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اعالفات کلی ٍیشٍع کشًٍای9102

کشًٍاٍیشٍع ّا خاًَادُ ای اص ٍیشٍع ّا ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ عیف ٍػیقی اص تیواسی ّا سا اص
ػشهاخَسدگی تا ًـاًگاى حاد ؿذیذ تٌفؼی ایجاد ًوایٌذ .تیواسی کشًٍا ٍیشٍع 9102

)،(nCOVID-19

ًاؿی اص ٍیشٍع  ،COVID-19اٍلیي تاس دس دػاهثش  9102دس ٍٍّاى چیي کـف ؿذ .دس  01طاًَیِ 9191
ػاصهاى تْذاؿت جْاًی ،افالم کشد ؿیَؿ ایي ٍیشٍع تاجی ؿکل یک حالت اٍسطاًغ تِ لحاػ تْذاؿت
فوَهی ٍ یک ًگشاًی تیي الوللی ایجاد کشدُ اػت .ایي ٍیشٍع تؼیاس تِ ٍیشٍع ػاسع ؿثیِ تَدُ اها تِ
ّیچ ٍجِ یکؼاى ًیؼتٌذ .ایي تیواسی یک تیواسی قاتل اًتقال اص حیَاى تِ اًؼاى هحؼَب هی ؿَد ،اها
ساّْای اًتقال ،هخاصى حیَاًی ،ساّْای پیـگیشی ٍ تؾاّشات تالیٌی آى دقیق ؿٌاػایی ًـذُ ٍ ًیاص تِ
هغالقات تیـتش داسد.

ساّْای اًتـاس ٍیشٍع
ایي ٍیشٍع اص عشیق قغشات سیض حیي ػشفِ یا فغؼِ اص دّاى یا تیٌی فشد آلَدُ هی تَاًذ هٌتـش ٍ
اص فشدی تِ فشد دیگش هٌتقل ؿَد .فالٍُ تش ایي اص عشیق لوغ ػغَح ٍ اؿیاء آلَدُ تِ ٍیشٍع ٍ
ػپغ صدى دػت آلَدُ تِ چـن ،تیٌی یا دّاى اهکاى اًتقال ٍیشٍع ٍ ایجاد تیواسی ٍجَد داسد.
ٍیشٍع کشًٍا اص پَػت ػالن سد ًوی ؿَدٍ .یشٍع کشًٍا دس ػغَح پاسچِ ای تا  6-09ػافت ٍ فلضی
 09-91ػافت ٍ دس ػغح اػتیل تا  91سٍص صًذُ اػت .پظٍّؾ ّایی کِ تاکٌَى اًجام ؿذُ ًوایاًگش
اًتـاس ٍیشٍع اص عشیق قغشات سیض تٌفؼی تَدُ اػت تا اًتـاسآى اص عشیق َّا.
ج
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فالین تیواسی

ایي تیواسی فوذتا تا تة ،خؼتگی ٍ ػشفِ ّای خـک ّوشاُ اػت .تشخی اص تیواساى فالئوی ّوچَى
دسدّای ضقیف تا ؿذیذ فضالًی ،ػشدسد ،گلَدسد ،گشفتگی یا آتشیضؽ تیٌی یا اػْال داسًذ .ایي فالئن
تذسیجی ٍ هالین آغاص هی ؿًَذ .تا افضایؾ ؿذت تیواسی هـکالت تٌفؼی تشٍص کشدُ ٍ فشد دچاس تٌگی
ًفغ هی گشدد .افشاد هؼي ٍ یا داسای تیواسیْای صهیٌِ ای هاًٌذ هـکالت قلثی ،فـاس خَى تاال یا دیاتت
دس هقشض ؿذت تیـتشی اص ایي تیواسی قشاس داسًذ.
دٍسُ ًْفتگی ایي تیواسی  0-01سٍص هی تاؿذ.

افشاد هـکَک ٍ کؼاًی کِ تایذ دس قشًغیٌِ قشاس گیشًذ:


افشادی کِ دس عی  01سٍص گزؿتِ ػاتقِ ػفش تِ ًقاط آلَدُ سا داؿتِ اًذ.



افشادی کِ دس عی  01سٍص گزؿتِ تا افشاد هـکَک تِ ایي تیواسی استثاط داؿتِ اًذ.



افشادی کِ داسای ّش یک اص فالین رکش ؿذُ دس استثاط تا ایي تیواسی تاؿٌذ.



افشادی کِ فلیشغن دسیافت دسهاى هٌاػة پٌَهًَی ،پاػخ تالیٌی هَسد ًؾش سا ًذاؿتِ ٍ تِ ؿکل
غیشهقوَل ٍضقیت تالیٌی آًْا حادتش هی ؿَد.



افشاد داسای فالئن تٌفؼی کِ دس عی  01سٍص قثل اص ؿشٍؿ فالئن تالیٌی یکی اص اًَاؿ تواع ّای
صیش سا داؿتِ اػت:
تواع ًضدیک تا هَسد قغقی ٍ فالهتداس تیواسی
کاس دس تیواسػتاى یا هشاکض دسهاًی
تواع هؼتقین تا هخاصى حیَاًی تیواسی
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هَثشتشیي اقذاهات پیـگیشاًِ دس فضاّای فوَهی



ؿؼتـَی دػتْا تِ دفقات تا آب ٍ صاتَى ٍ یا هَاد ضذففًَی کٌٌذُ



خَدداسی اص دػت صدى تِ دّاى ،تیٌی ٍ چـن



ػشفِ یا فغؼِ دس دػتوال ٍ دس صَست ًثَد دػتوال پَؿاًذى دّاى یا تیٌی خَد تا آسًج



دس صَست داؿتي فالئن ،اػتفادُ اص هاػک پضؿکی ٍ ؿؼتـَی تْذاؿتی دػت ّا قثل اص اػتفادُ اص هاػک
ًٍیض پغ اص دفـ آى



حفؼ فاصلِ هٌاػة اص افشاد تَیظُ افشاد داسای فالئن( حذاقل  0هتش)
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ًَؿ ٍػایل حفاؽت فشدی هٌاػة تَصیِ ؿذُ تَػظ ػاصهاى تْذاؿت جْاًی دس صهیٌِ
تیواسی کشًٍای جذیذ تا تَجِ تِ ًَؿ هحیظ  ،فقالیتْا ٍ پشػٌل

هحیظ

فقالیت

پشػٌل ّذف یا تیواساى

ًَؿ ٍػیلِ حفاؽتی یا
سٍیِ اجشایی

هشاکض تْذاؿتی ٍ دسهاًی
تیواسػتاى ّا ٍ هشاکض تؼتشی تیواساى
اتاق تیوار

هرالثت هستمین از تیواراى

واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...

COVID-19

تَلیذ آئرٍسل
رٍیِ ّای اًجام شذُ در هَرد
تیواراى COVID-19

ًظافتچیاى

ٍرٍد تِ اتاق تیواراى

ٍرٍد تِ اتاق تیواراى

هاسه پسشىی

( COVID-19تؼذاد افراد تایذ

5

هاسه  N95یا
استاًذارد یا هؼادل آى
گاى
دستىش
هحافظ چشن
پیش تٌذ

FFP2

هاسه پسشىی
گاى
دستىش
هحافظ چشن(اگر ریسه
پاشش هَاد شیویایی یا
تیَلَشیه ٍجَد دارد )
چىوِ یا وفش وار واهال تستِ

COVID-19

هاللات وٌٌذگاى

هاسه پسشىی
گاى
دستىش
هحافظ چشن( ػیٌه حفاظتی
یا شیلذ هحافظ)

هحذٍد تاشذ ٍ ،تایذ تِ افراد اطالػات گاى
واهلی در ارتثاط تا ًحَُ استفادُ از دستىش
ٍسایل حفاظت فردی ٍ دفغ آى ٍ
تْذاشت دست ّا ارایِ شَد ٍ ایي
وار تَسط یىی از واروٌاى خذهات
تْذاشتی یا درهاًی ًظارت گردد).

ًَاحی دیگری وِ تیواراى ّوِ واروٌاى از جولِ واروٌاى ّر فؼالیتی وِ شاهل تواس ّیچ گًَِ ٍسیلِ حفاظت
درهاى(پسشىاى ،تا تیواراى ً COVID-19وی فردی الزم ًیست.
هوىي است تردد داشتِ تخش
شَد.
تاشٌذ(هاًٌذ تخش ّا ٍ پرستاراى ٍ)...
راّرٍّا)...
تریاش

آزهایشگاُ

هٌاطك اداری

غرتالگری ّای اٍلیِ وِ شاهل حفظ فاصلِ حذالل یه هتر
تواس هستمین ًوی شَد (.ایي ٍسایل حفاظت فردی الزم
گرٍُ از افراد از دهاسٌج ّای ًیست.
غیر تواسی ،دٍرتیي ّای
تصَیرترداری حرارتی ،هشاّذُ
ٍ سَال استفادُ هی وٌٌذ در
حالی وِ حذالل فاصلِ یه
هتر رػایت هی شَد).

واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...

تیواراى تا ػالئن تٌفسی

-

حفظ فاصلِ حذالل یه هتر
هاسه پسشىی

تیواراى تذٍى ػالئن تٌفسی

-

ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

تىٌسیي ّای آزهایشگاّی

وار تا ًوًَِ ّای تٌفسی

هاسه پسشىی
گاى
دستىش
هحافظ چشن(اگر ریسه
پاشش ٍجَد دارد)

ّوِ واروٌاى از جولِ واروٌاى فؼالیت ّای اداری وِ شاهل ٍسایل حفاظت فردی الزم
تواس هستمین تا تیواراى ًیست.
تخش درهاى(پسشىاى،
ً COVID-19وی شَد.
پرستاراى ٍ)...

هشاکض ػشپایی
اتاق هشاٍرُ

هؼایٌِ جسوی تیواراى دارای هاسه پسشىی
گاى
ػالئن تٌفسی
دستىش
هحافظ چشن

واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...
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هؼایٌِ جسوی تیواراى تذٍى ٍسایل حفاظت فردی هطاتك
تا استاًذارد الذاهات احتیاطی
ػالئن تٌفسی
ٍ ارزیاتی ریسه

واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...
تیواراى تا ػالئن تٌفسی

-

هاسه پسشىی

تیواراى تذٍى ػالئن تٌفسی

-

ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

ًظافتچیاى

اتاق اًتظار

هٌاطك ادرای

تریاش

تؼذ ٍ تیي هشاٍرُ تا تیواراى هاسه پسشىی
گاى
دارای ػالئن تٌفسی
دستىش
هحافظ چشن(اگر ریسه
پاشش هَاد شیویایی یا
تیَلَشیه ٍجَد دارد )
چىوِ یا وفش وار واهال تستِ

تیواراى تا ػالئن تٌفسی

-

هاسه پسشىی
اًتمال سریغ تیوار تِ اتاق
ایسٍلِ ٍ یا هٌطمِ جذاگاًِ وِ
وسی در آًجا ًیست ٍ اگر
اهىاى ًذارد حفظ حذالل
فاصلِ یه هتر تا دیگراى تایذ
صَرت گیرد.

تیواراى تذٍى ػالئن تٌفسی

-

ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

ّوِ واروٌاى از جولِ واروٌاى فؼالیت ّای اداری
تخش درهاى(پسشىاى،
پرستاراى ٍ)...
واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...

ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

غرتالگری ّای اٍلیِ وِ شاهل حفظ فاصلِ حذالل یه هتر
تواس هستمین ًوی شَد( ایي ٍسایل حفاظت فردی الزم
گرٍُ از افراد از دهاسٌج ّای ًیست.
غیر تواسی ،دٍرتیي ّای
تصَیرترداری حرارتی ،هشاّذُ
ٍ سَال استفادُ هی وٌٌذ در
حالی وِ حذالل فاصلِ یه
هتر رػایت هی شَد).
-

تیواراى تا ػالئن تٌفسی
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حفظ فاصلِ حذالل یه هتر

هاسه پسشىی
-

تیواراى تذٍى ػالئن تٌفسی

ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

اجتوافات
خاًِ

-

تیواراى تا ػالئن تٌفسی

هرالة تیوار

هىاى ّای ػوَهی(هاًٌذ
خریذ،
هراوس
هذارس،
ایستگاّْای هترٍ ٍ اتَتَس
ٍ)...

حفظ فاصلِ حذالل یه هتر
استفادُ از هاسه پسشىی تِ
جس در هَالغ خَاب

ٍرٍد تِ اتاق تیوار اها شاهل هاسه پسشىی
تواس هستمین یا ووه تِ
تیوار ًوی شَد.

هرالة تیوار

تواس هستمین تا تیوار شاهل
تواس تا هذفَع ،ادرار ٍ سایر
ضایؼات تیوار  COVID-19وِ
در خاًِ هرالثت هی شَد.

دستىش
هاسه پسشىی
پیشثٌذ(اگر ریسه پاشش
ٍجَد دارد).

واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...

تواس هستمین ٍ ووه تِ
تیوار  COVID-19وِ در خاًِ
هرالثت هی شَد.

هاسه پسشىی
گاى
دستىش
هحافظ چشوی

-

ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

افراد تذٍى ػالئن تٌفسی

ًقاط ٍسٍدی (هشصی)
هٌاطك اداری
هٌاطك غرتالگری

-

ّوِ واروٌاى

ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

وارهٌذاى

غرتالگری ّای اٍلیِ (اًذازُ حفظ فاصلِ حذالل یه هتر
گیری دهای تذى) تذٍى تواس ٍسایل حفاظت فردی الزم
هستمین تا تیواراى( ایي گرٍُ ًیست.
از افراد از دهاسٌج ّای غیر
ّای
دٍرتیي
تواسی،
تصَیرترداری حرارتی ،هشاّذُ
ٍ سَال استفادُ هی وٌٌذ در
حالی وِ حذالل فاصلِ یه
هتر رػایت هی شَد).

وارهٌذاى

غرتالگری ّای ثاًَیِ(یؼٌی هاسه پسشىی
8

هصاحثِ تا هسافراى دارای تة دستىش
ترای تررسی ػالئن ولیٌىی
تیواری ورًٍا ٍ تاریخچِ
تیواری).

هٌاطك ایسٍلِ هَلت

ًظافتچیاى

تویس ًوَدى هٌاطمی وِ در هاسه پسشىی
آًجا تیواراى دارای تة هَرد گاى
دستىش
غرتالگری لرار گرفتٌذ.
هحافظ چشن(اگر ریسه
پاشش هَاد شیویایی یا
تیَلَشیه ٍجَد دارد )
چىوِ یا وفش وار واهال تستِ

وارهٌذاى

ٍرٍد تِ هٌاطك ایسٍلِ تذٍى حفظ حذالل فاصلِ یه هتر
هاسه پسشىی
تواس هستمین تا تیواراى
دستىش

واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...

آهثَالًس ٍ یا ّر ٍسیلِ ًملیِ
ترای اًتمال تیواراى هشىَن
تِ COVID-19

ووه تِ هسافراى ترای اًتمال هاسه پسشىی
دستىش
تِ هراوس تْذاشتی ٍ درهاًی
گاى
هحافظ چشوی

ًظافتچیاى

تویس ًوَدى هٌاطك ایسٍلِ

واروٌاى تخش
درهاى(پسشىاى ،پرستاراى ٍ)...

اًتمال تیواراى هشىَن تِ
تیواری  COVID-19تِ هراوس
درهاًی هروسی

هاسه پسشىی
گاى
دستىش
هحافظ چشوی

راًٌذگاى

راًٌذگی ٍسیلِ ًملیِ حاهل
تیوار هشىَن تِ تیواری
 ،COVID-19واتیي راًٌذُ از
تیوار جذا است.

حفظ فاصلِ حذالل یه هتر
ٍسایل حفاظت فردی الزم
ًیست.

ووه وردى در سَار ًوَدى ٍ
یا پیادُ ًوَدى فرد هشىَن

هاسه پسشىی
گاى
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هاسه پسشىی
گاى
دستىش
هحافظ چشن(اگر ریسه
پاشش هَاد شیویایی یا
تیَلَشیه ٍجَد دارد )
چىوِ یا وفش وار واهال تستِ

دستىش
هحافظ چشوی

COVID-19 تِ تیواری

هاسه پسشىی

تذٍى تواس هستمین تا تیوار
COVID- هشىَن تِ تیواری
 ٍلی واتیي راًٌذُ از تیوار19
.هشىَن جذا ًیست

هاسه پسشىی

اًتمال تِ هروس هرالثتی
هروسی

تیواراى هشىَن تِ تیواری

تویس ًوَدى تؼذ ٍ تیي اًتمال
تیواراى هشىَن تِ تیواری
 تِ هراوس درهاًیCOVID-19
هروسی

ًظافتچیاى

هاسه پسشىی
گاى
دستىش
هحافظ چشن(اگر ریسه
پاشش هَاد شیویایی یا
) تیَلَشیه ٍجَد دارد
ِچىوِ یا وفش وار واهال تست

COVID-19

( فالٍُ تش اػتفادُ اص ٍػایل حفاؽت فشدی هٌاػة سفایت تْذاؿت دػت ّا ٍ ػیؼتن تٌفؼی تِ دفقات الضاهی اػت ٍ پغ اص
).اػتفادُ اص ٍػایل حفاؽتی تایذ آًْا سا دس ؽشف صتالِ هتاػة سیختِ ٍ قثل ٍ تقذ اص اػتفادُ تایؼتی دػت ّا ؿؼتِ ؿًَذ
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