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111/1551
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دارد
وزری

رئیس /سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....
رئیس محترم بیمارستان مسیح دانشوری
رئیس محترم مرکس آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

با سالم و احترام؛

اطالعیه شماره  1قرارگاه کنترل و مراقبت کووید ( 11-کرونا ) برای ابالال ٍ اجالرا در کلیاله هراکالس درهالاًی
تحت پَضص اعن از داًطگاهی ،عوَهی غیردٍلتی ،خصَصی ٍ خیریه به پیَست ارسال هیگردد .الساهی است
ضخصاً بر حسي اجرای هفاد دستَرالعولهای ابالغی ٍ اطالعیههای ارسالی ًظارت فرهاییذ.

رًٍَضت:
 جٌاب آقای دکتر جاى بابایی هعاٍى هحترم درهاى جهت آگاهی ٍ پیگیری الزم

ًطاًی پستی :تهراى-ضهرک قذس (غرب)-بیي فالهک جٌَبی ٍ زرافطاى-خیاباى سیوای ایراى-ستاد هرکسی ٍزارت بهذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی
ًطاًی صفحه ایٌترًتیhttp://www.behdasht.gov.ir :
ًوابر55141444 :
تلفٌهای تواس54188144 :
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گه کنترل و مراقبت کووید19 -
اطالعیه شماره  1قر ار ا
الف -آموزش و حفاظت کارکنان بهداشتی درمانی و بیماران


درولیِ ثیوبرعتبىّب ،هزاوش درهبًی ٍ هزاوش خذهبت جبهغ عالهت  ،ثغتِ ّبی آهَسؽی ثبیذ ثِ تفىیه گزٍُ
پشؽىی ،غیزپشؽىی ٍ وبدر خذهبتی در دعتزط گزٍُ ّذف لزار داؽتِ ثبؽذ.



رئیظ ثیوبرعتبى هی ثبیغت اس طزیك عَپزٍایشر آهَسؽی

/وبرؽٌبط وٌتزل ػفًَت جذٍل ًحَُ اعتفبدُ اس

تجْیشات حفبظت فزدی را آهَسػ دادُ ٍ ثز ًحَُ اجزای فحیح آى ّب ًظبرت ًوبیذ.


در هزاوش جبهغ خذهبت عالهت رئیظ  /هغئَل هزوش هَظف ثِ آهَسػ جذٍل ًحَُ اعتفبدُ اس تجْیشات
حفبظت فزدی ٍ ًظبرت ثز ًحَُ اجزای فحیح آى ّب هی ثبؽذ.
جدول نحوه استفاده از تجهیسات حفاظت فردی

ردیف

ٍضؼیت ثیوبری

.1

عزپبیی

.2

عزپبیی

.3

ثغتزی/اػشام

.4

ثغتزی/اػشام

.5

عزپبیی/ثغتزی/اػشام

ػالین ثبلیٌی

ًَع الذاهبت

ٍعیلِ حفبظتی فزدی هَردًیبس

تت ٍ عزفِ حبد

هؼبیٌِ ثذٍى الذاهبت

هبعه جزاحی ،هحبفظ چؾن ٍ

 7-5رٍس

تَلیذوٌٌذُ آئزٍعل

فَرت ،دعتىؼٌّ ،ذراة

تت ٍ عزفِ حبد

هؼبیٌِ ّوزاُ الذاهبت

هبعه  ،N95هحبفظ چؾن ٍ

 7-5رٍس

تَلیذوٌٌذُ آئزٍعل

فَرت ،دعتىؼٌّ ،ذراة

تت ٍ عزفِ حبد
 7-5رٍس

ثذٍى الذاهبت هخبطزُ آهیش
ّوزاُ الذاهبت هخبطزُ آهیش:

تت ٍ عزفِ حبد

هذیزیت راُ َّایی

 7-5رٍس

پیؾزفتِ/احیبء/پلَرٍعٌتش/
چغت تیَة

هبعه  ،N95هحبفظ چؾن ٍ
فَرت ،دعتىؼٌّ ،ذراة
لجبط وبهل ،هبعه  ،N95هحبفظ
چؾن ٍ فَرت ،دعتىؼ،
ٌّذراة
لجبط وبهل ،هبعه  ،N95هحبفظ

تؾخیـ لطؼی

ّزگًَِ توبط

وٍَیذ 19-

چؾن ٍ فَرت ،دعتىؼ،
ٌّذراة

ثِ ولیِ ثیوبراى هزاجؼِ وٌٌذُ ثب ؽىبیت تت ٍ عزفِ حبد (  )ILI &SARIثبیذ یه هبعه جزاحی تحَیل دادُ ؽَد.


ثغتِ آهَسؽی ثیوبراى ٍ ّوزاُ ا ى آاىى ُة هٌظَر اطالع رعبًی حیي ثغتزی  ،تزخیـ ٍ الذاهبت هزالجتی پظ اس
تزخیـ ثبیذ در ولیِ ثیوبرعتبى ّب هَجَد ٍ در دعتزط ثیوبراى ثبؽذ ٍ تَعط پزعتبر تزخیـ وٌٌذُ ثِ ثیوبراى
تحَیل دادُ ؽَد.

Influenza-Like Infection & Severe Acute Respiratory Infection
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1

ب -نمودار جریان فرآیند تریاش و اقدامات درمانی بیماران مشکوک دربیمارستان های ریفرال تنفسی

هزاجؼِ ثیوبر دارای ػالین حبد
تٌفغی ثب یب ثذٍى تت

تحَیل هبعه جزاحی ثِ ثیوبر
اًجبم پبلظ اوغی هتزی

خیز

عبثمِ توبط ثب

So2<93

هَرد لطؼی

یا RR>24

خیز
ثلی

ثلی

پذیزػ ٍ ثغتزی در ثخؼ ثیوبرعتبًی

درهبى عزپبیی

** انجام رادیوگزافی قفسه سینه پس اس پذیزش و بستزی بیمار انجام می شود.

تریاش بیماران در بیمارستان های غیرریفرال تنفسی:


ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اٍلیي ثزخَرد ثیوبر ثب اٍرصاًظٍ ،احذ تزیبص ثیوبرعتبى هی ثبؽذ ،لذا

جْت ؽٌبعبیی عزیغ ٍ

جذاعبسی ثیوبراى هؾىَن ثِ وٍَیذ  19 -در ولیِ ثیوبرعتبى ّب هی ثبیغت هغیز اًتظبر ٍ عپظ ارسیبثی ثؼذی
ثیوبراى هؾىَن اس عبیز ثیوبراى ،تفىیه ؽَد.


پزعتبر تزیبص ضوي رػبیت رٍیىزد عٌذرٍهیه در ارسیبثی خطز ثیوبر ،ثبیغتی هَارد هؾىَن را ثِ ٍاحذّبی
اختقبفی اًتظبر ،هؼبیٌِ یب ایشٍلِ ارجبع ًوبیذ  .ػالهت گذاری ٍ ًؾبى دار وزدى هغیز اًتمبل ثیوبراى هؾىَن اس
ٍاحذ تزیبص ثِ اتبق ایشٍلِ تزجیحبً ثب رًگ خبوغتزی فَرت گیزد.



( ٍاحذ تزیبص



فضبی پظ اس تزیبص ()Waiting Areaؽبهل فضبی اًتظبر لجل اس اتبق هؼبیٌِ اعت ٍ ثِ ثیوبراى ثب ػال ئن تٌفغی

اتبق اًتظبر

اتبق ایشٍلِ )

اختقبؿ هی یبثذ (ثب فبفلِ  1تب  2هتز اس عبیز هزاجؼیي ) در ثیوبرعتبى ّبیی وِ اٍرصاًغْبی آًْب ٍاجذ  2اتبق
هؼبیٌِ ّغتٌذ ثز حغت ًیبس یه اتبق ثِ ٍیشیت ثیوبراى ثب ػالین تٌفغی اختقبؿ یبثذ
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 .لذا ارسیبثی پشؽىی

ثیوبراى در اتبق هؼبیٌِ اختقبفی ثیوبراى تٌفغی ٍ یب اتبق ایشٍلِ اٍرصاًظ فَرت هی گیزد  .اتبق ایشٍلِ اٍرصاًظ
ثقَرت هَلت ٍ فزفب جْت هؼبیٌِ پشؽىی ثیوبراى هؾىَن اعتفبدُ هی گزدد  .لذا السم اعت وِ فضبی ایشٍلِ
در ثیوبرعتبى جبًوبیی ٍ فؼبل گزدد.
ج -ثبت اطالعات


ػالٍُ ثز ثجت هؼوَل دادُ ّب در ًزم افشار وبرثزدی تخققی ّز

حَسُ ( اػن اس ًزم افشار ثجت ثیوبریْبی

عٌذرٍ هیه ٍ هذیزیت اطالػبت ثیوبرعتبًی ،دادُ ّبی اختقبفی هَارد هؾىَن ثِ وزًٍب ثبیذ در پلتفزم گشارػ
دّی  DHSI2ثجت ٍ ّز  8عبػت ثِ رٍس رعبًی ؽَد.


دفتز پزعتبری ثیوبرعتبى هغئَل ثجت ٍ ًظبرت ثز فحت اطالػبت ارعبلی ثِ عبهبًِ ّب تحت ًظبرت  EOCهی
ثبؽذ .ایي گشارػ حذالل ؽبهل هَارد سیز اعت:

 وذ هلی ٍ اطالػبت دهَگزافیه ثیوبراى عزپبیی ٍ ثغتزی  ،ػالین ثبلیٌی ؽبهل تت ٍ عزفِ ٍ دیظ پٌِ ّز ثیوبر ،تؼذاد پذیزػ عزپبیی  ،تؼذاد پذیزػ ثغتزی  ،تؼذاد ثغتزی در ثخؼ ٍیضُ  ،تؼذاد افزاد درگیز در خبًَ ادُ ٍ فَتی
ّبی هزثَطِ ثبؽذ


ثزای ثجت اطالػبت ،دعتَرالؼول ًحَُ الذام در عبهبًِ رجیغتزی وزًٍب تَعط هزوش هذیزیت آهبر ٍ فٌبٍری
اطالػبت ٍسارتی اثالؽ خَاّذ ؽذ  .السم ثذوز اعت تغییزات ضزٍری در ثزًبهِ ّبی هذیزیت ثیوبرعتبًی ()HIS
اطالػی ّبی ثؼذی اػالم خَاّذ ؽذ .
ُ
هتؼبلتدر
اً
در حبل اًجبم اعت وِ



هَارد ثغتزی ثیوبر هؾىَن یب لطؼی ثبیذ ثِ هزوش ثْذاؽت ؽْزعتبى گشارػ ؽَد ٍ فزم ثزرعی ثیوبری ظزف
 12عبػت تَعط وبرؽٌبط ثیوبری ّب تىویل ٍ یه ًغخِ ثِ ثیوبرعتبى تحَیل دادُ ؽَد  .اطالػبت فزم ثزرعی
ثبیذ در پَرتبل ثیوبری ّب ثجت ؽَد.

د -اقدامات ضروری بستری و ترخیص


در ولیِ ثیوبرعتبًْب در فَرت اهىبى ثیوبراى ثب عي ثبال ٍ یب ثیوبری ّبی سهیٌِ ای خطزعبس هبًٌذ دیبثت ٍ یب
ًمـ ایوٌی ،للجی ٍ ػزٍلی ٍ چبلی ؽذیذ،حتی االهىبى در اتبق ّبی هجشا ٍ ُة دٍر اس دیگزاى ثِ ّوزاُ هبًیتَریٌگ
دلیك ثغتزی ثبؽٌذ.



هاللبت ػوَهی در ثیوبرعتبى ّبی ریفزال تٌفغی هوٌَع هی ثبؽذ.



ولیِ ثیوبراى هؾىَن ثغتزی ؽذُ پظ اس ثْجَدی ػالین ثبلیٌی ٍ دٍ ًوًَِ هٌفی ثِ فبفلِ

 24عبػت؛ فمط

هیتَاًذ ثب ًظز ًْبیی ٍ تؾخیـ پشؽه هؼبلج تزخیـ ؽَد.


ّزگًَِ تزخیـ ثب رضبیت ؽخقی ثیوبر لطؼی اس ثیوبرعتبى ّبی ریفزال هوٌَع هی ثبؽذ.



السم اعت در ولیِ ثیوبرعتبى ّب در فَرت ػذم حضَر یه وبرؽٌبط ثْذاؽت هحیط

هغتمز ،ثبسدیذ رٍساًِ

تَعط وبرؽٌبط ثْذاؽت هحیط هزوش ثْذاؽت ؽْزعتبى اس ًظز تفىیه سثبلِ ّبی ػفًَی ٍ سثبلِ ّبی ثیوبرعتبًی
اًجبم ؽَد.


تب اطالع ثبًَی ولیِ تغت ّبی

اعپیزٍهتزی ٍ خذهبت اعىَپی

( آًذٍعىَپی  ،ولًََعىَپی ،

روتَعیگوَئیذٍعىَپی  ،ثزًٍىَعىَپی ٍ  ٍ )....خذهبت الىتیَ غیز ضزٍری ثِ تبخیز افتذ.
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دعتَرالؼول دفي جغذ هطبثك ثخؾٌبهِ ؽوبرُ 300/ 20951د هَرخ  98/12/02هی ثبؽذ.

ه -محافظت کارکنان مواجهه یافته با بیمار قطعی
درفَرتی وِ ّزیه اس وبروٌبى ثذٍى تجْیشات حفبظتی ثب ثیوبر لطؼی توبط پیذا وٌذ ( 15دلیمِ توبط چْزُ ثِ چْزُ )؛
ثبیذ درچزخِ هزالجتی لزار گیزد ٍ دٍ ّفتِ در هٌشل هَرد ارسیبثی ٍ پبیؼ ػالین حوبیتی لزار ثگیزد  .در فَرت ًیبس ثِ
ػ ُ ٍ در هحل وبر دٍاةر در رٍس مٍ رد پبیػ ػالین حیبتی لزار هی گیزد ٍ ػالین ٍی تَعط دفتز
پزعٌل فزاخَاى د
پزعتبری ثجت هی ؽَد  .اگز ػالهت دار ؽَد ،ثغتِ ثِ ػالین در هٌشل یب ثیوبرعتبى ایشٍلِ هی ؽَد  .در ؽزایط ثحزاًی
ایشٍلِ در هٌشل ثِ هحل وبر فزاخَاى هی ؽَد.
سنی
یه اطال عر ا
ی-شو
یوبراى
ثِ هٌظَر ایجبد یىپبرچگی ٍ ٍحذت گفتگَ ٍ جلَگیزی اس اًتؾبر ؽبیؼبت ثی اعبط تبویذ هی گزدد وِ آهبر لطؼی ة
یما راى فَت ؽذُ فزفبً اس طزیك جٌبة آلبی دوتز ویبًَػ جْبى پَر هذیز م روش رٍاثط ػوَهی ٍ
ت ٍ ًیش ة
هؾىَن ،هتال
اطالع رعبًی ٍسارت ثِداؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی اػالم خَاّذ ؽذ  .در ؽزایط خبؿ ٍ ٍیضُ چٌبًچِ اطالع رعبًی اس
طزیك داًؾگبُ ضزٍرت داؽتِ ثبؽذ حتوبً هزاتت ثب ّوبٌّگی جٌبة آلبی دوتز جْبى پَر ٍ اس طزیك ؽخـ رئیظ داًؾگبُ
اػالم گزدد.
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