
  
 :مقدمه 

ویروس های تنفسی به طور  ,کلیبه عنوان یک اصل 

عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه و عطسه 

ایو    بور . گرهنود و یا لمس اشیاء آلووهه ننقلول نوی    

یک طیو  نییوت توا     از COVID-19اساس بیماری 

سورفه و تنیوی نفوس     ,تبعیئمی همچون  شدید با

نی تواند بروز نماید و هر نواره شدید تر نمک  است 

البقوه  . شوهنارسایی کلیه و نرگ  ,الریهننجر به ذات 

هرصد نرگ ناشی از ای  بیماری هنوز به طور هقیوق  

 .استنشخص نشده 

انقلال ویوروس کرونوا از    ,اطیعاتبا توجه به آخری  

عطسوه و تخلیوه    ,سورفه طریوق   انسان بوه انسوان از  

ویوروس   ایو  . استترشحات بینی و ههان هر نحیط 

نقری از طریوق سورفه  یوا     2تا 1نی تواند هر فاصله 

 . شوهعطسه ننقلل 

تماس هست ها با نحیط  و سوطو    ,انقلالراه هییر 

هسوقییره هر  هوا    ,تجهیزاتآلوهه به ویروس نانند 

 پریووز و ,پلووه هووانوورهه  ,آالتشوویر  ,صووندلینیووز و 

است که بطور عموونی   وسایلیکلیدهای برق و کلیه 

 شوهو نشقرک اسقفاهه نی 

 

 

 

 

اسناه و ندارک هست به هست شده  ,اسکناسشانل 

ای  حائز اهمیت است پس از تماس  بنابر. آنو نظایر 

با هر فره یا اشیاء نشکوک  هست و صورت با آ  و 

 .گرهه صابون شسقشو 

 

 

 :فاصله گذاری اجتماعی 

یکی از راههای کاهش نواجهه و قطع زنجیره تماس 

ای   هر, باشدنی رعایت فاصله گذاری اجقماعی 

 :شوهراسقا الزم است نواره زیر رعایت 

 

نواجهه چهره به چهره کارکنان و اسقفاهه  کاهش-1

شوبکه هوای اجقمواعی  و ویودئو      ,تلف حداکثری از 

کنفرانس برای برگزاری جلسات حقی برای کارکنانی 

 .کنندکه هر هاخل یک ساخقمان کار نی 

هر صورتی که نواجهه چهوره بوه چهوره الزانوی     --2

( نقر  2) حداقل زنان نمک  و حداکثر فاصله  ,است

 .رعایت گرهه

 اجقنا  از تجمع هر نحل کار --3

 هرصود  05اسقفاهه از سرویس ایا  و ذهوا  بوا   --4

فاصوله   ننظوور رعایوت  ظرفیت سر نشی  نوجوه بوه  

 نقووری سرنشووینان الزانووی اسووت  1ایموو  حووداقل 

 (افزایش تعداه سرویس ها )

فاصله ایم  بی  کارکنان هر حی  سرو غذا  رعایت-0

 هر سل  سرویس یا اتاق غذاخوری 

هاهن تخوت بیمواران و صوندلی نراجعوان هر      قرار-6

 فواصل الزم و ایم  از یکدییر و به هور از کارکنان 
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اسووقفاهه از سیسووقت هووای صوووتی بوورای برقووراری  --7

ارتباط نشقریان با نقصدیان هر فواصول ایمو  حوداقل    

 یک نقر 

کارکنانی که با اربا  رجوع سر و کار هارند از نوانع  -8

شیشه ای یا پیسقیکی اسقفاهه شوه و جهوت برقوراری   

صووورت انکووان از تجهیووزات نیکروفووون و   ارتبوواط هر

 .شوهبلندگوی نیزی اسقفاهه 

از "برای ثبوت حووور و غیوا  کارکنوان  ترجیحوا     --9

 کووارت خوووان کارکنووان   ,چهوورهسیسووقت تشووخیص  

 .کنیداسقفاهه ( صورت انکان هر)

اسقفاهه از خوهکار شخصی توسط نقصدیان  و --15

برای کارکنان و قرارنداهن وسایل و لوازم القحریر 

 عموم و نراجعی  اسقفاهه

جهت کاسق  از تماس نسقلیت هست ها با هر و -11

بیذارید   آنها را به حالت نیمه باز  ,هاهسقییره 

یا برای سهولت ترهه از جک و آرام (صورت انکان  هر)

 .نیرههبند هر  ها اسقفاهه 

اجقنا  از هریافت و پرهاخت وجه نلد و انجام --12 

  پرهاخت ها با کارت

 

 

تا حد انکان کاهش تعداه کارکنان به یک سوم و -13

انجام هور کاری جهت کاهش تراکت کارکنان هر نحیط 

 های اهاری 

به کاهش ساعت اهاری کارکنان هر نواقعی که ننجر-14

 .نیرههتولید ص  برای اربا  رجوع 

 

 

 :منابع 

( کرونا ویروس ) 19-راهنمای گام هوم نبارزه با کووید 

فاصله گذاری اجقماعی و الزانات سینت نحیط و کار هر 

هرنان و آنوزش  ,بهداشتوزارت –نحیط های اهاری 

 1399فرورهی   ,هومنسخه  ,پزشکی

 

 

 

 

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

 لرستان

 ایرموزشی درمانی شهدای عشآمرکز

 فاصله گذاری اجتماعی

 و توانمند سازیموزش آواحد

 1311 اردیبهشت 

            :سایت بیمارستان

http://shohada.lums.ac.ir 

 33222112: شماره تلفن
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