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 درمانی بهداشتی مراکز کارکنان
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 دکتر یحیی خسروی معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار

 جعفری رئیس مرکز سالمت محیط و کاردکتر احمد جنیدی 
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 مقدمه 

ا اهزا کروناایوورواا   زورامجمدعاا او  اایووروه بزرگیاهز خااینده  کروناایووروها اای  سااا کاا اکاا 

رها ۱۹-کدوو  و مرها،سیرها  ییاش و تریا مچدنامعمدلیاتیاعیملابیمیری سرمیخدر گیا ووروه

 .شد شیملامی

نیمگذهریاش  امیاتدهن امکجرااnCoV-2019ووروهاج و اکرونیاک اتدسطاسیزمیناجهینیابه هشتا

 رابسییریاهزامدهر اهزافر اب افر اهزاطروقاتکفسِاویاسطدحااهوناووروهاگر  .اب ابیمیریاحی اتکفسی

امیمک قلاا،آلد  اب امخیطابیمیر  راا رمینیمرهکزابه هش یاکیرککیناابیاتدج اب امدهجهیتیاک اشد .

ا جهتاکی شامدهجه اکمیاشیملاتدصی ا یاوانکیتاضروریاهوناره محیطاکیرابیاهونابیمیرهنا هرن ،

تدسطامرکزابد  اک ااکیرککینامرهکزابه هش یا رمینیاواکک رلاروسکا ییامربدطاب اهونابیمیری

ا ییااکیراسالمتامحیطاو اتدصی  اب  اتدج  اکک رلWHOسیزمیناجهینیابه هشتا))بی اوامرکز واا(

اا.(ات ووناگر و  ااهست(اCDCپیشگیریاهزاعفدنتا)

 

 

 تعاریف

 خودمراقبتی

کیرککینامرهکزابه هش یا رمینیامیابیوستا وابیرا راطدلاروزا مییاب نشینارهاهن هز اگیریانمد  ا

 واب اعالئماتکفساخد ا)نظیراسرف ،اتکگیانفس،ا ر اواگلدا ر (اتدج انمیوک .ا
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 نظارت فعال

مرهکزابه هش یا رمینیاک اب اطدرامکظماوا هئمابیاهفره ا رامعرضاخطرا راهرتبیطانظیرتابراکیرککینا

 س ک اتدسطاهفره ا خیلا راسالمتاکیرککیناهزاقبیلاوهح اسالمتاشغلیاجهتاهرزویبیاوجد اتباوا

ویاسیوراعالئما.اهونانظیرتابرهیاکیرککینا هرهیاروسکام دسطاتیابیال،اح هقلاوکابیرا راروزامیابیش .ا

اهرتبیطامیاتدهن اب اصدرتاحضدری،اتمیهاتلفکی،اویا راتمیهاهوک رن یاویاهلک رونیکیا وگرابیش .اهون

 خودمراقبتی همراه با نظارت اختصاصی

سالمتاشغلیانیزاتحتانظیرتاواوهح امرهقب یاتدسطافر ،اعالئمابیمیریاتدسطا عالو ابراهنجیماخد 

اهرزویبیاقرهرامیاگیر .

 تماس نزدیک

یصل ا رافاتمیهابیابیمیرهنامب الاب اکرونیا،مرهقبتاکر ناویاووزوتابیمیرهناک ا کگیماکیرککینیا-هلف

اویاکم را هش  ابیشک .  وام ر

وجد اتمیهامس قیمامحیفظتانش  ا)ب ونامیسکاوا س کش(ابیاترشحیتاعفدنیابیمیرا)عطس اویاا-ب

اسرف ابیمیرامب الاب اکرونی،اتمیهابیا س میلاآلد  ابیمیر(

ام تاابرامدهجه اکیرککیناعدهملامؤثر ابیمیرهنامب الاب اکرونیاعبیرتک اهز: مرهکزابه هش یا رمینیابی

زمینامدهجه ،اوجد اعالئماکلیکیکیا رابیمیرا)سرف ابیعثاهفزهوشاروسکامدهجه امیاشد (اواهوکک اآویا

ا؟بیمیرامیسکاهس فی  امیاکک اویاخیر

ا
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 با توجه به ریسک فاکتورها و مواجهاتو محدودیت های شغلی نظارت  دول راهنمایج

طبقه بندی  ریسک فاکتورهای اپیدمیولوژی

 مواجهه

نظارت پیشنهاد شده برای 

روز  14کروناویروس )تا 

 بعد از آخرین مواجهه(

محدودیت شغلی 

برای کارکنان بدون 

 عالمت

Aاکیرککینیاک ا)ب ونامحیفظتاهزاچشااام،ابیکیاوا  ین(ا راهتی اااااااااا:

کیرامیاککک اویاحضااادرا هرن اک اهح میلاوجد اتلظتا ییااااااااااا یویا

بیالیاترشااحیتاویاآئروساالا ییاتکفساایاوجد ا هر ا)مالاهحیی اا

بیاااا ل اا-ق ودی، اintubationر ،extubation پی،ااااااااا کد کدسااا ن برو ا ،

انبدالوزرترهپی(

اافعیلابیال

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ممینعتاهزاکیرابرهیا

روزابع اهزاا۱4

اآخرونامدهجه 

ا

Bاکیرککینی اک اا: ا هرن  احضدر اوی امیاککک  اهتی ا یویاکیر ا ر ک 

هح میلاوجد اتلظتا ییابیالیاترشحیتاویاآئروسلا ییاتکفسیا

،ا extubation،اintubationرودی،ا-وجد ا هر ا)مالاهحیی اقلبی

ابرونکدسکدپی،انبدالوزرترهپی(اب وناهس فی  اهزا س کشاواگین

اهگراچشماوابیکیاوا  یناکیرککینامرهکزاب ه هش یا رمینیانک  :

امحیفظتانش  ابیش ا راگرو اروسکابیالاقرهرامیاگیرن .

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ام دسط

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

افعیل

ا

Cاکیرککینامرهکزابه هش یا رمینیا)ب ونامحیفظتاهزاچشماوابیکیا:

امیسکا اهز اک  ابیمیرهنیا هرن  اتمیهاطدالنیام تابی اک  ا  ین( و

اصدرتاهس فی  انمیاککک .

Dامرهقبین سالم یاک اب وناهس فی  اهزامحیفظاچشماوابیکیاواا:

  ین،ا هرهیاتمیهاطدالنیام تابیابیمیرهنیامیابیشک اک اهزامیسکا

اصدرتاهس فی  امیاککک .

Eامرهقبین سالم یاک اب وناپدشی نا س کشاتمیهامس قیمابیاا:

ترشحیتابیمیرهنا هرن اوابع اهزاتمیهاشس شداوابه هشتا ستا

ا یارهارعیوتانمیاککک .



4 
 

نک  :اهگراهوناگرو اهزاکیرککین،اشس شدیا س هیارهابالفیصل ابع ا

هزاتمیهابیابیمیرهناهنجیما  ک اجز ا س  اروسکاپیویناقرهرامیا

اگیرن .

Fبیناسالم یاک ابیاهس فی  اهزامیسکاصدرتاویارسپیرهتدر،ا:امرهق

تمیهاطدالنیام تابیابیمیریا هر اک اهزامیسکاصدرتاهس فی  ا

امیاکک 

خد مرهقب یا مره ابیااپیوین

انظیرتاهخ صیصی

اب ونامح و وت

Gامرهقبیناسالم یاک اتمیمیاوسیولاحفیظتافر یا)رسپیرهتدر،ا:

مرهقبتاهزابیمیراویاتمیهابیامحیفظاچشم،ا س کشاواگین(ارهاحینا

اترشحیتاویاهس فی  امیاکک .

ا

ا

ا

اپیوین

ا

ا

ا

ا

خد مرهقب یا مره ابیا

انظیرتاهخ صیصی

ا

ا

ا

ا

ا

ا

اب ونامح و وت

Hامرهقبین احفیظتاا: اتمیمیاوسیول اهز اهس فی   اب ون سالم یاک 

فر یا راتمیهاکدتی ابیابیمیرابیشک ا)صرفکظراهزاهس فی  اویاع ما

هس فی  اهزامیسکاتدسطابیمیر(امینک امکیلم اکدتی ام تا رامحلا

ترویژ،اورو اکدتی ام تاب اهتی ابیمیراب وناتمیهامس قیمابیابیمیرا

ارابالفیصل ابع اهزاترخیصابیمیرویاترشحیتاوی،اورو اب اهتی ابیمی

Iک اتمیهامس قیمابیابیمیراویاترشحیتاهوان هرن ا:امرهقبیناسالم یا

اواب اهتی ابیمیرا ماوهر انمیاشدن .

ب ونا

روسکاقیبلا

اشکیسیوی

انییزان هر 

 

 

 پیشنهادات برای نظارت بر اساس ریسک مواجهه با ویروس کرونا

 و متوسط  کارکنان دارای ریسک باال

کیرککینامرهکزابه هش یا رمینیاک ا هرهیاروسکابیالاویام دسطا س ک ابیو اتحتانظیرتا ییافعیلا

روزابع اهزاآخرونامدهجه (.ا راا۱4قرهراگیرن ا)شیملامح و وتاهزاکیرا رامرهکزابه هش یا رمینیاتیا
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مالاسرف ،اعالئماتکفسیاپیو هرا)ابروزویاا رج اسین یگره (ا7/37) رج احرهرتابیش راهزااصدرتاتب

ب اهفره اذوربطا راتشخیصاواتکگیانفس،اگلد ر (،امیابیوستاخد ارهاهزا وگرهنا ورانگ ا هرن اوابیو ا

ایا می کگیا ییاالزمابرهیاهرجیعاهفره اجهتاهرزویبیا ییابیش رافره ماگر  . رمیناکرونیاهطالعا  ک ات

ا

 کارکنان دارای ریسک پایین

امی امدهجه  اپیوین اروسک ا هرهی ااکیرککین ام ت اب  اتحتاا۱4بیوست امدهجه ، اآخرون اهز اپس روز

قرهراگیرن .اهوناگرو اهزانظراکیریامح و انمیاشدن .اهوناا مره ابیانظیرتاهخ صیصیخد مرهقب یا

بیرا راطدلاروزا رج احرهرتاب ناخد ارهاکک رلانمد  اواب اوجد اعالئماتکفسیامربدطاا2هفره ابیو ا

یزاب اآتاهوناگرو امیابیوستاپیشاهزا)تب،اتکگیانفس،اگلد ر (اتدج ا هش  ابیشک .اب اووروهاکرونی

بیو اروزهن اا،اهوناگرو .اعالو ابراهونککک کیراروزهن ،اهزاع ماوجد اتباواسیوراعالئماهطمیکیناحیصلا

واارف  مدر اهرزویبیاقرهراگمرهکزابه هش یا رمینیااشروعاب اکیراتدسطاوهح اسالمتاشغلیواقبلاهزا

.ا راروز یویاک افر اسراکیرانمیارو االزمانیستاشدن هزانظراوجد اتباواعالئماتکفسیابررسیا

ولیاهگراتباواعالئمانفسیابروزاکر ابیو اسروعیًاوضعیتاهوزول ااوضعیتاعالئماواتبارهاگزهرشا   

ابرهیاخد اهوجی اکر  اواب اهطالعامحلاکیراخد ابرسین .

 کارکنان بدون ریسک قابل شناسایی

کیرککینامرهکزابه هش یا رمینیاک ا هرهیاروسکامدهجه اقیبلاشکیسیویا)مالاتمیهابیافر امشکدکاویا

بیمیراواویاهشیی اویاسطدحاآلد  اوا...(انمیابیشک ،انییزاب انظیرتاویاهوجی امح و وتابرهیاحضدرا را

امحلاکیران هرن .
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 کارکنان دارای مواجهه در خارج از مراکز بهداشتی درمانی

میابیوستاروسکامدهجه ااینامرهکزابه هش یا رمینیاک امدهجهیتابیاووروها راجیمع ا هش  اهن کیرکک

خد ارهاطبقاره کمییاوزهرتابه هشتاهرزویبیاککک .اپرسکلا هرهیاروسکامدهجه ابیالاویام دسطامیا

زاروا۱4ب ام تاابیوستاتحتانظیرتامسئدالنابه هشتاحرف اهیامرهکزابه هش یا رمینیاقرهراگرف  او

ا)هزازمینامدهجه (ا راحیط امرهقبتا ییابه هش یافعیلیتان هش  ابیشک .

  اقدامات و فعالیت های ضروری جهت کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس

بیو ا راهرتبیطابیاشید اا۱۹ا-ب ابیمیریاکدوو کلی اکیرککینامرتبطابیاهفره امشکدکاویامب الا .۱

ابیشک . ییاهن قیلاووروهاهطالعیتاالزمارها هش  ا

کلی اوسیولاحفیظتابیو اا۱۹ا-ب ابیمیریاکدوو کلی اکیرککینامرتبطابیاهفره امشکدکاویامب الا .2

ا راهخ ییررهاشیملالبیهاوامیسک،ا س کش،اپیپدش،اگین،اعیکک،ا س کشاواتیر اا،فر یاالزم

  هش  اواهس فی  انمیوک .

ا)شیم -تبصر  ا ی اآن اهز اهس فی   اچگدنگی او افر ی احفیظت اوسیول ا راهندهع ازور( امدهر  ل

یلاتدضیحا ه  اش  اصب اتف"  س درهلعملاهجرهویاحفیظتاپرسکلا رامقیبلابیمیریا ییامسری"

 هست.ا

 واخیرجانمد ناآناهصدلاصحیحاهس فی  اهزا س کش -

 هندهعامیسک،انکیتاضروریا راخصدصاچگدنگیاهس فی  اهزامیسکاواخیرجانمد ناآن -

 پدشی ناوانحد اخیرجانمد ناگین -
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اویامحیفظاصدرتعیککامحیفظا -

)هزاقبیلامیسکاصدرت،اگین،ا را کگیماهن قیلاهفره ابیمیراویامشکدکابیو الدهزماحفیظتافر یا .3

امکیسباپدشی  اشد .عیکک،ا س کشاو...(ا

وسیولاش  اوا راهتی اج هگین اواهوزول انگه هریااکرونیابیاهب الیاقطعیاب اووروهاکیرککین .4

ا.حفیظتافر یاالزماوامکیسباپدشین  اشد 

شید ا ییا قیقامرتبطابیاپدشی ناوا راآور نالبیها ییاحفیظتافر یاوا مچکینامع وما .5

 .)مطیبقابیا س درهلعملا یاوامکیبعاذکراش  (اسیزیاویاهس رولاسیزیاآنهیارعیوتاگر  

اکلی امدهر اهب ال اب ا قتاثبتاواگزهرشاشدن . .6

زا راآور ناوسیولافدرهًابع اهامیابیوستا)شس شداواض عفدنیا ستا ی(ابه هشتا ستا ی .7

احفیظتافر یاصدرتاگیر .

 امدر اهس فی  ابیو اهس ین هر  ییاالزمارها هش  ابیشک .ا(2)بک ااوسیولاحفیظتافر ی .8

 را کگیماهن قیلاهفره ابیمیراویامشکدکابیو الدهزماحفیظتافر یاالزماوامکیسباپدشی  اشد .ا .۹

تکفسیاویا مینارسپیرهتدر یاوکیاهزاهونامدهر اک اب اطدرام هوماتدصی امیاشد امیسکا ییا

  س ک اک امیاتدهنک ا راکی شاهن شیراعفدنتامفی اوهقعاشدن .ا

تدصی اش  اهن اک امهماتروناآنهیامیسکاایمیریبانوهزاهایریجلدگایبرهازورا ییامیسکاکلیاطدراب 

انی رابا N95میابیشک .ارسپیرهتدراN95ک ینی،اکیتذی،امیسکابیاذتیلافعیل،امیسک/رسپیرهتدرا

محسدباایتکفسال ر هریمیسکافایندعاN95هس فی  ارها هر .امیسکاانوش ری یاب میسکانوهایتمیم

امیسکانوهکک .اایریوا  یناجلدگایکیذرهتا دهاب ا هخلابانوک اقی راهستاهزاورو اکدچک راشد یم
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.اکک یمال ری(ارهافکرونیما0.3ایب اهن هز اای رص اهزاذرهتامعلقا را دها)ح ا۹5هزااشیبایتکفس

اهزاجمل اوای خینده  ای ی روهوو اشدن  یکدچکامحسدبامای ی روهوکدرنی، طرزاهس فی  ا.

 برهیامدثرابد ناب اصدرتازوراهست:ا صحیحاهزاهونامیسک

 

هلب  ابیو ا قتا هشتاک اهس فی  اهزاهونامیسکابرهیاکیرککیناهزاجهتارهح یانسبتاب اسیورامیسکا یا

 ا رازمینامدهجه ابیابیمیرهنیاک اهب الیاآنهیاقطعیاهستامیاتدهناهزابه راهستاولیابیو ا قتا هشتاک

هندهعامیسکاتمیماچهر اویاح یاخد اتیمیناهس فی  اکر اچرهک اروسکاهب الا راهونامدهقعابسییرابیش را

.اکک یعملانمایهن ،اب اخدبخد ارهانز  الیواسباشوک ارایمر هنایبرهال ر هریفای یامیسکانوه هست.

 .اکک یمب الا س ک ،اسختامایدورای یایمیریک اب ابایکسینایتکفسارهابرهانی مچک

اپرسکلا رامدهجه ابیوس یاب اصدرتافعیلابرهیامشی   اویاوجد اعالئماپیگیریاشدن . .۱0
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اتیاح اهمکیناهزاتجهیزهتاپزشکیاوکبیرامصرفاهس فی  اشد . .۱۱

اسیولاحفیظ یاالزمارهابپدشک .مالقیتاهزابیمیرهناب اح هقلاممکنابرس اواکلی امالقیتاککک گیناو .۱2

ک ا رگیرانظیفتامحیطاویام وروتاپسمین  یا س ک ابیوس یاوسیولاحفیظتافر یاایکیرککینکلی ا .۱3

 الزمارها هش  ابیشک .ا

نظیفتاواا ور اهیاواویا راصدرتانییزهتی ابیمیرهناواوسیولامرتبطاب اطدرا،اکلی امسیر ی .۱4

 ض عفدنیاشد .

اکیرککیناوابیمیرهناهزاظروفاوکبیرامصرفاتهی اشد .ظروفاتذهیامدر اهس فی  ا .۱5

کلی انمدن ا ییاگرف  اش  اهزابیمیرهناب اصدرتاپیشافرضابیو اآلد  ا رانظراگرف  اشدن اوا .۱6

ابیاآنهیابیو اهس ین هر  ییاالزمارعیوتاشد .ا  رازمینامدهجه

 

 

ا
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 نظارت بر اجرای اقدامات بهداشتی 

مرکزابه هش یاوا رمینیاامیااسرپرستاویام ورمسئدلیتانظیرتابراهجرهیانکیتابه هش یابراعه  ا

ابیش .ا

اش  اگرف  انظرا را رمینیاوابه هش یاخ میتامرکزاشیتلینابرهیاهخ صیصیاره کمییاهوننک  :ا

،اه هریا ییامحیطانظیراره کمی یاسیوراب ابیش راتخصصیاواعمدمیاهطالعیتاکسباجهت؛اهست

 شد .امرهجع اخیصا ییامحیطاوامشیتل،افر یاحفیظتاوسیول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 منابع

ره کمییاحیضرابراهسیهامکیبعازورامیابیش .ا راصدرتااب اروزاش ناهطالعیتا راخصدصا

امحیفظتاهزاهونابیمیریا رانسخ ا ییابع یاهرهئ امیاگر  .ا

 س درهلعملاهجرهویاحفیظتاپرسکلا رامقیبلابیمیریا ییامسری  

 ک یبچ انظیمامرهقبتاعفدنتا ییابیمیرس ینی 

 ا ره کمییاتصدوریاوسیولاحفیظتافر ی:sequence.pdf-https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe 

   ا  رامقیبل ابیاکرونی هزامیسک مطیلباآمدزشیاندعاواطرزاهس فی:

https://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/training_videos.html 

 رمینگی ا یاوابیمیرس ینا ییاپذورن  اهفره امشکدکاب اکرونی  س درهلعملاهرزویبیاوم وروتاروسک :  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment- 

 ا نحد ا راآور نا س کش:gloves.pdf-remove-to-how-https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster 

 ا وسیولاحفیظتافر ی:ppe.html-supply-ncov/hcp/healthcare-v/coronavirus/2019https://www.cdc.go 

 

https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=D9_wL2FoMUyFGXI0QpGfBBCJdHe_vtcIgvnqSm-oaub7Oyur1cjOjvK9srRjaEI-ovxJQ_2inAw.&URL=https%3a%2f%2fwww.cdc.gov%2fhai%2fpdfs%2fppe%2fppe-sequence.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/training_videos.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=D9_wL2FoMUyFGXI0QpGfBBCJdHe_vtcIgvnqSm-oaub7Oyur1cjOjvK9srRjaEI-ovxJQ_2inAw.&URL=https%3a%2f%2fwww.cdc.gov%2fvhf%2febola%2fpdf%2fposter-how-to-remove-gloves.pdf
https://mail.health.gov.ir/owa/redir.aspx?C=D9_wL2FoMUyFGXI0QpGfBBCJdHe_vtcIgvnqSm-oaub7Oyur1cjOjvK9srRjaEI-ovxJQ_2inAw.&URL=https%3a%2f%2fwww.cdc.gov%2fcoronavirus%2f2019-ncov%2fhcp%2fhealthcare-supply-ppe.html



