕبس، ؿشايظ ٔٛسد دس وبُٔ اعالفبت ٚ ؿٛد ا٘دبْ وٙذٔي پزيشؽ
 صٔب٘جٙذي ٚ خبييخبثٝ سٚؽ ا٘تمبَ، دِيُ ؿذٜ، ا٘دبْ ٞبيدسٔبٖ

 ثشاي تٛا٘ذٔي ِيؼت چه اص اػتفبدٜ. ؿٛد ٔؼتٙذ وبُٔ عٛس ثٝ آٖ،
 .ثبؿذٔي وٙٙذٜ وٕه ثيٕبس ػٛدٔٙذ ٚ ٔٙبػت ا٘تمبَ

 :اًتقال از قبل بيوار ضرايط تثبيت ٍ الزم ّايآهادگي
 تشٚخيٓ اص تب ؿٛد تثجيت ثبيذ ثيٕبس ٚضقيت ،خبيي ثٝ اصخب پيؾ
 ثب ثبيذ حبَفيٗ دس. ؿٛد خٌّٛيشي ثيٕبس ػالٔتي ٚضقيت ؿذٖ
 ٚضقيت ٚ ؿٛد خٌّٛيشي ٚلت اتالف ٞشٌٛ٘ٝ اص صٔبٖ فبوتٛس ِحبػ
ِٔٛفٝ. ٌشدد تثجيت صٔبٖ تشيٗوٛتبٜ دس ٚ أىب٘بت ثٟتشيٗ ثب ثيٕبس
 تٙفغ ،(airway) ٞٛايي ساٜ ثشسػي ثيٕبس ٚضقيت اكّي ٞبي

(breathing)، خٖٛ ٌشدؽ ثشسػي (circulation)  ٚ ٝتقجي 

 وٝ ثبؿذٔي ثيٕبس ٞبي٘بتٛا٘ي ٌشفتٗ ٘ؾش دس ٚ ٚسيذي دػتشػي
 ا٘دبْ الصْ الذأبت ٚ ثيٙيپيؾ ثشسػي، ثبيذ احتٕبِي ٔـىالت

 حذالُ ثٝ دس تٛا٘ذٔي ِيؼت چه تقشيف ٘يض ٔمِٛٝ ايٗ دس. ؿٛد
 .ثبؿذ وٙٙذٜ وٕه ٚ ٔفيذ ثؼيبس خغب احتٕبَ سػب٘ذٖ

 ٚ ٞٛايي ساٜ افتبدٖ خغش ثٝ احتٕبَ چٙب٘چٝ :َّايي راُ كٌترل
ٔي وٙٙذٜ وٕه اِىتيٛ ايٙتٛثبػيٖٛ ثبؿذ داؿتٝ ٚخٛد ثيٕبس تٙفغ
-ِِٛٝ ثيٙي تقجيٝ آػپيشاػيٖٛ، خغش دِيُثٝ ثيٕبساٖ، ثقضي دس .ثبؿذ

 وٙذ ٔي پيذا ضشٚست٘يض  NGT ٔقذي

 تٙفؼي تٟٛيٝ ٔيتٛاٖ ABG آصٔبيؾ ٘تيدٝ ثٝ تٛخٝ ثب :تٌفس
 آِىبِٛص يب اػيذٚص ؿشايظ دس ثيٕبس اػت ٕٔىٗ. وشد اسصيبثي سا ثيٕبس

 صٔيٙٝ دِيُ ثٝ تٛخٝ ثب ا٘تمبَ اص لجُ ثبيذ وٝ ثبؿذ داؿتٝ لشاس تٙفؼي
 .  ٕ٘ٛد وٙتشَ يب ٚ ثشعشف سا آٖ ، ٔـىُ اي

 ثيٕبس ٞش ثشاي :خَى گردش بررسي ٍ ٍريدي دسترسي

 احتٕبَ.ؿٛد تقجيٝ ٚ ثيٙي پيؾ ٔؼيشٚسيذي دٚ حذالُ اػت ثٟتش
 ثٝ ٘يبص حتٕب. ؿٛد ثشسػي ثيٕبس خبسخي يب ٚ داخّي ٞبي خٛ٘شيضي

 . ؿٛد ا٘دبْ ٔچ وشاع ٚ ثيٙي پيؾ ثيٕبس خٖٛ تضسيك

 ثيٕبس، ٞٛؿيبسي ػغح: بيوار ًَرٍلَشي ضرايط ٍ ًاتَاًي

 ٚ لجُ ٌٚشدد  ٔـخق ثبيذ تشٚٔبيي ٚ ثذحبَ ثيٕبساٖ دس ثخلٛف
 پبيؾ ثبيذ ،آسأجخؾ ٞب اص اػتفبدٜ ٞشٌٛ٘ٝ اص لجُ يب ٚ ا٘تمبَ حيٗ

 ا٘تمبَ سٚص ٕٞبٖ دس ثبيذ ثبال ٞبي اسصيبثي تٕبْ .ٌشدد ٔؼتٙذ ٚ
 خبييثٝخب اص لجُ ثيٕبس ؿشايظ آخشيٗ وٙٙذٜ ٔٙقىغ تب ؿٛد ا٘دبْ
 .ثبؿذ

 

 ثيٕبساٖ، خبيي خبثٝ ٔقَٕٛ سٚؽ دٚ :جايي جابِ ّايرٍش

 ثٛػيّٝ صٔيٙي ا٘تمبَ .ثبؿذ ٔي ٞٛايي ا٘تمبَ ٚ صٔيٙي ا٘تمبَ

 ٔي ا٘دبْ (ICU)  MICUs ٔدٟضثٝ ٘مّيٝ ٚػبيُ ٚ آٔجٛال٘غ

 ٘ٛؿ دٚ ثٝ داس٘ذ وٝ تدٟيضاتي اػبع ثش ٘يض ٞب آٔجٛال٘غ .ؿٛد

 .ؿٛ٘ذ ٔي تفىيه آٔجٛال٘غ

 COVID-19 بيوبر اًتقبل ليست چک:  1جذٍل

 تَضيحبت ٍضعيت اقذام رديف
     است شذُ هشخص اًتقبل دليل 1

   است گرديذُ تثبيت جبيی جببِ براي بيوبر ٍضعيت 2

   اًذ دادُ رضبيت جبيی جببِ براي ّوراّبى يب بيوبر 3

   است شذُ هشخص اًتقبل رٍش 4

   است شذُ تبهيي ًيبز هَرد دارٍّبي ٍ تجْيسات 5

   است شذُ دادُ کبفی اطالعبت بيوبر اًتقبل هقصذ بِ 6

   است شذُ قراردادُ پسشک ٍ بيوبر اختيبرّوراُ در هْن اطالعبت 7

   است شذُ هشخص جبيی جببِ حيي بيوبر ّوراُکبدر درهبى  تعذاد 8

   است شذُ تعيييکبدر درهبًی  پرسٌل ٍ آهبَالًس راًٌذُ ًبم 9

   است شذُ ثبت دٌّذُ اًتقبل آهبَالًس پالک 10

 شَد ًَشتِ آى دليل تَضيحبت ستَى در دارد، اقذاهبتی ٍ هالحظبت بِ ًيبز يب ٍ است هٌفی بٌذ ّر ٍضعيت چٌبًچِ
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 حيبتي اِٚيٝ ٞبي وٕه ثٝ ٔدٟض تٟٙب ٞب آٔجٛال٘غ تشيٗ ػبدٜ
 ثيٕبسا٘ي ثشاي ٚ ٞؼتٙذ حيبتي اِٚيٝ ٞبي وٕه داساي وٝ ٞؼتٙذ
 دْٚ دػتٝ. ٘ذاس٘ذ لشاس حيبتي خغش ٔقشم دس وٝ ؿٛ٘ذ ٔي اػتفبدٜ

 وٝ ٞؼتٙذ پيـشفتٝ سيٛي لّجي احيبي تدٟيضات ثب ٞبيي آٔجٛال٘غ
-لّجي ٔٛ٘يتٛسيًٙ ايٙتٛثبػيٖٛ، ٔب٘ٙذ پيـشفتٝ تدٟيضات داساي
 آٔٛصؽ ٘يشٚٞبي ثٛػيّٝ ثبيذ ٚ ثبؿٙذ ٔي ؿٛن دػتٍبٜ ٚ سيٛي
 ٚاحذ تخللي أىب٘بت ثب اي ٚػيّٝ MICUs. ؿٛ٘ذ اػتفبدٜ ديذٜ

 ٚ ػبصٔب٘ذٞي پيـشفتٝ وـٛسٞبي ٚٔقٕٛالدس ٞؼتٙذ ٚيظٜ ٔشالجت
 .ؿٛ٘ذ ٔي اػتفبدٜ
 خبيي ثٝ خب ثبالي ػشفت دِيُ ثٝ ٞٛايي ا٘تمبَ ٚ ٘مُ اص اػتفبدٜ
 تٛػقٝ حبَ دس ا٘تمبَ حيٗ دسٔبٖ ٔتخللبٖ ٕٞشاٞي ٚ ثيٕبساٖ

 ٔب٘ٙذ ثذحبَ ثيٕبساٖ آٌٟي پيؾ تٛا٘ذ ٔي ا٘تمبَ ٘حٜٛ ايٗ.  اػت
 ٔٛسد دس. ثخـذ ثٟجٛد سا لّجي حبد ٞبي ػىتٝ ٚ تشٚٔبيي ثيٕبساٖ
 ثٝ تٛخٝ ثب ٘مّيٝ ٚػيّٝ اػتب٘ذاسد ثبيذ COVID-19 ثيٕبساٖ ا٘تمبَ

 ٚ ٔجتال ثيٕبساٖ ٔقضالت ٚػبيش ثيٕبسي ٘ٛؿ ايٗ خبف ٚيظٌيٟبي
 ايٗ دس.  ؿٛد تدٟيض ٚ ،تقشيف ثيٕبساٖ ػالٔتي ؿشايظ پيچيذٌي

 ٔؼيش پشػُٙ ػبيش ثب ثيٕبس ٔشالجيٗ تٕبع ثبيذ خبيي ثٝ خب ٘ٛؿ
 استجبط ثشلشاسي اخبصٜ ثيٕبس ٕٞشاٞبٖ ثٝ ٘جبيذ. ثشػذ حذالُ ثٝ ا٘تمبَ

 آٟ٘ب تٕبع چٙب٘چٝ. ؿٛد دادٜ ا٘تمبَ ٔؼيش عَٛ دس تٕبع ٚ
 اص ثبيذ ٚ ؿٛد دادٜ تٕبع اخبصٜ ٘فش يه ثٝ حذاوثش داسد، ضشٚستي
 اص ثبيذ ٕٞشاٞبٖ ٕٞچٙيٗ. وٙذ اػتفبدٜ فشدي حفبؽت تدٟيضات

 داخُ فضبي. ؿٛ٘ذ غشثبٍِشي11 وٛٚيذ ثيٕبسي ثٝ اثتال ٘ؾش
 ثٝ ؿٛد تمؼيٓ ثخؾ دٚ ثٝ ؿفبف ديٛاسي ثٛػيّٝ ثبيذ آٔجٛال٘غ

 فيٗ دس ٞٛايي آٔجٛال٘غ خّجبٖ يب ٚ آٔجٛال٘غ سا٘ٙذٜ عٛسيىٝ
 ثيٕبس ٕٞشاٜ ٔشالجيٗ ٚ ثيٕبس ثتٛا٘ذ ثيٕبسي ػشايت ثشاثش دس حفبؽت

 ثبيذ ثبؿٙذ ثيٕبس وٙبس دس وٝ اػت ٘يبص چٙب٘چٝ ثيٕبس ٔشالجيٗ. ثجيٙذ سا
 آٔجٛال٘غ داخُ تٟٛيٝ.وٙٙذ اػتفبدٜ سا فشدي حفبؽت تدٟيضات

 ثشاي. ثبؿذ داؿتٝ ٚخٛد آصاد ٞٛاي ٌشدؽ حذاوثش ٚ ثبؿذ ثؼتٝ ٘جبيذ
 تٟٛيٝ ػيؼتٓ ثشاي HEPA فيّتش ثبيذ ثيٕبسي ػشايت خغش وبٞؾ

 فيّتش اص ثبيذ اػت ٚ٘تيالتٛس تحت ثيٕبس اٌش. ؿٛد ٘لت آٔجٛال٘غ
HME ؿٛد اػتفبدٜ ثيٕبس ثبصدْ ٔؼيش دس . 

 خبيي خبثٝ عي سا ثيٕبس وٝ پشػّٙي :بيوار ّوراُ هراقبيي

 تدٟيضات ٚ ثبؿٙذ ديذٜ سا الصْ آٔٛصؿٟبي ثبيذ وٙٙذ ٔي ٕٞشاٞي
 ثيٕبس وٝ ٔشالجتي ػغح اػبع ثش.  ثبؿٙذ داؿتٝ اختيبس دس وبفي
 ثيٕبس ٕٞشاٜ پضؿه يب پشػتبس تٛاٖ ٔي داسد ٘يبص11-وٛٚيذ ثٝ ٔجتال

 . ٕ٘ٛد ٔـخق سا
 ثٝ ٘يبص ٚ ٞؼتٙذ ثؼتشي فبدي ٞبي ثخؾ دس وٝ ثيٕبسا٘ي -

 . ٘ذاس٘ذ خبكي آٔٛصؽ ثب پشػُٙ ٕٞشاٞي

 ِٚي داسد ٚخٛد ؿبٖ ؿشايظ افتبدٖ خغش ثٝ احتٕبَ وٝ ثيٕبسا٘ي -

 دػتٝ ايٗ ثشاي. وشد ٔذيشيت سا آٖٔي تٛاٖ  ICU أىب٘بت ٚخٛد ثب

 الصْ ٚيظٜ ٔشالجت ٔدشة پشػتبس يه وشدٖ ٕٞشاٞي ثيٕبساٖ اص

 . اػت

 ٚ ٘ؾش تحت ثبيذ ِٚي ٘ذاس٘ذ تٙفؼي ٔـىُ وٝ ثيٕبسا٘ي -
 اص يىي ؿشايظ افتبدٖ خغش ثٝ احتٕبَ ٚ ثبؿٙذ دائٓ ٔٛ٘يتٛسيًٙ

 وبفي تدشثٝ وٝ پشػتبس يه ثبيذ ٔٛسد ايٗ دس. داسد ٚخٛد ٞب اسٌبٖ
 . ثبؿذ داؿتٝ حضٛس ا٘تمبَ تيٓ دس ثبؿذ داؿتٝ سا ثيٕبس ٔؼبِٝ ٔٛسد دس
 الذأبت ثٝ ٘يبص ٚ ٞؼتٙذ تٙفؼي ٔـىالت دچبس وٝ ثيٕبسا٘ي -

 ٔٛسد دس ٘يض اسٌبٟ٘ب ػبيش فّٕىشد اختالَ احتٕبَ ٚ داس٘ذ پيـشفتٝ
 ٔدشة پضؿه يه ٕٞشاٞي دػتٝ، ايٗ ثشاي. ثبؿذ ٔي ٔغشح آٟ٘ب

 . ؿٛد ِحبػ ثبيذ حتٕب ديذٜ دٚسٜ پشػتبس يه ٚ
 فشاٞٓ ؿشايغي ثبيذ ، ٘ذاسد ٚخٛد پضؿه ٕٞشاٞي أىبٖ چٙب٘چٝ

 كٛست دس وٝ ثبؿذ دػتشع دس ٔٙبػت پضؿه يه حذالُ وٝ ؿٛد
 ٚ ا٘دبْ الصْ سإٞٙبيي ٚ وشد ثشلشاس تٕبع ػشفت ثٝ ثتٛاٖ ِضْٚ

 .ؿٛد وٙتشَ ثيٕبس ؿشايظ

 ٚ ثيٕبسػتبٖ اص ثيشٖٚ ثٝ ثيٕبس ا٘تمبَ دس : ًياز هَرد تجْيسات

 تشاِي ٚ ٔٛ٘يتٛسيًٙ ثٝ ٔدٟض ٞب ٔجٛال٘غآ ٔقٕٛال دسٔب٘ي ٔشوض
 ثبيذ ثيٕبسػتبٖ داخُ ٞبي خبيي خبثٝ دس. ثبؿٙذ ٔي اٚسطا٘ؼي

 كٛست دس. ثبؿذ داؿتٝ ٚخٛد ثيٕبس وٙبس دس اٚسطا٘ؼي تشاِي ٚ ٘يتٛسبٔ
 ديذٜ آٔٛصؽ لجُ ثبيذاص ٔشثٛعٝ ،ٔؼَٛ آػب٘ؼٛس اص اػتفبدٜ ثٝ ٘يبص

 ثيٕبس ايٕٗ ٚ ػشيـ ا٘تمبَ ثشاي سا الصْ ٞبي ٕٞبٍٞٙي ٚ ثبؿذ
 PPE تدٟيضات اص ثبيذ ٘يض ٕٞىبس وبسٔٙذاٖ ػبيش. دٞذ ا٘دبْ

 11-ثيٕبسوٛٚيذ فجٛس ثقذاص ٚ تخّيٝ ثبيذ ا٘تمبَ ٔؼيش ٚ وٙٙذ اػتفبدٜ
 . ؿٛد ػبصي پبن ٚ ضذففٛ٘ي ٔحيظ ثبيذ

 ثؼيبس ا٘تمبَ حيٗ ثيٕبس ٘يتٛسيًٙبٔ ٚ اتفبلبت ثجت :سازي هستٌد

 ٔي اػتفبدٜ آٖ اص اػتٙبد لبثُ لب٘ٛ٘ي ػٙذ فٙٛاٖ ثٝ ٚ اػت ٟٔٓ
 عٛس ثٝ يب ٚ ؿٛد ٔي وٛتبٞي آٖ ا٘دبْ ثٝ ٘ؼجت ٌبٞي ِٚي ؿٛد

 ثجت ٌضاسؽ ٚ ػبصي ٔؼتٙذ دس.  ؿٛد ٕ٘ي ٍ٘بؿتٝ دليك ٚ وبُٔ
 ثجت دليك ٚ ٚضٛح ثٝ ٌشفتٝ كٛست الذأبت تٕبْ ثبيذ اتفبلبت

 خبيي خبثٝ دِيُ ثيٕبس، دليك حبَ ؿشح حبٚي ثبيذ ٌضاسؽ .ؿٛ٘ذ
 ٚ اػت دادٜ سا ثيٕبس ا٘تمبَ دػتٛس وٝ پضؿىي اعالفبت ٚ ٘بْ ثيٕبس،

 خضئيبت ٚ ؿشايظ ٌيشد، ٔي تحٛيُ سا ثيٕبس دسٔملذ وٝ پضؿىي
 تحٛيُ ٍٞٙبْ ٚ خبيي خبثٝ حيٗ ٚ ا٘تمبَ اص لجُ ثيٕبس حيبتي فالئٓ
 ٚ دليك ٔؼتٙذ ٚ ٌضاسؽ يه داؿتٗ ثشاي ،ِزا ثبؿذ ٔملذ دس ثيٕبس
 . ؿٛد ػبصي پيبدٜ ٚ تقشيف ػبصي ٔؼتٙذ اػتب٘ذاسد ثبيذ وبفي

 تيٓ افضبي أٙيت حفؼ خٟت  : سالهت هراقبيي از حفاظت

 ثيٕبسي ػشايت احتٕبَ وبٞؾ ٚ COVID-19 ثيٕبس دٞٙذٜ ا٘تمبَ
 فشدي اصتدٟيضات اػتفبدٜ خٟت الصْ ٞبي آٔٛصؽ ثبيذ تيٓ افشاد ،
(PPE )ٚ ٜٛديذٜ سا آٟ٘ب وشدٖ ٔقذْٚ ٚ وشدٖ خبسج ٚ پٛؿيذٖ ٘ح 

 تٛخٝ ثب. (11)ؿٛد دادٜ لشاس تيٓ دػتشع دس تدٟيضات ايٗ ٚ ثبؿٙذ
 دس ٞب آئشٚػُ تِٛيذ ٘حٜٛ ٚ ثيٕبس ثب ٔدبٚست ٔيضاٖ فبوتٛس دٚ ثٝ

 الصْ پٛؿؾ( داسد خٛدثخٛدي تٙفغ يب ايٙتٛثٝ ثيٕبس) ا٘تمبَ حيٗ
 اٚسطا٘غ، ٞبي تىٙؼيٗ اص افٓ دسٌيش، افشاد ٕٞٝ. ؿٛد ٔي ٔـخق

 داؿتٝ سا PPE پٛؿؾ ثبيذ ثيٕبس، ٕٞشاٜ ٔشالجيٗ ٚ آٔجٛال٘غ سا٘ٙذٜ
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 پٛؿؾ وشدٖ خبسج ٚ پٛؿيذٖ تشتيت ٚ پٛؿيذٖ ٘حٜٛ. ثبؿٙذ
 داسد دائٓ ٘يتٛسيًٙبٔ ثٝ ٘يبص ثيٕبس اٌش. ؿٛد سفبيت ثبيذ ٘يض حفبؽتي
 ٔحبفؼ ضذآة، پٛؿؾ ثبيذ حتٕب اػت ثيٕبس وٙبس دس وٝ پشػّٙي

 آٔذ پيؾ ؿشايغي چٙب٘چٝ تب ثبؿذ داؿتٝ دػتىؾ ٚ كٛست ٚ چـٓ
 ٚخٛد آِٛدٜ ٞبيآئشٚػُ وٙٙذٜ تِٛيذ پشٚػيدشٞبي ا٘دبْ ثٝ ٘يبص وٝ

 .ثشػذ حذالُ ثٝ ثيٕبسي ػشايت ٚ ا٘تمبَ ٔيضاٖ داؿت،
 اوؼيظٖ ثٝ ٘يبص چٙب٘چٝ ٘ذاس٘ذ، ٔىب٘يىي تٟٛيٝ ثٝ ٘يبص وٝ ثيٕبسا٘ي

 ٔبػه اص حتٕب ثبيذ ؿٛد،ٔي تبٔيٗ وب٘ٛال يب ٔحيظ ٞٛاي ثب آٟ٘ب

N95 ثٝ ٘يبص چٙب٘چٝ. وٙٙذ اػتفبدٜ خشاحي اليٝ ػٝ ٔبػه يب 
 اػتٙـبق ثذٖٚ ٞبئبػه اص حتٕب داس٘ذ ٔبػه ثب اوؼيظ٘بػيٖٛ

سٚؽ اص اػتفبدٜ. ٌشدد اػتفبدٜ ثبصدْ فيّتش ثب ٕٞشاٜ ثبصدٔي ٞٛاي
 ثيٕبس ا٘تمبَ حيٗ دس High flow ٚ NIV اوؼيظ٘بػيٖٛ ٞبي

 فيّتشخٛدداسي ثب آٔجٛثً اص اػتفبدٜ اص االٔىبٖحتي. ؿٛدٕ٘ي تٛكيٝ
 ٚ كٛست ٔبػه ثيٗ ٔٙبػت فيّتش ثبيذ ،دس كٛست ٘يبص ِٚي ٌشدد
 تب ؿٛد فـشدٜ آسأي ثٝ آٔجٛثً ٚ ؿٛد دادٜ لشاس اوؼيظٖ ساثظ

 .ٌشدد پخؾ فضب دس آئشٚػُ حذالُ
 دٚ ٞش دس HME فيّتش داس٘ذ، ٔىب٘يىي تٟٛيٝ ثٝ ٘يبص وٝ ثيٕبسا٘ي

 لغـ فذْ ٔٛسد دس وبفي ٔشالجت ثبيذ. ٌشدد تقجيٝ ثبصدْ ٚ دْ ٔؼيش
 داد سخ تٙفؼي ٔؼيش لغقي چٙب٘چٝ. ٌيشد ا٘دبْ ثيٕبس تٙفؼي ٔؼيش
 تٙفؼي ٔؼيش ٚ ثؼتٝ وٛتبٜ خيّي ٔذت ثشاي تشاؿٝ ِِٛٝ ٔؼيش ثبيذ
 ثيٕبس ثشاي آٔجٛثً ثٝ ٘يبص كٛست دس. ٌشدد ثشلشاس ػشفت ثٝ

 .ؿٛد اػتفبدٜ تشاؿٝ ِِٛٝ ٚ آٔجٛثً ثيٗ ٔٙبػت فيّتشاص  ثبيذ ،ايٙتٛثٝ
 ا٘تمبَ افشاد ٘يض ،11-وٛٚيذ ثٝ ٔجتال فٛتي ثيٕبساٖ ا٘تمبَ ٔٛسد دس

 فشدي حفبؽت تدٟيضات اص ثبيذ حتٕب ػشدخب٘ٝ ٚوبسوٙبٖ دٞٙذٜ
 ثيٕبساٖ ايٗ ٔختق ػشدخب٘ٝ ثٝ ثيٕبس فٛت ؿذٜ ٚ وٙٙذ اػتفبدٜ
 .ؿٛد ٔٙتمُ

 خبيي خبثٝ ثشاي ثبيذ :اًتقال حيي احتوالي حضار از حفاظت

 ٚ ؿٛد سيضيثش٘بٔٝ ٔملذي ٞش ثشاي COVID-19 ثيٕبساٖ
 ػبصيپيبدٜ ٚ ثيٙيپيؾ ٔؼيش عَٛ ثشاي الصْ احتيبعي الذأبت

 ثيٕبس ثٝ سػيذٌي ثشاي سا خٛد پشػُٙ ثبيذ ٘يض ٔملذ ٕٞچٙيٗ. ؿٛد
 ٔؼيش تخّيٝ ثشاي حفبؽتي ٘يشٚٞبي اص اػتفبدٜ. وٙذ آٔبدٜ 11 وٛٚيذ
 خٟت حفبؽتي الذأبت اص يىي احتٕبِي حضبس اص خبييخبثٝ

اص  ثبيذ حتٕب ٘يض ٘يشٚٞب ايٗ وٝ ثبؿذٔي ثيٕبسي ػشايت اص خٌّٛيشي
 . وٙٙذ اػتفبدٜ N95 يب ٚ اليٝ ػٝ ٔبػه

 از بعد تجْيسات ضدعفًَي ٍ بيواري اًتقال كٌترل

  :اًتقال

 تدٟيضات تٕبْ COVID-19 ثٝ ٔجتال ثيٕبس ا٘تمبَ يٙذآفش پبيبٖ دس
 ٚ ؿؼتٝ ثبيذ ا٘ذداؿتٝ آِٛدٌي احتٕبَ خبييخبثٝ عي وٝ ػغٛحي ٚ

 وٙتشِي ٞبيپُٙ ٞب،٘شدٜ ثشا٘ىبسد، ٔثُ اثضاسٞبيي. ٌشد٘ذ ضذففٛ٘ي
 دادٜ ؿؼتـٛ وبُٔ ثغٛس ثبيذ دٞٙذٜ ا٘تمبَ آٔجٛال٘غ ٚ ٞبدسة ٚ

 تحٛيُ ٔملذ ثٝ ثيٕبس آ٘ىٝ اص پغ. ٌشد٘ذ ففٛ٘يذض ػپغ ٚ ؿٛ٘ذ

 ٔخبصٖ دس سا خٛد  PPE تدٟيضات ثبيذ دٞٙذٜ ا٘تمبَ افشاد ؿذ، دادٜ
. ثيٙذاص٘ذ دٚس ا٘ذؿذٜ تقشيف پيؾ اص ٔٙؾٛس ايٗ ثشاي وٝ أحبء
 اص پيؾ ٚ ٔملذ ثٝ ثيٕبس تحٛيُ اص پغ ثيٕبس، حبُٔ ٘مّيٝ ٚػيّٝ

 وبس ثٝ ٔقٕٛال وٝ سٚؿي. ؿٛد ضذففٛ٘ي ٚ ٘ؾبفت ثبيذ ثبصٌـت،
 :ؿٛد ٔي ا٘دبْ ٔشحّٝ ػٝ دس ؿٛد ٔي ثشدٜ

ٔي ؿؼتـٛ اِىُ پبيٝ ثب ففٛ٘ي ضذ ٞبي ٔحَّٛ يب ٚ ػبدٜ آة ثب •
 .ذ٘ؿٛ

 .ؿٛ٘ذ خـه تٕيض اثضاس ثب ػغٛح •
 ؿذٜ تٟيٝ تبصٜ وٝ ٞيذسٚوّشٚايذ %5/0 يب ٚ %1 ٞبئحَّٛ ثب

 ثبلي ٔحَّٛ ايٗ ثٝ آغـتٝ دليمٝ دٜ ثشاي ٚ ؿٛد دادٜ ؿؼتـٛ اػت
 .ثٕب٘ذ

 وٕشثٙذ كٙذِي، ٔثُ ٘مّيٝ ٚػيّٝ ٔتخّخُ غيش ٚ ػخت ػغٛح •
 ؿٛ٘ذ ؿؼتـٛ كبثٖٛ ٚ آة ثب ثبيذ اثتذا پٙدشٜ ٚ دس دػتٍيشٜ ايٕٙي،

 ٔي اػتفبدٜ صيبد وٝ اِىتشٚ٘يىي ػغٛح. ٌشد٘ذ ضذففٛ٘ي ػپغ ٚ
 اػبع ثش ػپغ ٚ ؿٛ٘ذ پبن ٚاضح ٞبيآِٛدٌي اص اثتذا ؿٛ٘ذ

 كٛستيىٝ دس. ٌشد٘ذ ضذففٛ٘ي ػبص٘ذٜ وبسخب٘ٝ دػتٛساِقُٕ
 %00 اِىُ ٔحَّٛ اص ٘ذاسد ٚخٛد اي ؿذٜ تقشيف دػتٛساِقُٕ

 . ٌشدد اػتفبدٜ
 ثيٕبس تحٛيُ اص ثقذ دٞٙذٜ، ا٘تمبَ افشاد ثيٕبسػتب٘ي، داخُ ا٘تمبَ دس
 اص لجُ ٚ ثيٙذاس٘ذ دٚس سا خٛد  PPE تدٟيضات ثبيذ ٔملذ، دس

 . ثپٛؿٙذ خذيذ ٚ ٘ٛ تدٟيضات ،ثبصٌـت
 ثٝ آِٛدٜ تدٟيضات ٚ ػغٛح ٚ ا٘تمبَ ٔؼيش ٘ؾبفت ٔؼَٛٚ افشاد

 ٚ چـٓ ٔحبفؼ ٚ ٔبػه دػتىؾ، اص ثبيذ COVID-19 ٚيشٚع
 .وٙٙذ اػتفبدٜ كٛست

 ٘يشٚٞبي اص حفبؽت ٚ أٙيت  :كادر درهاى ًيرٍّاي پايص

 ثشاي ثبيذ افشاد ايٗ. داسد سا إٞيت ثبالتشيٗ خبيي ثٝ خب دس دسٌيش
 ٌضاسؽ ٚ احتٕبِي اثتالي ٚ ثيٕبسي فاليٓ ٘ؾش اص خٛدوٙتشِي

 خبيي خبثٝ حيٗ چٙب٘چٝ. ثبؿٙذ ديذٜ سا الصْ ٞبيآٔٛصؽ ثيٕبسي
 ثشاي ؿٛد، ايدبد PPE تدٟيضات دس ٔـىّي Covid -19 ثيٕبس
 تؼت ٚ ؿٛد لش٘غيٙٝ ثبيذ فشد حتٕب ؿٛ٘ذ، ؿىؼتٝ يب ٚ پبسٜ ٔثبَ
 .آيذ فُٕ ثٝ ٚي اص الصْ ٞبي

 

 گيري ًتيجِ
اسائٝ ٟ٘بدٞبي سٚدٔي ا٘تؾبس ،11وٛٚيذ ٔؼتٕش خٟب٘ي ا٘تـبس دِيُ ثٝ

 ايٗ ثب عٛال٘ي ٘ؼجتب ٔذتي ثٝ دسٔبٖ ٚ ثٟذاؿت خذٔبت وٙٙذٜ
 الذأبت تٕبٔي اص پيشٚي. وشد خٛاٞٙذ ٘شْ پٙدٝ ٚ دػت ثيٕبسي

 ٚ ٔٙؾٓ كٛست ثٝ ٔجتال، ثيٕبساٖ خبثدبيي فشايٙذ دس احتيبعي
 ا٘ذاختٗ خب وٝ چشا. اػت ثشخٛسداس ػضايي ثٝ إٞيت اص ٔٙبػت،

 ايٗ خبييخبثٝ ٞبيدػتٛساِقُٕ ٚ ٔمشسات ص٘ديشٜ اص حّمٝ يه حتي
 ثٙبثشايٗ. ؿٛد تٛخٝ لبثُ ػٛء فٛالت ثٝ ٔٙدش تٛا٘ذٔي ثيٕبساٖ،

 ثٟجٛد صٔيٙٝ دس وٝ ٔٛضٛؿ ايٗ ثب ٔشتجظ ٞبيوٛؿؾ وّيٝ
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 ا٘دبْ ثيٕبسػتب٘ي ثيٗ ٚ ثيٕبسػتب٘ي دسٖٚ سيضيثش٘بٔٝ ٚ ػبصٔب٘ذٞي
 لبثُ فٛاسم اص حبكُ پيبٔذٞبي دس صيبدي ثؼيبس تبثيش ٟ٘بيتب پزيشد،

 .داؿت خٛاٞذ ثيٕبساٖ، اص ٌشٜٚ ايٗ خبثدبيي خالَ دس پيـٍيشي
 ،11-وٛٚيذ ثيٕبسي دسٌيش وـٛسٞبي ػبيش ٔب٘ٙذ ٘يض، ٔب وـٛس دس

 دسٔبٖ ٚ ثيٕبسي ؿيٛؿ وٙتشَ دغذغٝ دسٔبٖ ٚ ثٟذاؿت ٔؼِٛٚيٗ
 ٚيشٚع وٛسٚ٘ب وـٛسي دػتٛساِقُٕ" ٔٙؾٛس ٕٞيٗ ثٝ ٚ داس٘ذ سا آٖ

 دس.  اػت ؿذٜ اثالك دسٔب٘ي ٔشاوض ثٝ اخشا خٟت ٚ تجييٗ "خذيذ
 ٔشاوض ثيٗ ا٘تمبَ“ فٙٛاٖ ثب ثخـي11 وٛٚيذ ثيٕبساٖ ا٘تمبَ ٔٛسد

 ثٝ تٛخٝ ثب سػذ ٔي ٘ؾش ثٝ ِٚي. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس” دسٔب٘ي
 دس دسٌيش افشاد ٚ ثيٕبساٖ اص ٔشالجت إٞيت ٚ ثيٕبسي ٌؼتشدٌي

 تٟيٝ ٚ ثيـتش ٚ تش دليك ثشسػي ٘يبصٔٙذ ٔٛضٛؿ ايٗ آٟ٘ب، خبيي خبثٝ
 ثشاي ٞبيي ِيؼت چه ٚ ثيٕبساٖ ا٘تمبَ ثٝ ٔختق ٞبي پشٚتىُ
 دسٌيش افشاد ػبيش ٚ ثيٕبساٖ ثشاي ٘بٌٛاس پيبٔذٞبي سيؼه وبٞؾ

 تٛا٘ذٔي ٞب وـٛس ػبيش ؿذٜ ٔٙتـش اصتدشثيبت اػتفبدٜ ٚ ثبؿذ ٔي
 .ثبؿذصٔيٙٝ داؿتٝ  ايٗ دس صيبدي وٕه
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