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اقدامات احتیاطی استاندارد ( تماسی و هوایی) برای پیشگیری از COVID-19

در اقدامات احتیاطی استاندارد فرض بر این است که هر شخص بالقوه به یک عامل بیماري زا مبتال می باشد که می تواند در محیط
مراقبت هاي بهداشتی منتقل شود .عناصر اقدامات احتیاطی استاندارد که براي بیماران مبتال به عفونت هاي تنفسی اعمال می شود  ،از
جمله مواردي که ناشی از  COVID-19است  ،در زیر خالصه می شود.

محل استقرار بیمار


بیمار با  COVID-19شناخته شده یا مشکوک (یعنی  ) PUIرا در یک ( AIIRاتاق ایزوله) قرار دهید که مطابق دستورالعمل
هاي فعلی ساخته و نگهداري شده است.

 AIIRها اتاقهاي منفرد هستند که داراي فشار منفی نسبت به مناطق اطراف هستند و حداقل  6بار گردش هوا در ساعت انجام می شود
هواي این اتاقها باید مستقیماً از طریق فیلتر ذرات با راندمان باال ( )HEPAقبل از چرخش فیلتر شود .درهاي اتاق را باید بسته نگه دارید
 ،مگر در هنگام ورود یا خروج از اتاق و ورود و خروج باید به حداقل برسد.


در صورت عدم دسترسی به اتاق هاي ایزوله  ،بیمارانی که نیاز به بستري شدن دارند باید به بیمارستانهاي مجهز منتقل شوند.

 در حین انتقال یا ترخیص  ،یک ماسک صورت را بر روي بیمار قرار داده و او را در اتاق معاینه با درب بسته جدا کنید .در حالت
ایده آل  ،بیمار را نباید در هیچ اتاقی قرار دهید که اگزوز اتاق در داخل ساختمان بدون تصفیه  HEPAدر داخل ساختمان
چرخشی داشته باشد.


در هنگام جابه جایی بیماران مشکوک دقت کنید که کامال از ماسک صورت استفاده نمایند تا از ایجاد ترشحات در محیط
جلوگیري شود.



اگر بیمار نیازي به بستري نداشته باشد  ،می توانند در منزل بستري شود.



پرسنلی که وارد اتاق می شوند باید از وسایل حفاظت تنفسی استفاده کنند.



فقط پرسنل ضروري باید وارد اتاق شوند .الزم است برنامه ریزي بخش ها به گونه اي انجام شود که تعداد مراقبین سالمتی که
وارد اتاق می شوند را به حداقل برسانید.



مراقبت هاي اختصاصی از این بیماران را با پرسنل بهداشت و درمان تخصصی را در نظر بگیرند تا خطر انتقال و قرار گرفتن در
معرض سایر بیماران و سایر پرسنل را به حداقل برساند.



از تجهیزات اختصاصی و یکبار مصرف جهت مراقبت از بیمار استفاده کنید .اگر تجهیزات براي بیش از یک بیمار مورد استفاده
قرار می گیرد  ،قبل از استفاده بر روي بیمار دیگري طبق دستورالعمل سازنده  ،این تجهیزات را تمیز و ضد عفونی کنید.
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پرسنلی که از اتاق بیمار خارج و یا وارد اتاق می شوند ،باید از موانع تنفسی استفاده کند .ما هنوز نمی دانیم که COVID-19
تا کی در هوا آلوده می ماند .اتاق ها باید قبل از استفاده مجدد کامال ضدعفونی گردند.



بهداشت دست

پرسنل بهداشت و درمان باید بهداشت دست را قبل و بعد از تماس با بیمار رعایت کنند .همچنین قبل و بعد از از برداشتن وسایل
حفاظت فردي از جمله دستکش با مواد ضدعفونی کننده دست خود را ضدعفونی کند .توصیه میشود دستها را با آب و صابون حداقل به
مدت حداقل 02ثانیه بشویند .

باید اطمینان حاصل شود که لوازم بهداشتی دست (آب و صابون ) به راحتی در مکان مراقبت وجود دارد


تجهیزات محافظ شخصی

وسایل حفاظت فردي مناسب مطابق با استانداردهاي علمی تهیه و در اختیار پرسنل بهداشت و درمان قرار گیرد.
پرسنل بهداشت و درمان باید آموزش استفاده از وسایل حفاظت فردي را دیده و درک صحیحی در مورد چگونگی استفاده  ،دفع ،
ضدعفونی و حفظ وسایل حفاظت فردي داشته باشند.


دستکش

 -1ابتدا بهداشت دست را انجام دهید  ،سپس هنگام ورود به اتاق بیمار یا محل مراقبت  ،دستکش هاي تمیز و استریل را بپوشید
.در صورت پاره شدن یا به شدت آلوده بودن دستکش را تغییر دهید.
 -0هنگام خارج کردن از اتاق بیمار یا محل مراقبت  ،دستکش را برداشته و دور ریخته و بالفاصله بهداشت دست را انجام دهید.


لباس

هنگام ورود به اتاق بیمار لباس مناسب و تمیز بپوشید .اگر لکه دار شود لباس را عوض کنید .قبل از خارج شدن از اتاق بیمار یا محل
مراقبت  ،لباس را در ظرف مخصوص زباله یا مالفه جدا کرده و از آن دور کنید .لباسهاي یکبار مصرف باید پس از استفاده دور ریخته شود.
لباسهاي پارچه اي باید بعد از هر بار شستشو داده شوند


استفاده از ماسك

قبل از ورود به اتاق بیمار یا محل مراقبت  ،از محافظت تنفسی (به طور مثال ماسک  )N95استفاده کنید چاننچه نیاز به تعویض ماسک
و یا دورانداختن آن دارید .بعد از خروج از اتاق بیمار و بستن درب اتاق به طور کامل ماسک را بیرون آورده و دستها را به طور کامل شستشو
دهید.


محافظت از چشم

براي حفاظت از چشم ها باید از عینک  ،محافظ یکبار مصرف صورت که قسمت جلوي و قسمتهاي صورت را پوشانده است استفاده کنید.
بعد از ترک اتاق بیمار یا محل مراقبت  ،محافظت از چشم را برادرید .محافظ چشم که قابل استفاده مجدد است ( به عنوان مثال  ،عینک)
باید طبق دستورالعمل مجدد تمیز و ضد عفونی شوند .محافظت چشم یکبار مصرف باید پس از استفاده دور ریخته شود.
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توجه
برخی از روشهاي انجام شده بر روي بیماران  COVID-19می تواند ذرات معلق در هوا ایجاد کند .به ویژه  ،روش هایی که احتماالً باعث
سرفه می شوند (به عنوان مثال  ،القاي خلط  ،مکش باز راه هاي هوایی) باید با احتیاط انجام شود و در صورت امکان از آن جلوگیري شود.
در صورت انجام  ،این فعالیت ها باید در یک ( AIIRاتاق ایزوله) انجام شود و پرسنل باید مطابق آنچه در باال گفته شد از حفاظت تنفسی
استفاده کنند .عالوه بر این تعداد مواجهه با بیمار را به حداقل برسانید و فقط در مواقع ضروري براي مراقبت و پشتیبانی از بیمار به اتاق
بیمار رفت و آمد کنید.
به طور مدام اتاق بیمار و سطوح را ضدفونی کنید.
نمونه تنفس تشخیصی


جمع آوري نمونه هاي تشخیصی دستگاه تنفسی (به عنوان مثال  ،سواب نازوفارنکس) احتماالً باعث سرفه یا عطسه می شود.
بنابراین سعی شود پرسنل ارائه دهنده خدمات در اتاق بیمار محدود شوند  .و از وسایل حفاظت فردي به طور کامل استفاده
نمایند



این روشها باید در یک  AIIRیا در یک اتاق معاینه با درب بسته انجام شود .در حالت ایده آل  ،بیمار را نباید در هیچ اتاقی قرار
دهید که اگزوز اتاق در داخل ساختمان بدون فیلتراسیون  HEPAدر داخل ساختمان چرخشی داشته باشد.

دسترسی و حرکت مالقات کنندگان در بیمارستان را مدیریت کنید
روش هایی براي نظارت  ،مدیریت و آموزش مالقات کنندگان ایجاد کنید.


مالقات کنندگان را از ورود به اتاق بیماران شناخته شده یا مشکوک  COVID-19منع کنید  .مکانیسم هاي جایگزین براي
تعامل بیمار و بازدید کننده  ،مانند برنامه هاي تماس ویدیویی در تلفن هاي همراه باید مورد بررسی قرار گیرند .این تسهیالت
می توانند موجبات رفاه و مراقبت عاطفی بیمار را فراهم نماید.



مالقات کنندگان باید آموزش هاي الزم را جهت حفظ سالمت خود ببینند  (.پمفلت آموزش ي)



مالقات کنندگان نباید در طی مراحل تشخیصی حضور داشته باشند.



باید به مالقات کنندگان آموزش داده شود تا حرکت خود را در داخل مرکز محدود کنند.



به مالقات کنندگان در معرض (به عنوان مثال تماس با بیمار  COVID-19قبل از پذیرش) توصیه می شود هرگونه عالئم و
نشانه هاي بیماري حاد را به مدت حداقل  11روز پس از آخرین تماس شناخته شده با بیمار  ،به پزشک گزارش دهند. .
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اجرای کنترلهای مهندسی



طراحی و نصب کنترل هاي مهندسی را براي کاهش یا از بین بردن مواجهه با محافظت از  HCPو سایر بیماران از افراد آلوده
در نظر بگیرید .نمونه هایی از کنترل هاي مهندسی شامل موانع جسمی یا پارتیشن براي راهنمایی بیماران از طریق مناطق تریاژ
 ،پرده بین بیماران در مناطق مشترک  ،سیستم مکش بسته براي مکش راه هوایی براي بیماران لوله گذاري شده  ،و همچنین
سیستم هاي مناسب جهت کنترل هوا (با جهت دهی مناسب  ،فیلتراسیون و غیره) که نصب شده و به درستی نگهداري می
شوند.

نظارت و مدیریت پرسنل بهداشتی و در معرض خطر



تصمیم گیري هاي مدیریتی مبنی برتهیه و فراهم آوردن تسهیالت و امکانات الزم براي پرسنلی که در معرض COVID-19
هستند باید انجام گیرد.

آموزش پرسنل بهداشت و درمان


آموزش هاي الزم براي پرسنل بهداشت و درمان در مورد جلوگیري از انتقال ویروس انجام گیرد.



نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردي را آموزش ببیند.



اطمینان حاصل کنید که پرسنل بهداشت و درمان آموزش الزم را دیده اند( .آموزش و استفاده صحیح از  ، PPEجلوگیري از
آلودگی لباس  ،پوست و محیط)  .فراموش نکنیم که آموزش مراقبت از خود ،مقدم بر مراقبت از بیمار است.
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اجرای کنترل عفونت محیطی



از تجهیزات پزشکی اختصاصی براي مراقبت از بیمار باید استفاده شود.



کلیه تجهیزات پزشکی غیر اختصاصی و غیر قابل استفاده که براي مراقبت از بیمار استفاده می شود باید مطابق دستورالعمل
سازنده و خط مشی تاسیسات  ،تمیز و ضد عفونی شوند.



اطمینان حاصل کنید که اقدامات تمیز کردن و ضد عفونی محیط زیست به طور مداوم و صحیح انجام می شود.



روشهاي معمول تمیز کردن و ضد عفونی کردن (به عنوان مثال  ،استفاده از پاک کننده ها و آب براي پیش تمیز کردن سطوح
قبل از استفاده از مواد ضد عفونی کننده ثبت شده در بیمارستان) مناسب هستند.



کنترل نحوه شستشوي لباس ها  ،ظروف سرویس مواد غذایی و زباله هاي پزشکی نیز باید طبق روال معمول انجام شود.

توصیه هایی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی



هیچ واکسنی یا درمانی خاص براي عفونت  nCoV-0212در دسترس نیست .در حال حاضر  ،مراقبت هاي پزشکی براي بیماران
مبتال به  nCoV-0212حمایتی است.



افراد مبتال به عفونت تایید شده یا مشکوک  nCoV-0212که در بیمارستان بستري هستند  ،باید در یک اتاق خصوصی با درب
بسته  ،در صورت ایده آل یک اتاق جداسازي عفونت هوایی  ،در صورت امکان ارزیابی و مراقبت شوند.



مراقبت در منزل و قرنطینه ممکن است براساس ارزیابی بالینی و بهداشت عمومی براي برخی از افراد گزینه اي باشد .افراد جدا
شده در خانه باید تا حد ممکن توسط مسئوالن بهداشت عمومی کنترل شوند.



تماس خود را با بیماران مشکوک در صورت در دسترس نبودن وسایل حفاظت فردي محدودوکنید ( قرار گرفتن در فاصله 0
متري )



از دست دادن  ،روبوسی کردن به طور جدي خودداري کنید.



بیمارانی که دراري عفونت هاي حاد تنفسی مانند ذات الریه هستند به محض مشکوک شدن به بیماري باید بستري گردند.



این بیماري ممکن است همراه یا بدون تب باشد.

.
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