
   
از سـالمت   ,کـار  در محیط کاري قبل از شروع به -1

  ) باشید  نداشتهتب (  .باشید خودمطمئن 

 ....)پرسـتار و  –پزشـک  ( به عنوان  کـادر درمـان   -2

 بـدون سعی کنید که شیفت کاري خودرا با آرامش و 

چون اسـترس زیـاد    ,کنید  شروعهیچگونه استرسی 

  .شمارا در معرض ابتال به بیماري قرار می دهد 

و یــا دچــار نقــص  بــودهدر صــورتی کــه  بــاردار  -3

  .دهیداطالع  بخشبه مسئول  هستیدسیستم ایمنی 

نیـد  هنگام سرفه یا عطسه از دستمال اسـتفاده ک -4

  .یا در بخش باالیی آرنج سرفه یا عطسه کنید 

دستمال هـاي آلـوده را در سـطل زبالـه درب دار     -5

  .بیندازید 

و در صورت آلوده شدن دست با ترشحات تنفسی -6

بـا خـون یـا سـایر      آلـودگی (  هاي واضـح یا آلودگی 

 )  اسـتفاده از توالـت     و یـا مایعات و ترشـحات بـدن   

  .بشوئیدبا آب و صابون  دست ها را  "سریعا 

به منظور پیشگیري از انتقال آلـودگی بـه بیمـار     -7

و قبل از اقدامات درمانی تمیـز   با بیمارقبل از تماس 

  .بشوئید را  خوداستریل دست هاي و

  

:نحوه شستشوي صحیح دست ها 

           
در مواجهه با تمامی بیماران مشکوك به کرونا - -8

 .نمائیداحتیاطات استاندارد رارعایت  ,جدید ویروس 

  :احتیاطات استاندارد شامل موارد زیر است .

  دستبهداشت   

  بر ( استفاده از وسایل حفاظت فردي

  )مبناي ارزیابی خطر 

  بهداشت سطوح  

  دفع ایمن پسماندها  

  تزریق ایمن  

  تمیز و ضد عفونی کردن وسایل و

  تجهیزات تنفسی 

  بیماربهداشت ملحفه ها و لباس هاي  

ــا بیمــار   درتریــاژ بیمارســتانی در صــورت مواجهــه ب

داراي تــب وســایر عالئــم  19-مشــکوك بــه کوویــد 

دادن یک ماسک جراحی  بـه بیمـار کـافی    , تنفسی 

  .است 

 تـا در صورتی که پرسنل کادر درمان در فاصله یـک  

بایـد از   ,دهنـد  دو متر از بیمـار ارائـه خـدمت مـی     

  .کنندماسک طبی استفاده 

زمانی که نیاز است احتیاطات استاندارد  در : توجه 

  .است  کافیزدن ماسک جراحی , رعایت شود 

  :جراحی روش صحیح زدن ماسک 

زمان انجـام پروسـیجر هـاي تولیـد کننـده       در-9   

.            الزامــی اســت  N95اســتفاده از ماســک , آئروســل 

شامل موارد زیـر  پروسیجرهاي تولید کننده آئروسل 

  :است 
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  برونکوسکوپی  

  تعبیه لوله تراشه  ویا خروج آن  

  احیاي قلبی ریوي  

  انجام تهوبه دستی کمکی قبل از اینتوباسیون  

  تراکئوتومی  

 یر تهاجمیتهویه کمکی غ 

  

  

روش در آوردن صحیح ماسک هم بسیار مهم است که 

باعث آلودگی فرد نشده و از انتقال و انتشار ویروس  به 

    .محیط  جلوگیري شود 

  :روش صحیح خارج کردن ماسک 

  

  :ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردي 

        

     

  :ترتیب خارج کردن وسایل حفاظت فردي 

 در آوردن دستکش  -1

 شستن دست  -2

 در آوردن گان -3

 شستن دست  -4

 در آوردن عینک یا محافظ صورت -5

 در آوردن کاله یا پوشش سر  - 6

 در آوردن ماسک از پشت سر -7

  شستن دست -8

  

  

 

خدمات بهداشتی درمانی پزشکی و دانشگاه علوم 

  لرستان

  ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

  پیشگیري از ابتال به ویروس کرونا  

  )براي کارکنان بهداشتی درمانی ( 

  

  1399ماه  مهر -موزش به بیمارآواحد

            :سایت بیمارستان

http://shohada.lums.ac.ir               
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