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 مقدمه: 

ول انتان به هدایت جناب وزیر صحت عامه این رهنمود   بشتر در جریان شیوع ویروس کرونا توسط کمیته وقایه و کنتر
ی داکتر  به رهتر

ول امراض تهیه شده است، اعضای کمیته شامل افراد ذیل اند:     احمد حمید ریس عمویم وقایه و کنتر

 ول امراض ساری  ریس کنتر
ی
 داکتر شاه ویل معروف

 سی ول امراضداکتر  د قمرالدین حافظ مشاورریاست عمویم وقایه وکنتر

 محمد امید رسویل آمر پروژه مدیریت زباله های  داکتر

 ول امراض ساری محب هللا حلییم مشاور ریاست کنتر  داکتر

  ندیب  داکتر (از سازمان صیح جهانWHO  ) 

 زاهد هللا رسویل ازریاست طب معالجوی  داکتر

  زاده ازپر هاشم خان امتر
ول توبرکلوز داکتر  وگرام میل کنتر

  ول امراض محمد یوسف عمران ازریاست عمویم وقایه وکنتر  داکتر

  ول لشمانیا ومالریا محمد نعیم  ازپروگرام کنتر  داکتر

  ار و اده متخصص کاهش اضی ی محمد رفیق قاضتر
 OST (ANPASH)داکتر

شی از از تیم که در انکشاف این رهنمود نموده اند ابراز سپاس و قدردانی نموده توقوع داریم با تطبیق این رهنمود بتوانیم خطرات نا

ی مردم را در  Covid-19شیوع   . به حد اقل آن برسانیممراکز صیح نزد کارمندان صیح و هم چنان در بیر

با   0744669999پرسش و یا نظری داشته باشید از طریق وایتر یا واتس آپ به شماره در صورنر که در مورد این رهنمود هر مالحظه، 

هر روز یم آموزیم، این رهنمود با هر دانش و تجربه  د د، چون همه ی ما و شما در مورد این ویروس جدییکمیته مذکور تماس بگتر 

 جدید به روز ساخته شده و خدمت شما تقدیم خواهد شد. 

 
 
 :معرف
  خانواده کرونا  یها ویروس

 
  ویروس از  که  هستند  هاویروس  از بزرگ

 
 این . میشود  شامل ا ر  سارس یماریب عامل تا  معمویل رسما خوردگ

های  ویروس  اگرچه ادامه داشت.  ۱9۸0طور مداوم تا اواسط دهه  ها به و مطالعه بر روی آن هکشف شد  ۱96۵ها در سال  ویروس

 سال در  ویروس این . دهد یم  قرار  تأثتر  تحت را  انسان بدن تنفیس دستگاه ها شوند، اما پنج نوع از آنبیشتر در حیوانات دیده یمکرونا 

 800نفر مصاب و حدود  ۸000( در کشور های آسیانی گردید که حدود SARSسیندروم حاد و شدیدی تنفیس )شیوع  باعث 2003

سیندروم تنفیس خاور میانه  شیوعع دیگر این ویروس باعث نو  20۱2.در سال داشت فوت کردند( 10 نفر  ۱00ر هر )دوفیات 

(MERSگردیده که در آن ) نفر  37 نفر  ۱00 هر  در ) باختند  جان سعودی عربستان در  تنها  نفر  7۸0میان این از  و  مبتال  را  نفر  2494 

 (. کردند  فوت

ی بتاری    خ  با اسباب نامعلوم را گزارش داد. متعاقبا، کشور شیوع واقعات سینه بغل  ۱39۸جدی  ۱0دفتر سازمان صیح جهان در کشور چیر

ی واقعه آن بتاری    خ  ی شیوع نوع جدید ویروس کرونا را تشخیص داد که نخستیر تجرید گردید. محل شیوع ویروس  ۱39۸جدی  ۱7چیر

ی COVID-19جدید کرونا یا ) به یک نگرانی جدی جهانی تبدیل شده است، و در و پیدا کرده شیوع ( شهر وهان، ایالت هونر در کشور چیر

کشور جهان رسایت کرده است. شیوع این ویروس در ایران، نظر به نزدییک و تماس افغان ها با این کشور و وسعت رفت و   ۸6بیشتر از 

ی واقعه مثبت کویید آمد، باعث نگرانی جدی در افغانستان شده است.  وری نزد یک مریضی که ف 24در هرات به روز دوشنبه  ۱9اولیر تر

 از شهر قم ایران عودت کرده بود، نگرانی ما را بیشتر ساخته و ایجاب توجه جدی تمام کارمندان صیح را یم نماید. 
 

از این که در به تازگ

ی قربانیان این ایپیدییم از جمله کارمندان صیح بوده اند، چون این ها کسانی اند که با مریضان در   کشور ها اولیر
قدم اول در تماس  اکتر

ی کنند، به این جهت تدابتر وقایوی  ش این ویروس جلوگتر ی کسانی اند که یم توانند از شیوع و گستر اند، و هم چنان کارمندان صیح اولیر

ویل زیر به حیث یک امر حتیم باید توسط تمام کارمندان صیح در هر  سطیح که کار یم کنند )مراکز صیح فریع، اساش، جامع،  و کنتر

 عات گردد. اشفاخانه ها، معاینه خانه های شخض( و به تماس مریضان اند به صورت جدی مر 
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   منبع انتان و طرق رسایت: 
ی میتواند منبع انتان بدر اول حیوانات بوده، ویل اکنون انتان از انسان به انسان رسایت یم کند منبع انتان   اشد. . البته ناقل صحتنمد نتر

 ویروس نامعلوم است، اما شواهد موجود بیانگر انتقال ویروس به روشهای ذیل میباشد:  طریق مشخص انتقال

  انتقال در محیط بسته: انتقال ویروس از طریق

مستقیم  قطرات کوچک هوا، تماس مستقیم یا غتر

و احتماال از طریق تماس به اشیا و لباس صورت 

د.   میگتر

 انتقال در محیط باز: در محیط باز انتقال ویروس 

از طریق  ذرات کوچک آلوده به ویروس و تماس 

د.   مستقیم صورت میگتر

  شخص مریض یا ناقل، توسط رسفه، عطسه و یا

تماس دست ها با دهان و بینی ویروس را به محیط 

 پخش یم کند. 
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ول انتان در مراکز صیح  تدابی  وقایه و کنیر
ول منبع انتان: اول:   تریاژ، شناخت رسی    ع و کنیر

، به (covid-19)کرونا جدید   مشکوک به ویروس  افراد مراجعه یم نمایند، هدف این است در زمانی که مریضان به شفاخانه یا کلینیک 

ی زودی  این قدم برای تمام مراکز و اهتمامات الزم به کار گرفته شود. گردیده شناسانی شده، از سایر مریضان تجرید  درساحه معیر

 به این منظور باید: نه خانه های شخض قابل تطبیق یم باشد. صیح، شفاخانه ها و معای

 کارمندان صیح باید از نظر کلینییک متوجه واقعات مشکوک باشند؛ 

  باشد، با افراد آموزش دیده تهیه  بوده ومجهز که از تهویه خوب برخوردار ا  ر درمحل ورودی مرکزصیح یک ساحه تریاژ مریضان

 نمایند؛

  مصاب به انتانات طرق تنفیس از سایر مریضان جدا ساخته شود؛اول تر از همه مریضان 

  ضمیمه اول تعریف واقعه  از مریضان پرسیده شود تا واقعات مشکوک شناسانی و تجرید گردد؛ تعریف واقعه،با در نظر داشت(

 دیده شود(

 هار  وشته شده باشد تا مریضانی که خواندن بلد اند، خود به کارمندان صیح اظدر یک لوحه یا پوستر عالیم تعریف واقعه از قبل ن

 یا از طریق بلند گو به مریضان فهمانده شود که مریضان مشکوک خود از دیگران جدا شده و خود را معرفی بدارند. کنند. 

 رسویالنس آفیرس والینر از طریق ا در صورت دریافت و شناسانی واقعات مشکوک به ویروس کرونا، از سایرین تجرید کرده، ب

و مطابق به هدایات وی عمل نمایید. در صورنر که شماره تماس رسویالنس آفیرس میرس نباشد با شماره  تیلیفون تماس گرفته

ی به مرکزی که به این منظور از ق ۱66 ایط قرنطیر ید، و یا هم مریض را تحت رسی بل تهیه شده است بفرستید. متوجه تماس بگتر

ی قبل از تماس با هر کیس  باشید که مریض در جریان راه ایل رسیدن به محل مذکور با کیس تماس نداشته باشد، و در آنجا نتر

 تماس رسویالنس افیرسان دیده شودضمیمه دوم شماره موضوع را با مسؤل مرکز برساند تا اهتمامات الزمه گرفته شود. 

 ر مریضان تمام شفاخانه ها و مراکز صیح باید مریضان انتانات تنفیس را در همان مرحله اول باید تریاژ کرده و آن ها را از سای
 مجزا سازند. 

   معاینه رساپا مریضان مصاب به انتانات طرق تنفیس باید در یک محل جدا گانه )بهتر است دور تر از سایر خدمات( صورت
د.   خط های رهنمانی به رنگ های مختلف کشیده شود تا مریضان با تعقیب آن به محل درست بدون گتر

ی بهتر است در زمیر
 مشکل بروند. 

 ان باید جدی مورد نظر باشد. برای مریضان تنفیس در همان آغاز تریاژ باید یک حفظ الصحه تنفیس در قسمت این مریض
 . بپوشانند ماسک داده شود و یا از آن ها خواسته شود که دهن و بینی خود را با یک دستمال 

  ی مریضان در جریان معاینات رساپا، انتظار و در همه جا باید حد اقل یک متر باشد، از ازدحام به هر کنه ترتیب مم فاصله بیر
ی شود. بهتر است، در صورنر که انتظار خانه جای کافی نداشته باشد، مریضان در هوای آزاد انتظار بکشند.   جلوگتر

 ند، تا از سایر م ی مریضان انتانات تنفیس در نظر بگتر ریضان مراکز صیح که بستر دارند، باید یک محل جدا گانه را برای بستر
 جدا باشند. 

 ( باید کوشش شود تا در یک اتاق جدا گانه بستر شوند، تعریف واقعه دیده شودمشکوک هستند ) 19کویید   مریضانی که به
 و در صورت عدم امکان حد اقل یک متر از سایر مریضان دور تر باشند. 

  د در یک محل جدا گانه تجرید شوند. وقنر از مثبت باشد، بای 19مریضانی که نتیجه آزمایش البراتوری آنان برای کویید
بخش مریضان تنفیس انتقال یم یابند، تمام لوازم و سطویح که امکان دست زدن و ملوث شدن آن بوده، ضد عفونی گردد. 
تمام زباله هانی که از آن اتاق بدست یم آید بدون در نظر داشت کتگوری باید عاجل به صورت مصون جمع آوری شده و 

 ده شود. سوختان

  دیده شود  اژ یتر  تمی: الگور ه سوم میضم دیده یم شود ضمیمه  موضوعات فوق در 

 

 دوم: اهتمامات احتیایط اسایس 
( نظر به  PPEاحتیاط های اساش شامل حفظ الصحه دستها، حفظ الصحه طرق تنفیس، استفاده از وسایل محافظنر شخض )

ات طنر یم باشد.   ی ، پاک کاری سطوح، محیط و تعقیم سازی تجهتر این اهتمامات معروضیت به خطر، مدیریت مصون زباله های طنر

 در تمام شفاخانه ها و مراکز صیح قابل تطبیق است. 
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 حفظ الصحه طرق تنفیس:  2.1
  ی شوید که تمام مریضان هنگام رسفه و عطسه دهان و بینی خود را  با یک دستمال یم پوشانند؛ مطمیر

  ،ه در مرکز صیح است زمانیکویروس کرونا یک ماسک طنر بدهید تا ان مشکوک به  مریضبرای در صورت امکان

 بپوشد؛

  .بعد از رسفه و عطسه دست های خود را باید با مایع ضد عفونی کننده پاک کند یا با صابون بشوید 

 

 

 

 

 

 

 برای حفظ الصحه دست ها: . 2.2
کارمند صیح بعد از معاینه یا دست زدن به مریض یا اشیانی که مریض با آنها در تماس بوده است، قبل از معاینه یا اجرای کدام 

، بعد از ملوث شدن با مایعات و یا افرازات مریض حفظ الصحه دست های خود را جدی مراعات نماید:   پروسیجر طنر

  ی دست ها با آب و صابون ترجیح  پاک کنید یا با صابون بشویید دست ها را با مایع ضد عفونی کننده الکویل )شسیر

 ؛داده یم شود(

 ملوث نشده اند؛ 
ً
 مایع ضد عفونی کننده الکویل زمانی تجویز یم شود که دست ها ظاهرا

 در صورنر که دست ها ملوث شده باشند باید با آب و صابون شسته شوند؛ 

 (PPE) استفاده درست از وسایل محافظتر شخیص. 2.3
کند. استفاده از انواع وسایل محافظت  از رسایت انتان را شما استفاده درست، منطقر و مداوم از وسایل محافظنر شخض یم تواند 

ایط یک اپیدییم تهیه و تدارک آن . محافظنر شخض وابسته به خطر معروضیت است نظر به این که این وسایل قیمنر است و در رسی

اییط کار دشوار است، در است ی دراز، ماسک طنر و عینک در رسی ی با آستیر فاده از آن باید دقت شود. حد اقل استفاده از دستکش، چی 

که خطر معروض شدن به انتان متصور است تجویز یم شود. در صورنر که کارمند صیح با مریضان تثبیت شده ویروس کرونا رسو کار 

برای استفاده درست از وسایل محافظت  چهارم ضمیمه م وجود حتیم است. دارد پوشیدن موزه، پیشبند پالستییک و پوشانیدن تما

  شخض

 پاک کاری سطوح، محیط و وسایل . 2.4
ی آن با آب و محلول سودیم هایپو کلوریت، حتیم است.  برای تعقیم وسایل برای سطوح و محییط که شاید ملوث شده باشد،  شسیر

، ظروف و لباس ها هم پروسیجر معیاری باید در نظر گرفته شود. و  ات طنر ی در این جا به دو ماده ضد عفونی کننده که برای  تجهتر

ول ویروس کرونا مفید ثابت شده است یم پردازیم که ییک ایتایل الکول )ایتانول( و دوم هم سودیم هایپوکلوریت )بلیچ(  وقایه و کنتر

 برای طرز استفاده از این دو ماده ضد عفونی کننده دیده شودپنجم، ضمیمه است. 

 مدیریت زباله های طت   2.5
تمام زباله هانی که با تماس مریض مشکوک به ویروس کرونا آمده اند، چه بقایای غذانی اند و چه زباله های طنر مانند رسنج و گاز و 

ه، همه باید به حیث زباله های خطرناک تلقر شده و جداگانه  ایط خاص محافظنر غتر اتور جمع شده و تحت رسی سوختانده در انستی

 ای طنر طرز العمل معیاری وجود دارد که باید جدی مراعات گردد. شوند. برای سایر زباله ه

  به را که در جریان مراقبت مریض تولید میشود در یک باطله دانی استر شده  زباله ها دست کش ها ، انساج، ماسک ها و سایر

 )دارای خریطه پالستییک( در اطاق شخص مریض گذاشته شود. رنگ رسخ 
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  ی شده وص را در محل مخص زباله ها ید نه اینکه در یک محل باز که کثافت معموآل گذاشته میشود آنهم از قبل تعیر ی بتر از بیر

 .بدون نظارت بگذارید

 
 
 سوم: اهتمامات احتیایط اضاف

 قطرات هوای   وقت تماس و در   احتیایطتدابی   3.1
ی شده است قابل تطبیق یم این تدابتر در شفاخانه نی که به منظور تجرید و تداوی مریضان مشکوک و تثبیت  شده مرض کرونا تعیر

 باشد. 

  تمام کارمندان صیح، مالقات کنندگان و یا اعضای خانواده باید قبل از این که به اتاق مریض مشکوک و یا تثبیت شده ی

 ویروس کرونا داخل یم شوند باید اهتمامات احتیایط قطرات هوانی و تماس را مراعات کنند: 

  که مریض مشکو 
ر
ی است باید اتاف  باشد. ومجهز خوب دارای تهویه ک و یا تثبیت شده ی ویروس کرونا در آن بستر

  در صورنر که اتاق جداگانه برای هر مریض مقدور نباشد، باید مریضان مشکوک در یک اتاق و مریضان تثبیت شده در اتاق

 دیگر قرار داده شوند. 

  .ی بستر هر مریض باید حد اقل یک متر باشد   فاصله بیر

  توظیف گردد، یعنی همان تیم فقط با همان اتاق رسوکار داشته باشد برای هر اتاق باید تیم های مشخص از کارمندان صیح

 و بس. 

  ی دراز و دستکش بپوشد. ، یونیفورم صیح کارمند صیح باید ی آستیر ، عینک ویا محافظه ی روی، چی   ماسک طنر

  ی برده شود، و بعد از مراقبت از مریض تمام این وسایل شخض به شکل درست آن کشیده شده و به صورت مصون از بیر

 دستها با آب و صابون به دقت شسته شوند. 

  .در صورنر که کارمند به مراقبت سایر مریضان یم پردازد باید وسایل محافظنر شخض جدید را بپوشند 

 ی برده شوند، و یا  تا حد امکان برای مریضان وسایل یک بار مرصف استفاده شده و بعد از مرصف به شکل مصون از بیر

ات به همان مریض تخصیص داده شده و یا بعد از هر بار استفاده با اتوسایل طنر مانند ست ی سکوپ، آله فشار و سایر تجهتر

 فیصد تعقیم گردد.  70ایتانول 

 نی که دست های خود کارمندان صیح از دست زدن به دهن، بینی و چشم شان زمانی که دستکش در دست دارند و یا تا زما

 را خوب با آب و صابون نشسته اند اجتناب کنند. 

 معاینات یا پروسیجر را یم کرد، باید به  بتا حد امکان کوشش شود که مریض از اتاق خارج نشود، در صورنر که ایجا

که مریض به جای همانجا در باالی بستر مریض آورده شود، مانند اکرسی قابل انتقال، و در صورنر که ایجاب یم کرد  

ندگان دیگری غرض اجرای پروسیجر یا معاینات انتقال یابد، از قبل تنظیم گردد تا با سایر کارمندان، مریضان و یا مالقات کن

 تماس نکنند، و در تمام این حاالت مریض باید ماسک طنر را پوشیده باشد. 

 ی باشید که کارمند صیح که مسولیت انتقال مریض را دارد، وس ایل محافظنر شخض را پوشیده و حفظ الصحه مطمیر

 دستهای خود را جدی مراعات یم کند. 

  .محل که مریض انتقال یم یابد باید از قبل اطالع داده شده باشد، و آماده پذیرش مریض باشد 

  .هر محل و سطیح که به تماس مریض یم آید باید با آب شسته و با محلول سودیم هایپوکلوریت تعقیم گردد 

 به دیدن مریض یم آیند تا حد امکان کم باید ساخت. داد کارمندان صیح، مالقات کنندگان و اعضای خانواده مریض را که تع  

  .نام و وقت دخول هر کیس که به اتاق مریض داخل یم شود، در یک کتاب باید ثبت گردد 

 صحت عامه درکابل بادرنظرداشت  جمع آوری وانتقال نمونه از مریضان مشکوک جهت تشخیص نهای به البراتوار میل

د.  ی صورت گتر  رهنمود مشخص نمونه گتر

 

 در مقابل افرازات تنفیس مریض احتیایطتدابی   3.2
نی ) ی ن )Tracheal intubationبعضی از پروسیجر ها مانند انتوبیشن رسی ی (، احیای مجدد قلنر تنفیس، Tracheotomy(، باز کردن رسی

، از جمله پروسیجر هانی است که خطر ملوث شدن با ویروس در آن کو انتوبیشن، و یا برانتنفس مصنویع دسنر قبل از اجرای  سکون 

ی را الزم دارد:   ها خییل ها زیاد است. بدین سبب کارمند صیح در جریان این پروسیجر ها اهتمامات احتیایط بیشتر

  د.  سیار باین پروسیجر ها باید در یک اتافر که فشار منقی هوا دارد و یا از تهویه  خوب برخوردار است باید صورت گتر
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  کسانی که ریش دراز دارند شاید در هبه صورت درست پوشیده شدماسک معیاری طنر باید استفاده گردد، و دقت شود که ،

 این قسمت مشکل داشته باشند. 

 برای محافظت چشم از عینک ویا پوشش شیشه نی روی استفاده گردد 

 ی های دراز و دس ی با آستیر ی در مقابل آب مقاوم نباشد، چی   که چی 
تکش )مانند لباس عملیاتخانه( پوشیده شود. در صورنر

ی متصور باشد، باید  یک پیشبند مقاوم به آب، به ویژه زمانی که خطر خارج شدن و یا پریدن افرازات بدن مریض باالی چی 

 پوشیده شود. 

  که در اتاق حضور دارند تا جانی که امکان دار 
 د به حد اقل رسانیده شود. تعداد کسانی

 

 و بقایای مریض فوت شده از اثر ویروس کروناچهارم: اهتمامات برای جنازه 
ی شده است قابل تطبیق یم  این تدابتر در شفاخانه نی که به منظور تجرید و تداوی مریضان مشکوک و تثبیت شده مرض کرونا تعیر

 باشد. 

  ی برده شود. تمام اهتمامات به تمام وسایل و لوازیم که با مریض در تماس بوده است، باید به صورت مصون دفع و از بیر

ی از رسایت ویروس از این طریق باید در نظر گرفته شود.   منظور جلوگتر

  ی میت ایط خاص محافظنر شدید شستشو وتکفیر ملبس با تمام وسایل محافظنر شخض  توسط فرد آموزش دیده تحت رسی

(PPE)  بعد از این که میت به صورت کامل در وسایل غتر قابل نفوذ ویروس جا به جا شد،  گرفته، در داخل شفاخانه صورت

ی انتقال یابد، و هیچ کیس از اقارب میت نباید با میت تماس  مستقیم داشته باشد.   به محل تدفیر

 در نظر گرفته شده و هیچ کیس به جز افراد مسؤل و آنهم تحت  شخص برای نگهداشت میت ایل انتقالمویا محل  رسدخانه

ش داشته باشد.  ایط محافظنر شدید به آن نباید دستر  رسی

  توسط محلول سودیم هایپوکلوریت و شستشو  قبل وبعد از انتقال میت امبوالنسضدعفونی نمودن وسایل استفاده شده و

د.   با آب و مواد شوینده صورت گتر

 یریتر : اهتمامات مدپنجم
ند.  ی شفاخانه ها، مراکز صیح و معاینه خانه های شخض مکلف اند تا برای تطبیق این رهنمود موارد ذیل را در نظر گتر  مسؤلیر

 نان از تطبیق این رهنمودیدرمراکزصیح جهت اطم)فوکل پاینت( وقایه انتان  موجودیت مسول 

  ات و لوازم ی  مواد، تجهتر
 درمراکزصیح این رهنمود برای تطبیق موجودیت مقدار کافی

  در قسمت این رهنمود صیح  کز صیح وخدمانر مر اطمینان از آموزش تمام کارمندان 

  س به تمام  به زبانهای میل موجودیت کان  رهنمود  کارمندان درمراکزصیحبه شکل خوانا، قابل دید و قابل دستر

   درمراکزصیح گزارش دیهاطمینان ازکارابودن سیستم  

  مریضان)یرش پذتنظیم جریانpatient flowی درمراکزصیح  ( وازدحام مراجعیر

  مراکزصیح توسط آمرین زیربطتطبیق مواد این رهنمود در نظارت از موجودیت و 

ول امراض ساری در مرکز و والیات مکلف اند تا از تطبیق این رهنمود در تمام مراکز صیح، شفاخانه ها و معاینه خان ی کنتر ه مسؤلیر

بل به عمل آورده، و در قسمت بهبود تطبیق آن پیشنهاد ات الزم را ارایه نمایند. تخلف از  تطبیق این رهنمود قاهای خصویص نظارت 

 مجازات است. 

ایط وتقاضای زمان قابل بازنگری یم باشد  این رهنمود نظربه رسی
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 تدابی  وقایوی خارج از مراکز صیح
ورت است یاد  ی از تکثتر ویروس در محیط و رسایت آن از یک شخص به شخص دیگر ضی در این بخش تدابتر وقایوی که برای جلوگتر

 آوری یم شود. این تدابتر شامل موضوعات ذیل است: 

 ضمیمه پنجم -
 
 کردن و تهیه مواد ضد عفوی

 
  طرز ضد عفوی

ول و وقایه انتان در ادارات دولتر و غی  دولتر ضمیمه ششم -
 کنیر

 ضمیمه هفتم 19تغذیه مناسب در جریان شیوع مرض کوید  -

 منع گشت و گذار و فاصله گرفیر  به سطح یک یا چند شهر ضمیمه هشتم  -

 قرنطی   و تجرید در خانه ضمیمه نهم  -

ی از رسایت ویروس در بس ها و ایستگاه ها ضمیمه دهم -   جلوگی 
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 واقعهتعریف ضمیمه اول: 
  Suspected caseواقعه مشکوک 

شدن در شفاخانه داشته باشد( .1 وکدام سبب دیگر  مریضان با  انتان شدید حاد تنفیس    )تب ، رسفه و  نیاز به بستر

ی    ح کند و   تاریخچه سفر به / یا سکونت ،  ، ایتالیا درکشور ایران   نتواند لوحه کلینییک مرض را بصورت مکمل ترسی

ی   یط    و  کوریای جنونر  وع عالئم داشته باشد   ۱4چیر  ویا روز قبل از رسی

وع اعراض و عالیم باشد  ۱4ی ییک از خصوصیات  ذیل  در ادار  مریض با هرنوع مریضی  حاد تنفیس و حد اقل .2  : روز قبل از رسی

 یا        20۱9تماس   با یک واقعه تایید شده یا احتمایل ویروس کرونا جدید 
 مریضان حاد سیستم تنفیس مبتال به ویروس کرونا جدید   صیح مراجعه نموده / یا وظیفه داشت که در آنجا در ییک از مراکز مریض  

 مورد مراقبت قرار داشت 20۱9

  Probable caseواقعه احتمایل 
 pan-coronavirus assayنتیجه باشد یا آزمایش البراتواری  نر   20۱9یک واقعه مشکوک که نزدش آزمایش  ویروس کرونا جدید  

 مثبت باشد  و کدام شواهد البراتواری برای انتانات تنفیس دیگرموجود نباشد

   Confirmed case  واقعه تایید شده 
که نتایج البرتواری برای آزمایش ویروس کرونا نوع جدید   بدون درنظر داشت اعراض و عالیم کلنییک واقعه تایید شده مریض است  

 نزدش تایید شده باشد.  20۱9

 Contact Tracingتعریف تماس ها 

 شخض است که معروض به ییک از حاالت ذیل باشد :  Contact یک تماس یا 

ی با   ویروس کرونا جدید   20۱9بصورت مستقیم   مریضان مصاب به ویروس کرونا جدید  - را مراقبت کند ، با کارکنان صیح منیر

ی  محیط ب  سته   که مریضان مصاب به ویروس کرونا جدید  در انجا اقامت دارند کار کند ، مالقات با مریضان یا اقامت در عیر

ی   اتاق درش با یک مریض مصاب به ویروس کرونا جدید  -  20۱9کاردر نزدییک یکدیگر یا استفاده از عیر

 با  هرنوع وسیله ترانسپورنر  20۱9یکجا سفر نمودن  با مریض  مصاب ویروس کرونا جدید  -
ی خا  نمودن در عیر

 
ی  20۱9نواده با مریض مصاب به ویروس کرونا جدید زنده گ وع اعراض و عالیم ۱4در بیر  روز بعد از  رسی

 

ید.   نوت: تعریف واقعه توسط تیم رسویالنس وقت به وقت به روز یم شود، جدید ترین آن را در نظر بگتر
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شماره های تماس مسؤلی   رسویالنس در ولیاتضمیمه دوم:   
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الگوریتم تریاژ: سوم ضمیمه  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

واقعات مشکوک نظر به 

 تعریف واقعه

 ارزیابی به اساس تعریف واقعه کرونا

 مریضانیکه اعراض تنفسی دارند

واقعات مشکوک تجرید  

 

 تماس به مسئول سرویالنس

 رهنمایی مراجعین به ساحه تریاژ

 واقعات غیر مشکوک

 تطبیق پروسیجر معمولی

نمونه گیری و ارسال به 

 البراتوار

تجریدانتقال به واحد   

 ورود مریضان به مرکز صحی 

 مریضانیکه اعراض تنفسی ندارند

توزیع ماسک و تنظیم فاصله یک متر 

 بین هم 

تاریخچه تماس با 

  covid-19مریضان 

نخیر

 یر
 بلی

 قرنطین خانگی رجعت به بخش مربوطه
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یک نمونه از تریاژ و تجرید مریضان انتانات تنفیس و مشکوک به کرونا 

محل معاینه مریضان رساپا تنفیس

محل تریاژ

محل معاینه و عرضه سایر 

خدمات صیح

محل بستر انتانات تنفیس و 

مشکوک به کرونا

محل بستر و تجرید مریضان 

تثبت شده کرونا
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 PPEاستفاده درست از وسایل محافظت شخیص چهارم: ضمیمه 
 

 

در این سند پیشنهاد های سازمان صیح جهان در رابطه به استفاده درست وسایل محافظت شخض در مراکز صیح و 

این ساختار، وسایل محافظت شخض شامل دستکش، جامعه، و همچنان هنگام تماس با محموله ها ذکر شده است. در 

، عینک ایمنی یا پوشندۀ صورت، و لباس بوده و همچنان برای پروسیجر های مشخص، ماسک های تنفیس،  ماسک طنر

(N95 و یا ،FPP2  ی شامل میشود. این سند برای آنانی است که در توزی    ع و مدیریت وسایل محافظت استندرد( و پیشبند را نتر

شامل بوده، همچنان شامل نهاد های صحت عامه، و افرادی است که در ساختار مراکز صیح و جامعه کار  (PPE)شخض 

 میکنند. در این سند معلومات الزم را در مورد اینکه چه زمانی استفاده از وسایل محافظت شخض مناسب است، میباشد. 
 

 سازمان صیح جهان در صورت موجودیت معلومات جدید، پیشنهادات را تجدید خواهد نمود. 

 : (PPE) پیشنهادات برای استفادۀ درست وسایل محافظت شخیص
 

ی های ذیل باعث ایجاد خوشبینی برای موجودیت وسایل  ی اتتر
با در نظر داشت کمبود جهانی وسایل محافظت شخض، استر

 (. Fig 1محافظت شخض میشوند. )
 

 
 

 
Fig 1 ی ها برای ایجاد خوشبینی بخاطر موجودیت وسایل محفظت شخض ی اتتر  (PPE): استر

 (PPE) حد اقل رسانیدن نیاز به استفادۀ وسایل محافظت شخیص .1
 

را به حد اقل رسانیده و باعث محافظت   (PPE)مداخالت ذیل میتوانند که نیاز به استفادۀ وسایل محافظت شخض 

 در مراکز صیح قرار دارند، شود.  COVID-19کارمندان صیح و افرادیکه در معرض ویروس 

  ی استفاده از طبابت از راه دور که   ، COVID-19هنگام ارزیانر واقعات مشکوک مرض  (telemedicine)در نظر گرفیر

ی به مراکز صیح برای ا  رزیانر میشود. باعث کاهش نیاز به رفیر

  استفاده از موانع فزییک برای کاهش معروضیت به ویروسCOVID-19ی های شیشه ای یا پالستی یک. این ، مانند کلکیر

ی راجستر در  وند مانند محالت تریاژ، متر طریقه میتواند در ساحات از مراکز صیح عمیل شود که مریضان اول آنجا متر

ی فارمیس؛ ج  ائیکه دوا اخذ میشود. دیپارتمنت عاجل و یا کلکلیر

  محدود سازی داخل شدن کارمندان مراکز صیح در اطاق مریضانCOVID-19  شامل نیس 
ً
تند،. که در مراقبت مستقیما

ی شود )بطور  میتوان فعالیت های انجام شده در چندین بار را یک بار انجام داد تا از دفعات مکرر داخل شدن جلوگتر

تجویز ادویه چک کنید و یا مواد غذانی را هنگام  انجام سایر مراقبت های صیح تحویل مثال، عالیم حیانر را در جریان 

 دهید( و فعالیت های را که در نزدیک بستر باید انجام شوند پالن نمائید. 
 
ای بطور معمول، عیادت کنندگان نباید اجازه دخول داده شوند اما اگر ممکن نباشد، تعداد عیادت کنندگان را محدود به جاه

ی میکنند محدو  COVID-19بسازید که مریضان  د سازید؛ تجرید میشوند؛ مقدار زمانی را که عیادت کنندگان در ساحه ست 

ون کنند و همچنان در مورد حفظ  و رهنمانی های واضح را برای اینکه چگونه وسایل محافظت شخض را بپوشند و بتر

ی نسازند اطمینان حاصل نمایئد. الصحۀ دستان به عیادت کنندگان داده و از اینکه عی  ادت کنندگان خود را منیر

ای خوشبینی بر
موجودیت 

PPE

ب استفادۀ مناس
PPEاز 

کاهش نیاز به 
PPE

هماهنگی 
زنجیر عرضۀ 

PPE
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 بطور درست و مناسب  (PPE) حصول اطمینان از استفادۀ وسایل محافظت شخیص
 
 تماس، قطرات یا 

ً
 نوع فعالیت(، قدرت انتشار پتوجن )مثال

ً
وسایل محافظت شخض باید نظر به خطر معروضیت )مثال

از حد وسایل محافظت شخض تاثتر باالی کمبود در عرضۀ ان خواهد شد. در نظر   ترشحات( استفاده شوند. استفادۀ بیش

ی پیشنهادات ذیل باعث حصول اطمینان از استفادۀ درست وسایل محافظت شخض میشود.   گرفیر

نظر به تنظیمات آن، نوعیت فعالیت ها و پرسونل فرق یم   COVID 20۱9برای مراقبت از مریضان    PPEنوع استفاده از 

 (. 1کند )جدول 

 در مراقبت مریضان 
ً
ذیل را استفاده نمایند:   PPEقرار دارند، باید   COVID 2019عرضه کننده گان خدمات که مستقیما

 .)  روپوش، دستکش، ماسک طنر و محافطت کننده چشم )عینک محافظنر
 
رشحات ت-پروسیجر های تولید، برای مخصوصا

(tracheal intubation ،non-invasive  ventilation ،tracheostomyحیای قلنر ریوی یا ، اcardiopulmonary  

resuscitation ،manual ventilation before intubation ،bronchoscopy کارمندان صیح باید از دستگاه های )

مقاوم در برابر مایعات ترشیح  (gowns) اس استفاده کنند؛ در صورتیکه لباستنفیس، وسایل حفاظت چشم، دستکش، لب

ی استفاده گردد.  ، بهتر است تا از نباشد   پیشبند نتر
 

 در ایمرجنیس های صحت عامه به شمول امراض N95ماسک تنفیس )طور مثال، 
ً
، و یا مشابه به آن( به صورت وسیع قبال

(.  این بدین معنی است که از ماسک مشابه برای مراقبت 3استفاده شده است. ) کم موجود بود،  PPEحاد تنقیس وقنر که 

ی نشان داده است که این دستگاه ها  چندین مریض که یکسان تشخیص شده اند، بدون خروج آن استفاده گردد و شواهد نتر

ساعت باعث ناراحنر  4بیشتر از  با استفاده زیاد خصوصیت خود را از دست نمیدهند. با این حال استفاده از این دستگاه ها 

 (. 6-4فرد میگردد که باید کشیده شود )

در خانه مراقبت یم  COVID 2019در میان مردم عام، افرادای که اعراض وعالیم تنفیس داشته و یا آنهای که از مریضان 

، به رهنمود مراقبت های خان
ی
 باید ماسک طنر استفاده نمایند. برای معلومات اضاف

ُ
 همراه با واقعات مشکوک نمایند

 
یک

COVID 2019( .7، همراه با اعراض و عالیم خفیف، و مدیریت تماس های شان، مراجعه نمایید) 

برای افراد بدون اعراض و عالیم، پوشیدن هیچ نوع از ماسک پیشنهاد نمیگردد. پوشیدن ماسک های طنر در صورت عدم 

ور  ضی ی و هزینه خرید شود و احساس امنیت کاذب ایجاد کند که یم تواند بیان تاثتر آن ممکن است باعث هزینه های غتر

، مشوره های استفاده از ماسک در حامعه، در 
ی
وری شود. برای معلومات اضاف انه ضی منجر به غفلت سایر اقدامات پیشگتر

یک مرض  ایط اوتتر  (8)ببینید  را  COVD 2019جریان مراقبت های خانه و تنظمیات مراقبت های صیح، در رسی

م مدیریت  .2  میکانی  
 

 : PPE ضهعر هماهنگ

ی که شامل موارد ذیل بوده  اما محدو  PPEمدیریت  ه تامیر ی الملیل زنجتر م های اساش مدیریت میل و بیر ی د باید از طریق میکانتر

 به آن نیستند ، هماهنگ شوند: 

  حصول اطمینان درخواست منطقر منابع خواسته شده با استفاده از پیش بینی هایPPE    که بر اساس مدل های سنجش

 کیم است 

  ول درخواست های  از کشور ها و نفوس های بزرګ  PPEنظارت و کنتر

  ول از توزی    غ ه ګاه های طنر  PPEنظارت و کنتر  ها از ذختر

  ی مدیریت ذخایر و کاهش ی از توزی    ع مضاعف ذخایر موجود به اساس قوانیر تروی    ج روش درخواست متمرکز, جهت جلوگتر

 ضایعات,

 ارت گام به گام از توزی    ع نظPPE  

 

 از کشور های آسیب دیده:  )تجارت( حمل محموله یا بار

 

امل ش COVID-19 هنگام حمل بار)تجارت( از کشور و به کشورهای آسیب دیده از شیوع PPE استفاده منطقر و توزی    ع

 موارد زیر است: 
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  دیده توصیه نیم شود. پوشیدن ماسک از هر نوع در هنگام حمل محموله از کشور آسیب 

  دستکش الزم نیست مگر اینکه از آنها برای محافظت در برابر خطرات مکانییک استفاده شود ، مانند مواردی که

 هنگام دستکاری سطوح خشن ممکن است رخ دهد. 

  نکته مهم این است که استفاده از دستکش جایگزین نیاز به نظافت  مناسب دست نیست ، که باید بطور مکرر

 ابق آنچه در باال گفته شد انجام شود. مط

  هنگام ضد عفونی کننده وسایل یا پالت ها ، فراتر از آنچه که به طور معمول توصیه یم شود ، هیچPPE  
ی
اضاف

ز  الزم نیست. تا به امروز ، هیچ معلومات اپیدمیولوژییک وجود ندارد که نشان دهد تماس با کاالها یا کاالهانی که ا

 WHO بوده است.  در انسان COVID-19حمل شده اند منبع بیماری  COVID-19أثتر شیوع کشورهانی تحت ت

 کند.   ادامه خواهد داد و توصیه ها را در صورت لزوم اپدیت یم COVID-19به نظارت دقیق روی تکامل شیوع 

 

ایط فعیل مرض  (,PPEانواع وسایل محافظت شخض یا ) ، کارمندان و ماتبر اساس تنظی  COVID 2019تا از آن در رسی

  نوعیت فعالیت ها از آن استفاده گردد 

پرسونل مورد هدف یا  فعالیت ها یا پروسیجر PPEنوعیت 
 مریضان

 تنظیمات

 مراکز مراقبت های صیح 

 مراکز داخل بستر 

  ماسک 

 روپوش 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم )عینک
 محافظنر یا محافظ صورت(

فراهم نمودن مرافبت های مستقیم 
 COVID 2O19برای مریضان 

کارمندان مراقبت 
 های صیح

 اطاق مریض

  ماسکN95  و یاFFP2 
 ستندرد و یا مشابه آن 

  پوش رو 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم 

  پیشبند 

 رشحاتت-پروسیجر های تولید
(Aerosol-generating)   انجام

 COVID-19شده باالی مریضان 

  طنر ماسک 

  روپوش 

  دستکش های کار شاقه
(Heavy duty gloves) 

  محافظت کننده چشم )اگر
خطر پاشیدن مواد اورگانیک و 
 یا کیمیانی وجود داشته باشد(

  بوت های پوشیده 

 

داخل شدن به اطاق مریض 
COVID 2019 

 صفا کار

  ماسک طنر 

  روپوش 

  دستکش 

داخل شدن به اطاق مریض 
COVID 2019 

  (b) گان  مالقات کننده
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  ورت به هر فعالینر که شامل تماس با  نیست PPEضی
 نشود COVID 2019 مریضان 

تمام کارمندان به 
شمول کارمئدان 
عرضه کننده مراقبت 
 های صیح

محالت دیگر 
انتقال مریض 
)طور مثال، 
وارد ها، راهرو 
 ها(

  مراعات کردن فاصله حداقل
 یک متر 

  ورت به  نیست  PPEضی

سکریننگ ابتدانی که شامل تماس 
 مستقیم نمیشود 

کارمندان عرضه  
کننده مراقبت های 
 صیح 

 تریاژ

  مراعت کردن فاصله حداقل
 یک متر 

  فراهم نمودن ماسک طنر اګر
 مریض بتواند آنرا تحمل نماید 

مریضان با اعراض و   (Any)هر نوع فعالیت 
عالیم مشکالت 
 تنفیس 

  ورت به مربضان بدون اعراض   (Any)هر نوع فعالیت  نیست PPEضی
و عالیم مشکالت 
 تنفیس

  ماسک طنر 

  روپوش 

 دستکش 

  محافطت کننده چشم )در
صورت که خطر پاشیدن 

 باشد(

مدیریت یا ادراه نمودن سمپل های 
 تنفیس 

کارکن مسلیک 
 البراتوار 

 البراتوار

  ورت به وظایف اداری که شامل تماس با  نیست  PPEضی
  نمیشود COVID 2019مزیض 

تمام کارمندان به 
شمول عرضه کننده  
 گان خدمات 

 ساحات اداری 

اپامراکز رس   

  ماسک طنر 

  ی  چی 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم 

معاینات فزییک مریضان با اعراض و 
  عالیم تنفیس

عرضه کننده گان 
 خدمات صیح 

 اطاق معاینه 

  ی با در نظرداشت  PPEداشیر
اقدامات احتیایط و ارزیانر 

 موجودیت خطر

معاینات فزییک مریضان بدون 
ی اعراض و عالیم تنفیس   داشیر

عرضه کننده گان 
 خدمات صیح 

  گر فراهم نمودن ماسک طنر ا
مریض توانانی تحمل آن را 

 داشت 

ی   (Any)هر نوع فعالیت  مریضان با داشیر
عالیم و اعراض 

 تنفیس 

  ورت به ی  بدونمریضان   (Any)هر نوع فعالیت  نیست  PPEضی داشیر
عالیم و اعراض 

 تنفیس 

  ماسک طنر 

  پوش رو 

  دستکش های بزرگ که در
 وقت کار استفاده یم نمایند 

قبل و بعد از معاینه همراه با 
مریضان که اعراض و عالیم تنفیس 

 دارند 

 صفا کار
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  محافظت کننده چشم) در
صورتیکه خطر پاشیدن مواد 
اورگانیک یا کیمیاوی وجود 

 داشته باشد(

  بوت های کاری 

  آگر توانانی تهیه ماسک طنر
 تحمل آن باشد 

  مریض را به وارد تجرید 
ً
فورا

برده تا از دیگران دور شوند، در 
صورتیکه این کار ممکن نباشد 
ی شوید که مریض از  مطمیر
دیگران حداقل یک متر فاصله 

 باشد داشته 

مریضان با اعراض و   (Any)هر نوع فعالیت 
 عالیم تنفیس 

 انتظار خانه 

  ورت به مریضان که اعراض و   (Any)هر نوع فعالیت  نیست  PPEضی
 عالیم تنفیس ندارند 

  ورت به تمام کارمندان به  وظایف اداری  نیست  PPEضی
شمول عرضه کننده  

 گان خدمات 

 ساحات اداری 

  مراعت نمودن فاصله حداقل
 یک متر 

  ورت به  نیست  PPEضی

سکریننگ ابتدانی که شامل تماس 
 (c)مستقیم نیست 

 تریاژ کارمندان صیح 

  مراعت نمودن فاصله حداقل
 یک متر 

  تهیه ماسک طنر در صورت
 تحمل نمودن 

مریضان با اعراض و   (Any)هر نوع فعالیت 
 عالیم تنفیس 

  ورت به مریضان بدون اعراض   (Any)هر نوع فعالیت  نیست  PPEضی
 و عالیم تنقیس 

 جامعه

  مراعت نمودن فاصله حداقل
ی   یک متر

  تهیه ماسک طنر در صورتیکه
مریض تحمل آنرا داشته باشد 

 )به استثنای زمان خواب(

مریضان با اعراض و   (Any)هر نوع فعالیت 
 عالیم تنفیس 

 خانه  

  به اطاق مریض داخل میشود ویل  ماسک طنر
مراقبت های مستقیم و کمک 

 نزدیک نیم نماید 

 مراقبت کننده 

  دستکش 

  ماسک طنر 

  پیشبند )در صورت که خطر
 پاشیدن موجود باشد(

ارایه مراقبت های مستقیم و یا 
زمانیکه تماس با مواد غایطه، ادرار 

 COVID 2019و یا افرازات مریض 
 دارد

 مراقبت کننده 

  ماسک طنر 

  ی  چی 

  دستکش 

ارایه مراقبت های مستقیم به 
 در خانه COVID 2019مریض 

عرضه کننده خدمات 
 صیح 
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  محافظت کننده چشم 

  ورت به ی   (Any)هر نوع فعالیت  نیست  PPEضی افراد بدون داشیر
اعراض و عالیم 

 تنفیس 

محالت عامه 
)طور مثال، 

مکاتب، 
فروشگاه ها، 
ایستگاه های 
 ترانسپورت( 

 محالت ورودی

  ورت به  ساحات اداری  تمام کارمندان   (Any)هر نوع فعالیت  نیست PPEضی

  مراعت نمودن فاصله یک
ی   متر

  ورت به  نیست PPEضی

سکریننگ اویل )اندازه نمودن تب یا 
درجه حرارت بدن( که شامل تماس 

 مستقیم نیست 

محالت  کارمندان 
 گسکرینن

  ماسک طنر 

  دستکش 

سکریننگ دویم )طور مثل، 
مصاحبه نمودن مسافرین بخاطر 
ی اعراض وعالیم کلینییک برای  داشیر

COVID 2019  و تاریخچه سفر
 شان(

 کارمندان 

  ماسک طنر 

  ی  چی 

 دستکش های کاری 

  محافطت کننده جشم )در
صورتیکه خطر پاشیدن مواد  
کیمیاوی و اورگانیک موجود 

 باشد(

  بوت های کاری 

پاک کاری محالنر که مسافرین برای 
ی تب سکرین شده اند  داشیر

  صفا کار

  مراعت نمودن فاصله حداقل
ی  یک متر

  ماسک طنر 

 دستکش 

در محل تجرید موقنر داخل شده 
 مستقیم ندارندویل تماس 

ساحات تجرید  کارمندان 
 موقنر 

  ماسک طنر 

  روپوش 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم 

کمک و همکاری مسافر جهت 
 انتقال شان به مرکز صیح 

کارمندان وکارکنان 
 صیح 

  ماسک طنر 

  روپوش 

 دستکش های کاری 

  محافطت کننده جشم )در
صورتیکه خطر پاشیدن مواد  

موجود کیمیاوی و اورگانیک 
 باشد(

 بوت های کاری 

 صفا کار پاک کاری ساحه تجرید
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  ماسک طنر 

  ی  چی 

  دستکش 

 محافظت کننده چشم 

انتقاال مسافرین مشکوک برای 
COVID 2019  به مرکز صیح
 رجعت دهنده 

امبوالنس با  کارمندان صیح 
وسیله نقیله 
 برای مسافرین 

  مراعت نمودن فاصله یک
ی   متر

  ورت به  نیست PPEضی

فقط در انتقال مریض مشکوک به 
COVID 2019  سهم داشته و

ساحه دریور از مریض مشکوک جدا 
 شده باشد 

 دریور 

  ماسک طنر 

  ی  چی 

  دستکش 

 محافظت کننده چشم 

کمک در قسمت حمل و نقل مریض 
  COVID 2019مشکوک به 

  تماس مستقیم به مریض مشکوک  ماسک طنر
COVID 201 

  استفاده از ماسک طنر در
صورت که تحمل آنرا داشته 

 باشد 

مریض مشکوک به  انتقال به مرکز صیح رجعت دهنده 
COVID 2019   

  ماسک طنر 

  ی  چی 

 دستکش های کاری 

  محافطت کننده جشم )در
صورتیکه خطر پاشیدن مواد  
کیمیاوی و اورگانیک موجود 

 باشد(

 بوت های کاری 

پاک کاری بعد و در جریان انتقال 
 COVID 2019مریض مشکوک به 

 به ییک از مراکز صیح رجعت دهنده 

 صفا کار 

 (d)گرقته شو د   همراه با مداخالت صیح که مد نظر باید  پاسخدیه فوریموارد مخصوص برای تیم 
 جامعه

  ورت به نیست در  PPEضی
صورتیکه مصاحبه از راه دور ) 
از طریق موبایل و یا کنفرانس 

د(ویدیوی صورت    گتر
 

 مصاحبه از راه دور ترجیح داده میشود 

مصاحبه فرد مشکوک و یا تایید 
و   COVID2019شده مرض 

اشخاصیکه همراه شان تماس 
 داشته اند 

ی تیم  محققیر
 پاسخدیه فوری 

 هر جا 

  ماسک طنر 

  مراعت کردن فاصله حداقل
ه   یک متر

 
ون از خانه و یا فضای  مصاحبه باید در بتر
د و اشخاصیکه که  آزاد صورت گتر
مشکوک و یا تایید شده اند باید ماسک 
استفاده نمایند )در صورتیکه تحمل آنرا 

 دارند(

مصاحبه رو در رو همراه با فرد 
مشکوک و یا تایید شده مرض 

COVID2019   و اشخاصیکه
 همراه شان تماس داشته اند
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  مراعت کردن فاصله حداقل
ه   یک متر

  ورت به  نیست  PPEضی
 

ون از خانه و یا فضای  مصاحبه باید در بتر
ورت به اجرا شود  زاد آ . در صورتیکه ضی

داخل شدن شما به خانه دیده میشود، از  
کمره تصویر برداری حرارت استفاده 
ی را  نمایید، فاصله حدقل یک متر
را در محیط  ی مراعات نمایید، و هیچ چتر

 خانه لمس نکنید. 

مصاحبه همراه با اشخایص که 
بدون اعراض و عالیم مرض 

COVID 2019  استند 

 

(a) بر عالوه استفاده مناسب ازPPE .نظافت دست ها و طرق تنفیس به صورت منظم و دومدار باید مد نظر گرفته شود ، 

ی برده شود و نظافت دست های قبل از استفاده و بعد از خروج  PPE بعد از استفاده مد  PPEباید در یک مکان مناسب از بیر

 . رفته شود گنظر  

 (b): 2019اید محدود شود. در صورتیکه کیس میخواهد مریض تعداد مالقات کننده گان بCOVID   رهنمود را مالقات نماید ،

ون نماید  PPEواضح و مناسب برایش در قسمت اینکه چگونه از  ، داده شود و همچنان در استفاده نموده و چګونه آنرا بتر

ده و توسط یک عرضه کننده خدمات گفته شبرایش   PPEقسمت مراعت نمودن نظافت دست های قبل و بعد از استفاده از 

 نظارت گردد. 

(c) ی مشاهدات این کتگوری شامل استفاده از ترمامتر های بدون لمس بوده، کمره های تصویر برداری حرارت، محدود ساخیر

میباشد.   و سواال نمودن و مراعت کردن فاصله حداقل یک متر

(d) تمام تیم پاسخدیه رسی    ع باید در قسمت استفاده ازPPE  و مراعت کردن نظاقت دست ها هنګام استفاده و خروج آن

ی نمایندآموزش داده شوند تا از آلو   خودی جلوگتر
 

 ده گ
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 کننده  مواد استفاده از این  تهیه و  طرز  پنجم:  ضمیمه
 
 ضد عفوی

ی بردن ویروس کرونا مفید اند، یم پردازیم  کننده که برای از بیر
ی    ح دو ماده ضد عفونی  : در اینجا به ترسی

 اول: ایتانول

ول از انتانات است. این ماده برای ضد عفونی کردن سطوح   %70ایتانول  یک ماده ضد عفونی کننده وسیع الساحه برای وقایه و کنتر
 مشتعل شوند )قابل حریق( ا

ً
ه( استفاده یم گردد. از این که این ماده شدیدا ، ستستکوپ، وینتیلیتور وغتر

ست، کوچک )مانند ترمامیتر
ی کرد، و هم در ساحه نی که استفاده یم شود، تهویه خوب داشته باشد. استفاده مداوم و زیاد آاز استفاده وسیع آن ب ن هم اید جلوگتر

ی رنگ، و خراب شدن سطوح پالستییک و رابری خواهد شد.  ی رفیر  چنان باعث از بیر

 یا سودیم هایپوکلوریتدوم: بلیچ 

ی سودیم هایپوکلوریت از جمله مواد ضد عفونی  ی ها، فنگس ها و یروس ها به شمار یم رود   بلیچ با داشیر ،  کننده قوی در مقابل باکتر
 کرد محیط و سطوح وسیع استفاده گردد، اما تأثتر آن به آسانی توسط مواد عضوی برطرف شده یم 

که یم تواند برای ضد عفونی
 تواند. 

ز حرارت و سایر مواد کیمیاوی تغیتر یم یابد، ا گردد. این ماده تحت اثر نور،میبلیچ باعث تخریش جلد، غشای مخایط و طرق تنفیس 
م آن این سبب در استفاده از آن باید محتاط بود و در جانی که استفاده یم شود باید خوب تهویه شود. استفاده غلظت های بلند و یا ک

ات ناگوار صیح شود و یا هم آنرا نر تأثتر سازد.   سطوح و تخریب فلزات یم شودهم چنان باعث تغتر رنگ  یم تواند یا باعث تأثتر

 طرز تهیه محلول رقیق شده بلیچ: 

د:   قبل از تهیه محلول شخض که تهیه یم کند باید موارد ذیل را در نظر بگتر

 ماسک، دستکش رابری، پیشبند مقاوم به آب و عینک برای محافظت چشم و جلد  پوشیده شود.   -
ی آن یم گردد.  باعث تجزیهبلیچ را با آب رسد رقیق سازید، آب داغ  -  و غتر مؤثر ساخیر
ی محلول  بلیچ طبق ذیل عمل شود:   -  برای رقیق ساخیر

واحد آب استفاده شود. یعنی یم توان یک گیالس  9،  %5باید رقیق شود. یعنی در مقابل هر واحد بلیچ  1:10محلول سفارش شده 
ی بلیچ   9بلیچ را با  ا دو واحد بلیچ را ب %2.5گیالس آب رقیق ساخت تا برای ضد عفونی کردن سطوح استفاده گردد. برای رقیق ساخیر

ی کرد. واحد آب رقیق سازید. به  8 ی ترتیب نظر به فیصدی غلظت یم توان مقدار آب را تعیر  همیر

 کردن سطوح غتر قابل نفوذ حد اقل  -
 دقیقه وقت الزم است.  10برای ضد عفونی

قبل از استفاده از بلیچ سطوح باید شسته و پاک شود و بقایای خون، مواد غایطه، استفراغ و سایر مواد عضوی باعث  -
 تعامل با سودیم هایپو کلوریت شده و گاز کشنده نی را تولید خواهد کرد. 

 ی ساحه کاری باید حد اقل یک یا دو بار در روز پاک کاری شود  سطوح و زمیر

  د. پاک کاری با یک پاس پاس مرطوب کمک میکند تا هوا با ذرات  جاروب کاری خشک با جاروب باید هیچگاه صورت نگتر

 هوانی انتان ملوث نگردد. 

 قبل از ضد عفونی کردن اول پاک کاری کنید 

  ین ا محلول و وسایل پاک کاری را مکررآ تبدیل کنید زیرا این وسایل به زودی ملوث میشوند )پروتوکول شفاخانه نی تانرا در

 مورد تعقیب کنید(. 

 طرز تهیه محلول سودیم هایپوکلوریت از پودر کلورین 
ی محلول  33فیصد و یا  70پودر کلورین یا به شکل  فیصد که برای ضد عفونی کردن سطوح کار  0.5فیصد موجود است. برای ساخیر

 لیتر آب یک جا کرد.  20فیصد( را با  33 قاشق پودر  20فیصد )و یا  77قاشق غذا خوری پودر کلورین  10یم آید یم توان   
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 تدابی  احتیایط برای استفاده از بلیچ: 

  .بلیچ یم تواند رنگ سطوح را خراب ساخته و هم چنان باعث تخریب فلزات گردد 

  دقیقه بشویید،  15از دست زدن به چشم خودداری کنید، اگر احساس کردید بلیچ به چشم تان پریده، به زودی با اب برای
ورت بود با داکتر معالج ببینید.   و اگر ضی

   شنده کبلیچ را با سایر مواد ضد عفونی کننده یک جا استفاده نکنید. این مواد با هم تعامل کرده باعث ایجاد گاز های سیم و
 ده کنید. یم گردد. در صورنر که ناگزیر باشید، اول سطح را با مواد دیگر پاک کرده بعد با آب شسته و بعد از آن بلیچ را استفا

 محلول رقیق ناشده بلیچ با شعاع آفتاب تعامل کرده و باعث ایجاد یک گاز سیم یم شود، بنا برآن بلیچ را در یک جای دور از نور 

ش کودکان نگاه دارید. آفتاب، رسد و به   دور از دستر

 محلول کلورین ضعیف برای شسیر  دست ها
ی استفاده کرد.  0.05محلول ضعیف سودیم هایپوکلوریت  ی و ضد عفونی کردن دست ها نتر  فیصد را یم توان برای شسیر

 

  در ذیل طرز تهیه محلول سودیم هایپوکلوریت را ببینید. 
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 کردن سطوح %70فیصد از پودر کلورین  0.5طرز تهیه محلول سودیم هایپو کلوریت 
 
 برای ضد عفوی

 باید محلول تازه تهیه کنید!  هر روز 

باید چشم و دستان تان  

 کنیدرا محافظه 

 70قاشق غذا خوری پودر کلورین  10

 لیتر آب عالوه کنید 20فیصد را در 

ثانیه شور بدهید تا پودر  10برای 

 خوب حل شود
 قبل از استفاده نیم ساعت صبر کنید

یک لیبل بنویسید که محلول قوی 

 %  را نشان دهد 0.5کلورین 
در یک محل سرد و به دور از شعاع مستقیم آفتاب  سرپوش سطل را ببندید

 نگهدارید.
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 کردن سطوح 0.5طرز تهیه محلول سودیم هایپو کلوریت 
 
 فیصد از محلول بلیچ برای ضد عفوی

 د! باید محلول تازه تهیه کنی هر روز 

باید چشم و دستان  

 کنیدتان را محافظه 
دو پیمانه محلول بلیچ را همراه با  

 سه پیمانه آب مخلوط کنید
یک پیمانه محلول بلیچ را همراه با   

 چار پیمانه آب مخلوط کنید

یک پیمانه محلول بلیچ را همراه با  

 شش پیمانه آب مخلوط کنید

یک پیمانه محلول بلیچ را همراه با  

 پیمانه آب مخلوط کنید 9

یک لیبل بنویسید که محلول قوی  ثانیه خوب شور بدهید 10به مدت 

 %  را نشان دهد 0.5کلورین 
در یک محل سرد دور از شعاع مستقیم آفتاب نگه  سرپوش سطل را محکم کنید

 دارید.

 فیصد 5محلول کلورین از  فیصد 3.5محلول کلورین از  فیصد 2.6محلول کلورین از  فیصد 1.25محلول کلورین از 
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 باید چشم و دستان باید چشم و دستان 

 کردن دست ها 0.05طرز تهیه محلول سودیم هایپو کلوریت 
 
 فیصد از محلول بلیچ برای ضد عفوی

 باید محلول تازه تهیه کنید!  هر روز 

باید چشم و دستان  

 کنیدتان را محافظه 

یک پیمانه محلول  نو پیمانه آب را با

 % یک جا کنید. 0.5کلورین 
فیصد را  70یک قاشق غذا خوری پودر کلورین 

 لیتر آب یک جا کنید 20با 
 ثانیه شور بدهید 10برای 

لیبل بزنید که محلول کلورین ضعیف  نیم ساعت صبر کنید

 است 0.05%

 در محل مناسب برای شستن دست ها بگذارید. سرپوش سطل را ببندید

 فیصد 70از پودر کلورین  فیصد 0.5از محلول کلورین 
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ی از شیوع ویروس کرونا برای ادارات دولتر و  ضمیمه ششم: معلومات در مورد جلوگی 

 غی  دولت

 
 
 : معرف

 ازخ            ی کرون           اه           اوی           روس 
 

 معم           ویل ت           ا عام           ل  ه           ای           روس و  انواده ب           زرگ
 

هس           تند ک           ه از وی           روس رسم           ا خ           وردگ

ط      ور  ه      ا ب      هکش      ف ش      ده و مطالع      ه ب      ر روی آن   ۱96۵ه      ا در س      ال ای      ن وی      روس  .ودش       را ش      امل یم س      ارس بیم      اری

ش      وند، ام      ا پ      نج ه      ای کرون      ا بیش      تر در حیوان      ات دی      ده یماگرچ      ه وی      روس  ادام      ه داش      ت.  ۱9۸0م      داوم ت      ا اواس      ط ده      ه 

ش       یوع باع       ث  2003ای       ن وی       روس در س       ال  ده       د. دن انس       ان را تح       ت ت       أثتر ق       رار یم ب        یس       تم  تنفیس       س  ه       ان       وع از آن 

 800ت       ن  مص       اب و ح       دود  8000( در کش       ور ه       ای آس       یانی گردی       د ک       ه ح       دود SARSس       ندروم ح       اد و ش       دید تنفیس        )

ن          وع دیگ          ر ای          ن وی          روس باع          ث ش          یوع  2012در س          ال  ف          وت کردن          د(.  نف          ر  10ت          ن   100وفی          ات داش          ت )در ه          ر 

ت           ن تنه           ا در  780ان ت           ن  را مب           تال و از ای           ن می            2494 ( گردی           ده ک           ه در آنMERSس           ندروم تنفیس            خ           اور میان           ه )

 31نف      ر ف      وت کردن      د(. ب      ار آخ      ر ای      ن وی      روس ب      ا تغ      تر ش      کل در  37نف      ر  100عربس      تان س      عودی ج      ان باختن      د )در ه      ر 

ی باع      ث ش      یوع مریضی       ش      ده ک      ه ت      ا ام      روز در بیش      تر از ص      د کش      ور جه      ان رسای      ت   2019دس      متر  در ش      هر ووه      ان چ      یر

در افغانس      تان ت      ا ح      ال ه ه      زار نف      ر گردی      ده اس      ت. ک      رده باع      ث مص      ابیت بیش      تر از ص      د ه      زار نف      ر و م      رگ ب      یش از س      

 چهار واقعه مثبت مرض تثبیت شده که در شهر هرات نزد کسانی دیده شده است که از ایران آمده اند. 

 طریق مشخص انتقال ویروس نامعلوم است، اما شواهد موجود بیانگر انتقال ویروس به روشهای ذیل میباشد: 

 ویروس از طریق  انتقال در محیط بسته: انتقال

قطرات کوچک هوا، تماس مستقیم یا 

مستقیم و احتماال از طریق تماس به اشیا و  غتر

د.   لباس صورت میگتر

  انتقال در محیط باز: در محیط باز انتقال

ویروس از طریق  ذرات کوچک آلوده به ویروس 

د.   و تماس مستقیم صورت میگتر

ش      خص م      ریض ی      ا ناق      ل، توس      ط رسف      ه، عطس      ه 

دس      ت ه      ا ب      ا ده      ان و بی      نی وی      روس را  و ی      ا تم      اس

 به محیط پخش یم کند. 

 

 در کش      ور نزدی      ک و ت      ردد روزان      ه ح      دود س      ه ه      زار ت      ن در کش      ور جمه      وری 
 

افغانس      تان ب      ا در نظ      ر داش      ت همس      ایگ

وزارت ص     حت عام      ه جمه      وری اس     الا افغانس      تان، ب      ه  اس     الا ای      ران در خط      ر بلن     د ش      یوع وی      روس ق     رار داش      ته بن        
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ی  ول منظ      ور جل      وگی  ش      یوع ای      ن وی      روس در افغانس      تان از تم      ام ادارات دول      تر و غ      ی  دول      تر ج      دی تقاض      ا ا  و کن      یر

 نمایند. و تفهیم کند تا هدایات ذیل را در نظر گرفته، و آنرا به تمام کارمندان خود تکثی  

ی از  ویروس کرونا   که هر فرد باید مراعات نماید:   نکات اسایس برای جلوگی 

ی        د. چ       ون ن       یم دانی        د  بغ       ل کیسی         و  روب       وش و دس       ت دادن،  از  (1 ی هتر دس       ت ب       وش ب        ه ص       ورت عم       وم بت 

 )تف      ری    خ( م       رض باش       د، 
 

ش      اید شخض        ک      ه ب       ا وی دس      ت ب       وش ی       ا روب      وش یم کنی       د، در حال      ت نهف       تیک

 یعنی تا حال مرض در او آشکار نشده اما ویروس دارد و آن را به سایرین انتفال  یم دهد. 

ان را ب       ا آب و ص       ابون بش       ویید و ی       ا ب       ا جی       ل الک       ول دار ض       د عف       ونی  روزان       ه ت       ا ش مرتب       ه دس       ت ه       ای ت        (2

ی ب      ا آب و ص      ابون ت      رجیح داده یم ش      ود(. چ      ون ممک      ن اس      ت دس      ت ت      ان را ب      ه ده      ن و بی      نی  کنی      د )شس      یر

ید و ویروس را انتقال دهید.   تان بتر

ی ب      ه مح      ل ک      ار و ی      ا م (3 ح      ل ه      ای اگ      ر رسف      ه، ت      ب و ی      ا مش      کالت تنفیس       داری      د، در خان      ه بمانی      د و از رف      یر

 مزدحم خودداری کنید. 

ی ک         ه امک         ان دارد  (4 ی ی خ         ود را ب         ا ی         ک دس         تمال و ی         ا ه         ر چ         تر در هنگ         ام رسف         ه و ی         ا عطس         ه ده         ن و ب         یر

بپوش      انید، چ       ون وی      روس از طری       ق اف      رازات ط       رق تنفیس        ب      ه فض       ا پرت      اب ش       ده و ب      ه دیگ       ران انتق       ال یم  

 کند. 

کنی      د، چ      ون ش      اید دس      تان   کوش      ش کنی      د ت      ا از دس      ت زدن ب      ه ده      ن، بی      نی و چش      م ه      ای ت      ان خ      ودداری (5

 تان ملوث شده باشد. 

 از شخض که به امراض تنفیس مصاب است حد اقل یک متر فاصله داشته باشید.  (6

 از عیادت مریضان تا برطرف شدن شیوع مرض کرونا، خودداری کنید.  (7

اگ        ر وظیف        ه ی ش        ما ط        وری اس        ت ک        ه ن        اگزیر ب        ا م        ردم در تم        اس نزدی        ک باش        ید، مانن        د کارمن        دانی ک        ه  (8

ی را دارن      د، بای      د ماس      ک و دس      تکش بپوش      ید، و بع      د از ه      ر ش      یفت ک      اری مس        م      راجعیر
ؤلیت ب      ررش ب      دنی

ماس         ک و دس         تکش خ         ود را تب         دیل ک         رده و دس         ت ه         ای خ         ود را ب         ا آب و ص         ابون بش         ویید. ماس         ک و 

 دستکش استفاده شده را در یک باطله دانی محفوظ بیاندازید تا به صورت مکمل سوختانده شود.  

ند:  ی از شیوع مرض کرونا باید نکات ذیل را در نظر بگی   تمام ادارات برای جلوگی 

، به ویژه امراض تنفیس، به وظیفه حاضی نشوند.  .1  به کارمندان بفهمانند که در صورت احساس مریضی

ی دست ها را با آب جاری و صابون مهیا سازند.  .2  برای کارمندان محل شسیر
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ح       ام و جم       ع ش       دن کارمن       دان در ی       ک مح       ل نزدی       ک ب       ه هم       دیگر یم ش       ود، ایل برنام       ه ه       اینر را ک       ه باع       ث ازد .3

برط     رف ش     دن ش     یوع م     رض ب     ه تعوی     ق بیاندازن     د، و در ص     ورت ن     اگزیری کوش     ش ش     ود ت     ا برنام     ه ه     ا در فض     ای 

 باز  و به وقت کم برگزار گردد. 

ی کارمن       دان ات      اق ه       ا و دف      تر ه       ای ک       اری بای      د از تهوی       ه خ      وب برخ       وردار ب       وده، و در ص      ورت امک       ان فاص      ل .4 ه ب       یر

 حد اقل یک متر باشد. 

ی در فض        ای ب        از مح        ل انتظ        ار تهی        ه ش        ده و کوش        ش ش        ود ک        ه در فاص        له ی        ک م        تر دورت        ر از  .5 ب        رای م        راجعیر

ی زم      ان در ی      ک مح      ل اجتن      اب نم      وده و کوش      ش  ی در ع      یر ن      د. از پ      ذیرش تع      داد زی      اد م      راجعیر هم      دیگر ق      رار گتر

ی به شعبات مختلف تقسیم شده و از   هم دور باشند.  شود که تا مراجعیر

 از سفر کارمندان به والیت هانی که در آن مرض کرونا تثبیت شده است تا حد امکان خودداری کنید.  .6

، ایتالی      ا، کوری      ای جن      ونر و س      ایر کش      ور  .7
ی از اع      زام کارمن      دان ب      ه س      فر ه      ای رس      یم ب      ه کش      ور ه      ای ای      ران، چ      یر

ی جامعه رسایت کرده است، ایل بهبود   اوضاع، خودداری نمایند.  هانی که در آن ویروس در بیر

روز قب      ل از کش      ور ه      ای ف      وق برگش      ته ان      د، و ی      ا ب      ه تم      اس ی      ک م      ریض  14اداره بای      د کس      انی را ک      ه در ظ      رف  .8

روز رخص      ت نمای      د ت      ا در خان      ه  14تثبی      ت ش      ده کرون      ا ب      وده ان      د، ویل اع      راض و عالی      م مریضی       ندارن      د، ب      رای 

ایط تجرید در تجرید شوند، و به دفتر حاضی نشوند.   : خانه قرار ذیل استرسی

a.  ش     خص ت     ا ح     د امک     ان در ی     ک ات     اق ج     دا گان     ه ب     ود و ب     اش کن     د،  و در ص     ورنر ک     ه امک     ان پ     ذیر نباش     د

د.  3-1حد اقل فاصله  ی را در تمام حاالت با تمام اعضای فامیل در نظر بگتر
 متر

b.  ت       ا ح       د امک       ان از دس       ت زدن ب       ه اش       یانی ک       ه دیگ       ران ه       م ب       ا آن تم       اس یم کنن       د، خ       ود داری ک       رده و

ی        ک  ه را ب        ا دیگ        ران رسی اش        یای شخض         مانن        د روی پ        اک، ص        ابون، بش        قاب، قاش        ق، روج        انی و غ        تر

 استفاده نکند. 

c.  روزان      ه ه      ر ن      یم س      اعت بع      د دس      ت ه      ای خ      ود را ب      ا آب و ص      ابون، ه      ر ب      ار ح      د اق      ل ب      رای بیس      ت

 ه بشوید. ثانی

d.  .در هنگام رسفه و یا عطسه دهن و بینی خود را با یک دستمال بپوشاند 

e.  .ه خ       ودداری کن       د ی ب       ه مح       الت عام       ه مانن       د مس       جد، ب       ازار، ش       فاخانه و غ       تر
در ص       ورنر ک       ه از رف       یر

د و  166، ب        ه ش        ماره اع        راض و عالی        م کرون        ا داش        ته باش        ند )ج        دول زی        ر دی        ده ش        ود(  تم        اس بگ        تر

 ید. طبق هدایت آن عمل نما

ب         ه ش         ایعات نر موج         ب ب         اور نکنی         د و آنچ         ه ک         ه وزارت ص         حت عام         ه و روس         ای ص         حت عام         ه توص         یه و  .9

ب       رای پی      ام ه       ای ب      ه روز، ب       ه وی      ب س       ایت وزارت ص      حت عام       ه  رهنم      انی میکنن      د گ       وش دهی      د و عم       ل کنی      د. 

(www.moph.gov.af .مراجع       ه نمایی        د )نر ک        ه توس        ط وزارت ص       حت عام        ه تهی        ه ش        ده پی        ام ه       ای تعلیم        ا

  است، باید در محالت قابل دید نصب شود تا کارمندان مطالعه نمایند. 

http://www.moph.gov.af/
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 چگونه ا توانیم تفاووت بی   آنفولنزای معمویل با کرونا را تشخیص دهیم

 آنفولنزای معمویلاعراض و عالیم  کرونااعراض و عالیم  
 رسدردی معمویل رسدردی شدید

 تب معمویل تب شدید
 بندش بینی و یا آبریزی بینی  آبریزی بینی بدون بدون بندش و 

 عطسه مداوم  عطسه معمویل 
 رسفه همراه با خلط سینه  رسفه خشک

 گلو دردی  بدون گلو دردی 

 عادی  هلرز  شدید هلرز 
  عادی نر درد عضال  شدیدنر درد عضال

 اگر  کارمندی مشکوک به مرض کرونا تثبیت شود: 

 افراد ذیل مشکوک به مرض کرونا گفته یم شود:  (1

a.  ای       ران روز گذش       ته  14در ، ی و س       ایر کش       ور ه       ا ب       ا ش       یوع بلن       د  ، ایتالی       ا، و کوری       ای جن       ونر از چ       یر

ی در ص       ورت مش       کوک ب       ودن و ی       ا  ک       رده ان       د وی       روس کرون       ا ب       ه افغانس       تان برگش       ت   ه       م داش       یر

 کرونااعراض و عالیم  

b.  ا در وی تثبی         ت ش         ده اس         ت تم         اس نزدی         ک روز گذش        ته ب         ا شخض          ک         ه وی         روس کرون          14در

 و یا تب شکایت دارند و یا؛ 
 

 داشته اند و اکنون از رسفه، نفس تنیک

c.  روز گذش        ته ب        ه ی        یک از ش        فاخانه ه        انی ک        ه در مریض        ان کرون        ا تح        ت م        داوا ق        رار دارن        د  14در

 دیدن نموده اند و اکنون اعراض و عالیم مشکالت تنفیس، رسفه و یا تب دارند؛ 

d.        یک از اق       ارب، اعض       ای فامی       ل و ی       ا دوس       تان ش       ان ک       ه ی       یک از عالی       م س       ه گان       ه ف       وق را و ی       ا ب       ا ی

روز گذش       ته در تم       اس نزدی       ک ب       وده ان       د و اکن       ون اع       راض و عالی       م کرون       ا  14داش       ته اس       ت، در 

 دارند. 

( و ی         ا ش         ماره مس         ئول رسویالن         س والی         ت ب         ه تم         اس 166) رایگ         ان ب         ه ش         ماره  در تم         ام ح         االت ف         وق  (2

ی ب     ه معاین     ه خان     ه ه     ا، ش     فاخانه )ض     میمه دی     ده ش     ود( ، د یش     و  و طب     ق ه     دایت آنه     ا عم     ل کنی     د، و از رف     یر

 ها و سایر محالت مزحم خود داری کنید. 

در ص        ورنر ک        ه ن        زد کارمن        دی وی        روس کرون        ا تثبی        ت ش        د، اداره مکل        ف اس        ت ت        ا تم        ام اش        یانی را ک        ه در  (3

، چ      وگ، کمپی      وتر،   ی کت      اب ه      ا و ب      االخره ات      اق وی را ض      د تم      اس ش      خص م      ذکور ب      وده اس      ت، از قبی      ل م      تر

فیص      د  70عف      ونی نمای      د. ب      رای ض      د عف      ونی نم      ودن س      طوح و اش      یای کوچ      ک از ایت      انول )ایتای      ل الک      ول( 

ه از محل       ول رقی       ق ش       ده ی    ک       ردن س       طوح ب       زرگ و س       طح ات       اق و غ       تر
اس       تفاده ش       ود. ب       رای ض       د عف       ونی

فیص         د  %5ی        ک واح         د محل        ول ( اس        تفاده ش         ود. %0.5کل        ورین دار )س        ودیم ه         ایپو کلوری        ت، ی         ا بل        یچ 
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 ش        ود.  اش        یانی ک        ه قاب        ل ض        د  9بل        یچ در 
واح        د آب رقی        ق س        اخته ش        ده و ب        ا آن س        طوح ض        د عف        ونی

ن       د.   عف      ونی ک       ردن نیس       تند بای       د ح       د اق       ل ب       رای ی      ک س       اعت در مع       رض مس       تقیم ش       عاع آفت       اب ق       رار گتر

 برای معلومات بیشتر ضمیمه پنجم دیده شود. 
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 بخِش اول

خوار  تغذیۀ اطفاِل شی 

تغذیه با شتر مادر طفل نوزاد را در مقابل امراض وقایه و همچنان از مریض شدن در دوران طفولیت 

دیه به نوزاد در مقابل امراض انتانی موثر است، بخاطری که سیستم معافیت  محافظت یم کند. شتر

بدن طفل را از طریق انتقال مستقیم اننر بادی ها از مادر به طفل، قوی یم سازد. در صورنر که در نزد 

رای اطفال مادر ویروس کرونا مشکوک و یا تصدیق شده باشد، مادران که هر ییک از عالیم را دارند و ب

ند.   خود شتر میدهند، تماس جلدی دارند باید اقداماِت احتیایط را مدنظر بگتر

ده  اقدامات برای مادران شی 

  دیه تمرین نمایید. در صورنر که شما حفظ الصحۀ سیستم تنفیس را در جریان شتر

عالیم  تنفیس مانند کوتایه تنفس را داشته باشید، وقنر که به طفل تان نزدیک یم 

 د از ماسک های طنر استفاده کنید. شوی

  دست های تان را با آب و ، ی ید و بعد از تماس گرفیر قبل از اینکه با طفل تان تماس بگتر

 صابون بشویید و یا ضد عفونی کنید. 

  .روزانه تمام سطوح را که با آن در تماس هستید پاک و ضد عفونی کنید 

 مریض کرونا هستید و یا مبتال به م 
ً
شکالت دیگری هستید که مانع از اگر شما شدیدا

کش بدوشید و برای  دیه مستقیم تان یم گردد، شتر تان را توسط شتر مراقبت تان و شتر

 طفل بدهید. 

  در صورنر که شما بسیار مریض هستید و امکان دوشیدن شتر نیست، در این صورت

ید. و در صورت  بهبودی از دایه و یا کیس که بتواند کودک تان را شتر بدهد کمک بگتر

وع کنید.  دیه را رسی  دوباره شتر

   خوار تان و یا هم اطفال بزرگتر تان مشکوک  و یا تایید شده به  مرض اگر شما، طفل شتر

مادر،حمایت رویح ت های روانی و حمای-کرونا هستید، مشوره های تغذیه با شتر

نزد افراد تغذیوی عمیل را دریافت کنید. شما میتوانید این مشاوره ها و حمایت ها را از 

ی و به سطح جامعه از مشاورین تغذیه با  آموزش دیدۀ مراقبت های صیح، متخصصیر

مادر، دریافت نمایید.   شتر
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 بخِش دوم

 
 

 رهنمود تغذیۀ تکمییل بعد از سن شش ماهگ

ی اطفال تنها با  6بعد از سن  ی نياز غذانی
 

ی نیمی شود وبا يد عالوه بر شتر مادر ماهیک مادر تامیر  خوردن شتر
ی متوقف شده و منجر به سوء 

به طفل غذاي کمیکی داده شود در غتر اين صورت رشد طفل کند يا حنر
دیهی را کم کرد بلکه بايد مادر را ترغيب   ی نيست که بايد دفعات شتر

تغذيه او یمی شود . البته بدین معنی
ی غذاي  کرد که هر زمان که طفل می ل داشت شتر خود را به او بدهد و بر اساس سن طفل چند نوبت نتر

وع شود طفل تمايل خود را به خوردن غذاهاي  کمیکی بعد از شتر مادر به او بدهد . اگر غذاي کمیکی دير رسی
ی تکامل عمل جويدن به تعويق  ديگر وامتحان کردن مزه و طعم هاي جديد از دست یمی دهد . همچنیر

ی ،  یمی افتد و طفل غذاي ديگري جزء شتر مادر ويا مايعات را نیمی خورد که اين خود منجر به کم غذانی
 . اختالل رشد وسوء تغذيه یمی شود

  مادر را خوار را افزايش دهید. طوریکه دفعات تغذيه با شتر در طول مریضی مرصف مایعات شتر
ی اطفال را به خوردن غذاهاي نرم ، متنوع، اشها آور و مطلو   و نتر

 ب تشويق كنيد. بیشتر

   خوار بدهيد و او را براي خوردن بيشتر  از معمول به شتر
، غذا را به دفعات بيشتر پس از مریضی

 .تشويق كنيد
 

 ی بايد از نظر مقدار ونوع بتدري    ج به غذاي شتر خوار اضافه شود  . مواد غذانی
  

  وع وبتدري    ج به مخلویطی از چند نوع غذا تغيتر  داده شود. ابتدا از يک نوع غذاي ساده رسی
  

 وع وبه تدري    ج بر مقدار آن افزوده شود  . از مقدار کم رسی
  

  ی مختلف حدود  اضافه کردن مواد غذانی
ی خوار بايد به  روز فاصله 5 -7بیر الزم است . زيرا شتر

يک نوع غذا عادت کند و بعد غذاي جديد اضافه شود . اضافه کردن يک به يک مواد سبب 
ی داشته باشد شناخته شود همچنان دستگاه هاضمۀ یمی شود اگر ناسازگاري به يک ما ده غذانی

 . طفل فرصت پيدا یمی کند تا به غذا عادت کند
  

  از شتر مادر باشد سپس به تدري    ج بر 
ابتدا بايد غذا رقيق باشد مثال" غلظت آن کیمی بيشتر

 عمل جويدن یمی شود
ی ی غذا سبب ياد گرفیر  . غلظت آن افزوده شود . سخت کردن تدريیحر

  

  ی ميل بود در خوردن آن نبا يد پا فشاري   اگر وع غذاي تکميیلی شتر خوار به غذاي خایصی نر
در رسی

 کرد یمی توان يک تا دو هفته آن غذا را حذف وسپس دوباره به او داده شود. 
 

 رهنمود های تغذیۀ معیاری اطفال

  .دیه در ساعت اوِل بعد از تولد  آغاز شتر

 ،مادر ایل شش ماه دیه انحصاری با شتر  و مصون در  شتر
ی
 غذا های متمم کاف

ی
و معرف

 سن شش ماه به بعد. 



3 
 

  .و یا بیشتر از آن  
 
دیه ایل دو سالیک  ادامۀ شتر
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 بخش سوم

 تغذیۀ بزرگسالن

وی یم کنند، صحتمند   تغذیهء مناسب و مرصف آب حیانر است. کسانی  که از رژیم غذانی متعادل پتر

کمتر در معرِض خطر امراض مزمن و انتانی یم باشند. بناًء شما باید تر، دارای سیستِم معافیت قوی و  

ی نیازمندی های بدن ) به ویتامینها،  روزانه انواِع از غذا های تازه و غتر پروسس شده را جهِت تامیر

 بنوشید 
ی
ی و اننر اوکسیدانت ها( را مرصف کنید. آب به مقداِر کاف الها، فایتر های رژییم، پروتیر

. از متی

، دیابت و رسطان ها را کاهش بو  ، امراض قلنر
ر
،چاف ره، نمک و چرنر ها اجتناب کنید تا خطِر اضافه وزنی

 دهید. 

 . از غذا های تازه و غی  پروسس شده استفاده کنید؛1

  یجات تازه، حبوبات ) مثِل انواِع لوبیا و عدس(، مغزیات، غالِت کامل ) جِو ی میوه های تازه، ستر

نصواری، گندم و همچنان از گیاهاِن ریشه نی مانند کچالو، کچالوی پروسس نا شده، برنِج 

، تخم( را  ین، کاساوا و شلغم(، غذا های از منابع حیوانی )ماننِد گوشِت رسخ و سفید، شتر شتر

 مرصف کنید. 

  ،یجاِت تازه ی روزانه دو گیالس ) چهار خوراک( میوهء تازه، دو و نیم گیالس ) پنج خوراک( ستر

بار و گوشِت سفید  2ایل  ۱گرام گوشت و حبوبات ) گوشت رسخ هفتهء   ۱60، گرام غالت  ۱۸0

 ایل سه بار( مرصف نمائید.  2هفتهء 

 یجاِت خام به جای غذا های حاوی شکر، نمک و چرنر بلند  ِبه حیث ی  اسنک از میوه ها و ستر

 استفاده کنید. 

 ویتا ِ
ی ید چون امکاِن از دست رفیر ی یجات و میوه ها را زیاد نت  ی ی های مهم در آنها است. ستر  میر

  یجاِت قیط ها استفاده یم کنید، از نوِع بدوِن شکر و بوره آن ی  که از میوه ها و ستر
در صورنر

 مرصف کنید. 

 آب بنوشید؛2
 
 . روزانه مقداِر کاف

  ،آب جهِت زنده بودن الزم است. انتقال دهندهء مواد مغذی و سایر مرکبات در خون است

 بدن، دفع کنندهء مواد زائد و لوبریکانت در مفاصل یم باشد. تنظیم کنندهء حرارِت 

  گیالس آب بنوشید.   ۱0ایل  ۸روزانه از 

  یجات ی ین انتخاب است، اما شما میتوانید که از نوشابه های دیگر مثِل آب میوه و ستر آب بهتر

ی استفاده کنید، اما باید مواظب باشید تا از   ی ) جوِس لیمو بدوِن شکر(، قهوه و چای نتر کافئیر

ی  بت های میوه نی غلیظ شده نتر ین شده، رسی زیاد مرصف نکنید و از جوسهای میوه نی شتر

 اجتناب کنید. 

 . از مقداِر متوسِط چری  ها و روغن ها استفاده کنید؛3
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  از چرنر های غتر مشبوع که در مایه، آواکادو، مغزیات، روغِن زیتون،سویا، کانوال، تخم آفتاب

میشود بیشتر استفاده کنید تا روغن های مشبوع که در گوشت های پرست و جوازی پیدا 

 پرچرب، مسکه، قیماق، پنتر پیدا میشود. 

   گوشِت سفید ) مرغ و مایه( را انتخاب کنید، چون نظر به گوشِت رسخ حاوی مقدار چرنر

 کمتر است. 

 ید. از گوشت های پروسس شده بخاطری که حاوی مقداِر زیاد نمک و چرنر است اجتناب کن 

  .از شتر و لبنیاِت کم چرب تا حد امکان استفاده کنید 

  از چرنر های ترانس است، اجتناب کنید. چرنر 
از محصوالِت صنعنر که دارای مقادیر بیشتر

ا های یخ زده شده، های ترانس در غذا های پروسس شده، اسنک ها، غذا های رسخ شده ی ، پتر

 انواِع بیسکویت و مارگارین پیدا یم شود. 

 به مقادیر کم از نمک و شکر استفاده شود؛ . 4

  در هنگاِم تهیهء  غذا از مقداِر محدود نمک و محصوالِت حاوی سودیم مثل ساِس سویا و

 ساِس مایه استفاده شود. 

  .از غذا های اسنیک به دلیل اینکه حاوی مقداِر زیاد از نمک و شکر است، اجتناب گردد 

 ار و سایر نوشابه های که مقادیر بلند از شکر هستند مرصِف نوشابه های گاز دار  یا سودا د

، شتر های طعم دار محدود  بت های غلیظ شدهء  میوه نی ، رسی مثِل جوس های میوه نی

 ساخته شود. 

  .ین مثل کلچه، کیک و چاکلیت مرصف کنید  میوه های تازه را به عوِض اسنک های شتر

ون از خانه اجتناب کنید؛5  . از خوردِن غذا در بی 

  خانه غذا بخورید تا سطح تماس با مردم را کم کنید و از خطِر ملوث شدن به ویروِس کرونا  در

 در امان باشید. 

  کسانی که دارای رسفه و مشکالِت تنفیس 
ً
ی با مردم را حفظ کنید، خصوصا فاصلهء یک متر

 هستند. 

  آن 
 

ی در مکان های مزدحم مثِل رستورانتها و کافه ها که امکاِن آلودگ زیاد است، خود از رفیر

 داری کنید و روزانه چندین مرتبه دستهای تان را بشویید. 
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 بخش چهارم

 19رژیم غذای  برای مریضان مصاب به کوید 

ورت برای همه یکسان در  ۱9این رژیم غذانی جهِت مریض های مصاب به کوید  میباشد. انرژی مورد ضی

ساعت  24کیلوکالوری انرژی مورد نیاز را در   ۱00+_ 2۵00نظر گرفته شده است. این رژیم غذانی در حدود 

                             فراهم میکند.                                                               

 ایام هفته صبح  نیم چاشت چاشت دیگر شام

یک کاسه 
قورمه لوبیا+ 
یک عدد نان+ 
یک کاسه 
سالد+یک  
 کاسه ماست

600کالوری=   

دو عدد سیب و 
یا کینو+ دو 
 عدد کیله
300کالوری=  

یک کاسه 
سوپ ترکاری  
که حاوی ) 

 ، ی زردک، گشنتر
نخود یا جو( 
باشد+ یک 
بشقاب 

متوسط برنج 
+ یک توته  

گوشت خوب 
پخته 

شده+یک  
کاسه کوچک 
قورمۀ کدوی 
+ یک   ی ستر
 کاسه ماست

700کالوری =   

چای+  
بیسکیوت 
سبوس دار+ 
پنج عدد 
 خرما

کالوری= 
200 

نیم ساعت 
قبل از صبحانه 
دو گیالس آب 

گرم  شتر
یک گیالس 
متوسط شتر 
غنی شده با 
ی  ویتامیر

دی+یک دانه 
تخم جوشانده 
نه شده+ یک دا
نان و یا یک 

دانه ناشتا+ سه 
قاشق غذا 
بوره)قاشق 

چای(+ دو عدد 
چهارمغز+ 
چای سیاه یا 

ی   ستر
700کالوری =  

 

 شنبه

گرام    250
گوشت مرغ 
خوب پخته 
شده+ دو 

عدد کچالوی 
جوشانده 
شده+ یک  
کاسه سالد+ 
 یک عدد نان

یک گیالس 
+ چهار توته  شتر

بسکیوت 
سبوس دار+ 
 پنج دانه خرما

 
200کالوری=   

یک کاسه 
شوربا کم 

چرب حاوی ) 
زردک، کچالو،  
 + ی گشنتر
نخود+لوبیا 
یک توته  
گوشت کم 
چرب(+ یک  

دو دانه کیله 
با دو دانه  
 کینو

کالوری= 
300 

قبل از صبحانه 
دو گیالس آب 
گرم+ دو  شتر
عدد تخم 

جوشانده+ یک 
  20عدد نان+ 

گرام بادام+یک 
+سه  توته پنتر

قاشق 

 یکشنبه
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700کالوری=  کاسه سالد+  
 یک عدد نان

700کالوری=   

چایخوری 
 بوره+ چای

700کالوری=   

یک بشقاب 
قورمۀ کدو و 
یا ترکاری 

 ، فصیل )گلتی
بامیه، 

بادنجان(+ 
یک عدد نان+ 
یک کاسه 
ماست+ یک 
 دانه سیب
700کالوری=   

گرام    20چای با 
کشمش سیاه+ 

گرام چهار   20
 مغز
200کالوری=   

یک کاسه 
سوپ ترکاری+ 
یک بشقاب 
برنچ+ یک  
کاسه لوبیا + 
یک کاسه 
ماست+یک  
کاسه سالد+ 
 نیم عدد نان

6۵0کالوری=   

میوه فصل 
حاوی مقدار 

باالی 
ی ش  ویتامیر
مثل کیوی یا  

 کینو
کالوری= 
300 

نیم ساعت 
قبل از صبحانه 

 آب گرم
پنتر یک توته 
  ۱۵0وطنی )

گرام(+ دو 
قاشق مربا+ 
سه عدد 

چهارمغز+ یک 
دانه نان+ سه 

قاشق 
چایخوری 
بوره+ چای 
ی یا سیاه  ستر
 کالوری= 
700 

 دوشنبه

یک کاسه 
قورمه لوبیا+ 
یک عدد نان+ 
یک کاسه+ 
یک کاسه 
 ماست سالد

600کالوری=   

دو دانه سیب و 
یا دو دانه کینو+ 
 دو دانه کیله

300کالوری=  

سه یک کا
سوپ ترکاری  
که حاوی ) 

 ، ی زردک، گشنتر
نخود یا جو( 
باشد+ یک 
بشقاب 

متوسط برنج 
+ یک توته  

گوشت خوب 
پخته 

شده+یک  
کاسه قورمه 
ی فصل+  ی ستر
یک کاسه 
 ماست
700کالوری =   

چای+  
بیسکیوت 
سبوس دار+ 
پنج دانه 
 خرما

کالوری= 
200 

نیم ساعت 
قبل از صبحانه 
دو گیالس آب 

گرم  شتر
یک گیالس 
متوسط شتر 
غنی شده با 
ی  ویتامیر

دی+یک دانه 
تخم 

جوشانده+ یک 
دانه نان و یا 
یک دانه 
ناشتا+ سه 
قاشق غذا 
بوره)قاشق 

چای(+ دو عدد 
چهارمغز+ 

 سه شنبه
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چای سیاه یا 
ی   ستر
700کالوری =  

 

گرام    250
گوشت مرغ 
خوب پخته 
شده+ دو 

عدد کچالوی 
جوشانده 
شده+ یک  
کاسه سالد+ 

نانیک عدد   
700کالوری=   

یک گیالس 
+ چهار توته  شتر

بسکیوت 
 سبوس دار

 
۱۵0کالوری=   

یک کاسه 
شوربا کم 

چرب حاوی ) 
زردک، کچالو،  
 + ی گشنتر

نخود+ لوبیا+ 
یک توته  
گوشت کم 
چرب(+ یک  
کاسه سالد+ 
 یک عدد نان

700کالوری=   

دو دانه کیله 
با دو دانه  
 کینو

کالوری= 
300 

قبل از صبحانه 
دو گیالس آب 
گرم+ دو  شتر
عدد تخم 

جوشانده+یک 
+ یک  توته پنتر

  20عدد نان+ 
گرام بادام+سه 

قاشق 
چایخوری 
 بوره+ چای

700کالوری=   

 چهارشنبه

یک بشقاب 
قورمۀ کدو و 
یا ترکاری 

 ، فصیل )گلتی
بامیه، 

بادنجان(+ 
یک عدد نان+ 
یک کاسه 
ماست+ یک 
 دانه سیب
700کالوری=   

گرام    20چای با 
کشمش سیاه+ 

ام چهار گر   ۱0
مغز+ پنج دانه 

 خرما
200کالوری=   

یک کاسه 
سوپ ترکاری+ 
یک بشقاب 
برنچ+ یک  
کاسه لوبیا + 
یک کاسه 
ماست+ نیم 
عدد نان+یک  
 کاسه سالد
6۵0کالوری=   

میوه های 
حاوی 

ی ش  ویتامیر
باال دو دانه  
کیوی و یا  
کینو + یک 
 دانه سیب
کالوری= 
300 

نیم ساعت 
قبل از صبحانه 

 آب گرم
توته پنتر یک 

  ۱۵0وطنی )
گرام(+ دو 
قاشق مربا+ 
یک عدد نان+ 
سه قاشق 
چایخوری 

بوره+ سه دانه 
چهار مغذز+ 
ی یا  چای ستر

 سیاه
700کالوری=   

 پنجشنبه

گرام    200
گوشت مرغ 
خوب پخته 
شده+ دو 

عدد کچالوی 
جوشانده 

یک گیالس شتر 
رب غنی پرچ

ی  شده با ویتامیر
دی+ پنج توته 
بیسکیوت 
 سبوس دار

یک کاسه 
شوربا کم 

چرب حاوی ) 
زردک، کچالو،  
 + ی گشنتر
نخود+ یک 

میوه های 
حاوی 

ی ش  ویتامیر
باال دو دانه  
کیوی و یا  

دو گیالس آب 
گرم+ دو  شتر
عدد تخم 

جوشانده+ یک 
  20عدد نان+ 

گرام بادام+یک 

 جمعه
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شده+ یک  
کاسه 

سالد+یک 
دانه کیوی+ 
 یک عدد نان

650کالوری=   

 
2۵0کالوری=  

توته گوشت  
کم چرب(+ 
یک کاسه 
سالد+ یک 
 عدد نان
600کالوری=   

کینو + یک 
 دانه سیب
کالوری= 
300 

پیالس 
+سه قاشق  شتر
چایخوری 
 بوره+ چای

700کالوری=   

  

گرم نوشیده شود، همچنان در وعده های غذانی چاشت و شام  نوت: روزانه حد اقل دو لیتر آب پاک و شتر

ی ش استفاده گردد و یا هم از  نارنج و یا لیمو باید در سالد وجود داشته باشد. از میوه های حاوی ویتامیر

ی مذکور جهت ارتقا سیستم معافیت بدن استفاده شود. میوه  و ترکاری تازه به هیچوجهه مکمل آن ویتامیر

از برنامه غذانی حذف نگردد. در این مینوی غذانی لبنیات که در نظر گرفته شده است همه پاستوریزه شده 

   باشد.                                                                                             

 

 ر رابطه به تغذیه در هنگام شیوع مرض کرونامنبع: مشوره های سازماِن صیح جهان د
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  ها : اعالن قیود گردش در شهر هشتمضمیمه 
 {تنظیم گرددکه یم تواند به هر شهر دیگری   ،یم باشد  زرنج و فراه ،این یک مثال از رهنمود تهیه شده برای شهر های هرات}

یت ایجاد کرده است، اکتر کشور های جهان که در معرض  ، ویروس کرونا تهدیدی را بر صحت تمام برسی ایط حاضی چون در رسی

خطر شیوع این ویروس قرار دارند، تدابتر سخت و جدی را با اعالن حالت اضطراری و قیود بر فعالیت های شهروندان خود 

ویروس نجات دهند. ویروس کرونا از یک شخص به شخص دیگر از طریق اعمال نموده اند تا مردم را از خطر رسایت این 

مستقیم )توسط قطرات افرازات طرق تنفیس که به واسطه رسفه یا عطسه به هوا پرتاب یم گردد( و یا از طریق غتر مستقیم 

ه طرق )تماس دست با دست شخص مریض یا ساحانر که توسط افرازات مریض ملوث شده است و بعد از طریق دست ب

ی از ازدحام و تماس اشخاص با یک دیگر طوری که در شهر های مختلف جهان تجربه شده  تنفیس( انتقال یم یابد. جلوگتر

ی از رسایت این ویروس یم باشد.    است ییک از تدابتر اساش برای جلوگتر

ی از شیوع ویروس کرونا، در افغانستان به ویژه در شهر هانی که بیش تر معروض به خطر این ویروس قرار به منظور پیش گتر

 دارند، دولت جمهوری اسالیم افغانستان، قیود گردش را در شهر های هرات، فراه و زرنج اعالن یم نماید. به این منظور: 

ورت از خانه  .1 از تمام هموطنان عزیز در شهر های مذکور خواسته یم شود که در خانه های خود بمانند و بدون ضی

ی از رسایت ویروس  خارج نشوند، از اش ند و سایر تدابتر وقایوی را که برای جلوگتر ی هتر اک در هر محل مزدحم بت 
تر

کرونا که از طرف وزارت صحت عامه اعالن شده است، جدی مراعات نمایند. خارج شدن تان از خانه باید تنها به 

 اساس ییک از دالیل ذیل توجیه شود: 

ست، بهتر است در خانه بمانید، یا قبل از مراجعه دریافت خدمات صیح )اگر مریضی تان شدید نی 1.1

ید(  به شفاخانه  با شخص مسول تیلیفونی تماس بگتر

ورت  1.2  دریافت مواد غذانی یا سایر مواد اولیه مورد ضی

 دریافت خدمات امنینر  1.3

 برای مراقبت از یک شخص دیگر.  1.4

وری، که کار هایشان یم تواند به تعویق بیافتد  .2 ، باید توقف داده شوند. این فعالیت ها تمام فعالیت هانی غتر ضی

 عبارت اند از: 

 تمام انواع تفریحگاه ها به شمول پارک ها، 2.1

 تمام مکاتب، مدارس پوهنتون ها و سایر موسسات تعلییم دولنر و خصویص؛ 2.2

؛ 2.3  تمام زیارت گاه ها؛ آریشگاه ها، حمام ها، حوض ها و محالت ورزشی

ی و انتقال غذ 2.4 ا فعالیت نمایند، اما برای ارایه غذا در خود رستورانت رستورانت ها )ضف برای پخیر

 مسدود باشند(

، جلسات و گرد هم آنی ها )به جز جلسانر که تحت فعالیت های  2.5 محافل عروش، فاتحه خوانی

 اساش در ذیل تعریف یم گردد(

ال یم تمام بس های شهری دولنر و خصویص و سایر عراده جانر که بیشتر از چهار نفر مسافر را انتق 2.6

 دهند؛

تمام فروشگاه ها و مارکیت ها به استثنای فروشگاه هانی که مواد غذانی و سایر مواد اولیه مورد  2.7

ورت را عرضه یم کنند.   ضی

م وایل والیت فعالیت یم کند، یم  2.8 ی محتر کمیته مبارزه با حالت اضطرار که در سطح والیت به رهتر

ت نیامده است نظر به نیاز مندی شهروندان تصمیم تواند در مورد سایر فعالیت هانی که در این لیس

د.   بگتر

اداره هانی که مرصوف فعالیت های اساش اند به کار خود ادامه دهند، و فعالیت های خود را به گونه نی عیار  .3

ی   وارد نیاید و از جانب دیگر از معروض شدن کارمندان جلوگتر
 

سازند تا از یک طرف در عرضه این خدمات سکتیک
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ی کارمندان یک روز در میان یا شیفت های کاری یم تواند در این راستا  نموده باشند، ایجاد تقسیم اوقات و خواسیر

 کمک کند. خدمات اساش قرار ذیل اند : 

 خدمات صیح، شفاخانه ها و دارو فروشی ها  3.1

 خدمات امنینر   3.2

ورت را به فروش یم رسانند.  3.3 ، مواد بهداشنر و سایر مواد اولیه مورد ضی  فروشگاه هانی که مواد غذانی

ات آورند تا از از  .4 دحام اداره های دولنر و غتر دولنر که فعالیت های کمتر اساش دارند یم توانند در کار های خود تغیتر

ی نمایند. مثال فع الیت های کمتر اساش که در طرز کار خود تغیتر آورده و و تماس نزدیک افراد با یکدیگر جلوگتر

ایط کاری آنان توسط کمیته حالت اضطرار  به فعالیت ادامه دهند در ذیل دیده یم شود، و تفصیل فعالیت ها و رسی

ی    ح یم گردد:  ی جناب وایل والیت ترسی  والینر تحت رهتر

a.  ،میوه و یا ترکاری یم فروشند ،  که مواد غذانی
بعد از  2صبح ایل  ۱0یم توانند از ساعت دست فروشانی

ی نماید(؛   ظهر فعالیت نمایند )اوقات کاری آنان را باید کمیته اضطراری والینر تعیر

b.   فابریکه های تولیدی که در خارج از شهر فعالیت یم کنند، با اتخاذ تدابتر جدی وقایوی برای حفظ سالمنر

 . ی  کارمندان و مراجعیر

 

و های پولیس در شهر ه .5 ی نتر ای مذکور وظیفه دارند تا از تطبیق این اعالمیه نظارت شدید نموده و با متخلفیر

د.   صورت گتر
 منحیث برهم زننده نظم و مصونیت عامه برخورد قانونی

ی مقام والیت، یک مرکز اطالع رسانی را با شماره  .6 ی از شیوع ویروس کرونا تحت رهتر کمیته والینر اضطرار و جلوگتر

 ی پاسخ دادن به پرسش های مردم ایجاد نمایند. تیلیفون مشخص برا

جهت ایجاد سهولت و انتقال عودت کنندگان از نقاط صفری، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در تفاهم با  .7

ی از شیوع ویروس کرونا تحت  ورت به کمیته میل جلوگتر ادارات ذیربط طرح مشخض را همراه با بودیجه مورد ضی

ی معاون دوم   ریاست جمهوری ارایه نموده و بعد از منظوری تطبیق نمایند.  رهتر
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 و مدیریت زباله ها در خانه نهمضمیمه 
 

 : رهنمود قرنطی   خانگ
 شرایط قرنطین  خانگی : 

ول امراض امریکا ) ی عبارت اس     ت از جدا نمودن ( CDC-Atlantaتعریف نظر به تعریف اداره کنتر ی  و ، قرنطیر محدود س     اخیر

 آمد افراد معروض به خطر، جهت معلوم نمودن اینکه آیا این افراد مبتال به مرض میشوند و یا ختر ، میباشد.  رفت و 

اس     ت س     فر دش     ته اند  ش     یوع کرده ۱9-روز گذش     ته به کش     ور های که در آن مرض کوید ۱4معیار: تمام مس     افر ینکه که در 

ند.  ی به ییک از شیوه های ذیل قرار گتر  میباید تحت قرنطیر

 : 
 

در صورتیکه مسافر بعد از سکریننگ مشکوک به ویروس کرونا دریافت نگردید ویل تاریخچه سفر به کشور  قرنطی   خانگ

د.   در محل بود و باش خودش قرار میگتر
 

ی خانیک ی و اشخاص مصاب را داشته باشد ، تحت قرنطیر  های منیر

در ص   ورتیکه اش   خاص از کش   ور های باش   یوع ویروس به افغانس   تان برگش   ته و ییک از اعض   ا  قرنطی   مرکزی:  /مرکز قرنطی   

ند.  ی در مراکز  صیح قرار میگتر  فامیل شان مصاب به مریضی شده باشد و دارای اعراض و عالیم باشند تحت قرنطیر

ایط قرنطی   در خانه:   رسر

  .ی ش  خص میباش  د  در مقایس  ه با مرکز راحت تر  بطور عموم خانه خود فرد محل مناس  نر برای قرنطیر
 

ی خانیک قرنطیر

 مدنظر باشد
 

ی خانیک ایط قرنطیر  و بدون اخالل با کار های روز مره فرد بوده و رسی

  ی یا لباس مشخص شده دروقت مراقبت بشمول مراقبت از یک فرد نسبتا مجرب ملبس با ماسک ودستکش ، چی 

ی گرددپا ها ) خریطه های پالستییک منحیث جوراب ( جهت مراقبت ش  خص معروض به ویروس کرونا تعیر

 ی شود خانه جلوگتر ی  کوشش گردد تا از رفت و آمد شخص مراقبت کننده وفرد معروض به آشت 

  ، آموزش مناس              ب باید به اش              خاص معروض به مرض و اعض              ای خانواده وی در مورد رعایت حفظ الص              حه

ول انتان ، طرز مراقبت اعض         ا خانواد ی از اهتمامات اس         اش وقایه و کنتر ه از ش         خص معروض به مرض و جلوگتر

 انتشار انتان به اعضای خانه که در تماس با شخص معروض اند داده شود 

  اعضای خانواده باید بطور متداوم  حمایت، آگایه دیه و نظارت گردند 

  در ص   ورت امکان اطاق ش   خص معروض جدا بوده و دارای س   یس   تم تهویه مناس   ب باش   د اما در غتر اینص   ورت بهتر 

 متر با شخص معروض رعایت گردد.  2است تا فاصله 

  ید. چون نیم دانید شاید شخض که باوی دست بوش یا روبوش ی هتر از روبوش و دست بوش به صورت عموم بت 

یم کنید، در حالت تفری    خ مرض باش       د، یعنی تا حال مرض در او آش       کار نش       ده اما ویروس دارد و آن را به س       ایرین 

 انتشار یم دهد. 

  

  خانه و ی ییک )مثل آشت  ی شود. اماکن رسی ییک در خانه جلوگتر وری شخص معروض در اماکن رسی از رفت و آمد غتر ضی

ی ها با زنگهداشته شوند(  کلکیر
ً
 حمام ( باید بصورت متداوم تهویه گردند )مثال

 ایک خانه ،  متوجه باشید، کسانی که آسیب پذیر اند نباید با شخص مریض تماس داشته باشند،)ازساحات اشتر ی اشت 

تش  ناب ایکه ش  خص معروض اس  تفاده میکند انها باید اس  تفاده نکنند( و از مریض مراقبت نکنند. اش  خاص آس  یب 

پذیر ش    امل کس    انی اند که به امراض قلب، ش    ش، گرده، مرض ش    کر، امراض خون، فش    ار بلند یا امرایصی که باعث  

سال، و کودکان زیر دوسال  6۵اص باالتر از سن کاهش مقاومت بدن یم گردد، مصاب اند. خانم های حامله، اشخ

ی از جمله اشخاص آسیب پذیر به شمار یم روند.   نتر
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  ثانیه ( بعد از هر نوع تماس با شخص معروض و  40حفظ الصحه دستان )شستشو با آب و صابون برای حد اقل

 دس    تها ش    س    ته ش    وند در ص    ورتیکه دس    تان بص    ورت آش    ک
ً
ار آلوده نگردیده باش    د یا محیط دور و بر ش    ان باید فورا

ی استفاده نمود.   نتر
 میتوان از مایع ضد عفونی

  ماس ک ، حفظ الص حه طرق تنفیس  ش امل پوش ش دهن و بینی هنگام رسفه و ریزش با اس تفاده از ماس ک های طنر

د ، دستمال کاغذی ویا آرنج دست صورت گتر  های تکه نی

  ی که امکان در اثنای مراقبت از مریض، ش        خص مریض باید دهن و بینی خو ی د را با یک دس        تمال، ماس        ک یا هرچتر

ی باید دهن و بینی خود را بپوش            اند و عاجل بعد از  داش            ته باش            د بپیچاند. کیس             که از مریض مراقبت یم کند نتر

 بخوانید(.  40هسته از یک تا آ –ثانیه  40مراقبت دست های خود را با آب و صابون خوب بشوید )حد اقل برای 

 

 ک از تماس با اشیا ی گردد از استفاده مشتر ی ملوث دیگر توسط شخص معروض در محیط و ماحول شان جلوگتر

 خودداری شود. 
ً
 برس دندان، سگرت، ظروف غذا، نوشابه ، روپاک ، لیف حمام ، و روجانی و روکش  جدا

     ها به پاک کاری نیازدارد مانند اطراف بس ی خانه، حمام ودهلتر ی تر خواب ، قس    مت های س    طوح خانه و یا اطاق، آش    ت 

ی ، طاقچه ها و وس           ایل فرنیچر بش           کل متداوم با مواد ض           د عفونی مثل محلول رقیق بلیچ )    ٪0.۵دروازه ، کلکیر

ی کالن  کلورین( ضد عفونی گردند . هنگام پاک کاری از دستکش های یک بار مرصف ، ماسک ، رویپوش لباس ) چی 

وش پالس  تییک یکبار مرص  ف درپای خود بپیچاند( اس  تفاده  پالس  تییک یا تکه ی که تمام لباس هایش را بپوش  اند و روپ

 گردد. 

  روز از آخرین روز تماس با ش       خس  ۱4برای اعض       ای خانواده فرد معروض توص       یه گردد که ص       حت خویش را ایل

 تب ، رسدردی ،اعراض تنفیس    مانند رسفه، 
ً
مص   اب نظارت کرده ودرص   ورت بروزهر نوع اعراض و عالیم مش   خص   ی

ی صیح در تماس شوند. عطسه، نفس کوتایه   واسهال  با مسئولیر

  ی ص     یح از ی اعراض وعالیم مرض کرونا را در خود مالحظه نمود با مس     ئولیر در ص     ورتیکه ش     خص در جریان قرنطیر

 اطالع دهد ۱20و  ۱66طریق شماره 

  ی به مرکز صیح ، شخص مشکوک با عالیم مرض باید ماسک طنر را پوشیده باشد  در جریان رفیر

 ی ب ه مرکز صیح شخص نباید از ترانسپورت عمویم استفاده نماید در صورت امکان به امبوالنس در تماس برای رفیر

 شده و یا شخص مصاب به ترانسپورت شخض که شیشه های آن باز باشد انتقال یابد. 

  حفظ الصحه دست ها و تنفیس شخص که در تماس مریض است رعایت گردد ) یعنی به دهن ، بینی وچشم خود

 زند(دست ن

  ی به مرکز ص     یح یکه با ترش     حات تنفیس      و یا مایعات خارج ش     ده از بدن ش     خص مش     کوک در جریان رفیر ی هر آنچتر

 ملوث شده باشد باید ضد عفونی گردد. 

 ورت داده شود ی ها نظر به مقدار ضی  برای شخص معروض غذای حاوی ویتامیر

   ی گردد چون غذای باقیمانده ش              خص معروض زباله از انبار نمودن غذای  بیش از حد و تولید زباله جات جلوگتر

 های اند باید سوختانده شوند یا عمیق دفن شوند. ) یعنی از ان غذا هیچکس دیگر نباید استفاده کند(. 

 اطاق شخص معروض با فرش پالستیک قابل شستشو فرش شده باشد 

 ا بیستر شخص معروض باید فلزی باشد ) برای پاک کاری ساده باشد(. تخت خواب وی 

  0.۵برای ش      خص معروض ظروف مش      خص درنظرگرفته ش      ود وبعد ارهر بار اس      تفاده نخس      ت توس      ط کلورین٪ 

ض دعفونی گردیده س پس توس ط مایع ظرف ش وی با آب داغ با اس تفاده ازدس تکش ش س تش و گردد، درص ورت عدم 

 درجه ساننر گرید جوشانده شود 70استفاده شده درآب باحرارت باالی موجودیت مواد فوق ظروف 

 زباله های تولید شده از شخص معروض با استفاده از دستکش یکبار مرصف وماسک جمع آوری گردد 
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   مرطوب ش        ده درکلورین  
ی
 0.۵لباس های خاک آلود را هیپگاه تکان ندهید واطاق راهم توس        ط پاس پاس یا ص        اف

 خودداری کنیدفیصد پاک کاری  
ً
 کنید واز استفاده جاروب  جدا

   روجانی ها و البس  ه ملوث را در یک خریطه مص  ئون گذاش  ته، نخس  ت درتش  ت کالن پالس  تیک رسپوش دار درمحلول

ی کاال ش        وی ایکه برای  30برای مدت بیش        تر از  ٪۱کلورین  دقیقه  گذاش        ته تا ض        دعفونی گردند س        پس درماش        یر

ش  س  تش  و، در ش  عاع آفتاب خش  ک ، وچت وراس  ت اوتوش  ود ودرص  ورت ش  خص معروض نش  انی ومش  خص ش  ده  

 عدم امکان بطورمناسب حریق گردد

   مس   کونی مص   ئون حریق تمام زباله های تولید ش   ده از ش   خص معروض در ختم هرروزدر بخاری عادی، محیط غتر

 میتر درمحل مناسب دفن گردد 2گردد ویا به عمق 

 اش     د  بدون تماس مس     تقیم ش     خص مراقبت کننده ابتدا در لباس ش     خص معروض در ص     ورتیکه قابل ش     س     تش     و ب

دقیقه ض          د  30تا  ۱۵)بلیچ( درتش          ت کالن پالس          تیک رسپوش داربرای مدت   %۱محول س          ویدیم هایپو کلوریت 

ی لباس ش   وی مش   خص ش   ده برای ش   خص معروض ش   س   تش   و، در ش   عاع   گردیده بعداز ش   س   تش   و  درماش   یر
عفونی

 آفتاب خشک، وچت وراست اوتوشود  

 ی کنید ) ش   خص ایکه جمع اوری، ش   س   تش   و، از ت ماس مس   قیم جلد و لباس های تان به البس   ه ملوث ش   ده جلوگتر

واوتوکاری رویکش ها ولباس ش        خص معروض را انجام میدهد باید ماس        ک، دس        تکش ودرص        ورت امکان رویکش 

ی پالستییک یا تکه ی ( حتما بپوشید.   لباس ) چی 

  از افراد   60تا  30ش       خص معروض روزانه حداقل برای دقیقه خودرا تحت ش       عاع آفتاب با رعایت فاص       له دو میتر

س  الم واس  تفاده ازماس  ک قراردهید ) یعنی هرزمانیکه ش  خص معروض ازاتاق مش  خص ش  ده خود به هر هدف ایکه 

خارج میش        ود حتما ماس        ک بپوش        د ودس        تهای خودرا با آب وص        ابون پاک بش        وید وبهتر خواهد بود اگر به هیچ 

 اجتناب نماید(.   سطویح دست نزند 
ً
ی جدا ی اب دهن وافرازات از بینی در روی زمیر  و از انداخیر
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ول انتان در ایستگاه های مسافر بری: دهمضمیمه   تدابی  وقایه و کنیر
 

ی از ش      یوع  ه      دف ای      ن اس      ت در زم      انی ک      ه اش      خاص از ی      ک والی      ت ب      ه والی      ت دیگ      ر س      فر مینماین      د، در م      ورد پیش      گتر

 شناس       انی ش       ده، از س       ایر اف       راد تجری       د  
ی وی       روس کرون       ا آگ       ایه حاص       ل ک       رده، اف       راد مش       کوک ب       ه زودی درس       احه مع       یر

ب     زرگ )ب     س ه     ا( ض     د عف     ونی گ     ردد و گردی     ده و اهتمام     ات الزم ب     ه ک     ار گرفت     ه ش     ود و همچن     ان م     وتر ه     ای مس     افر ب     ری 

د.  ی صورت بگتر  از انتقال ویروس از یک والیت به والیت دیگر جلوگتر

ای      ن ق      دم ب      رای تم      ام ایس      تگاه ه      ای مس      افر ب      ری و دروازه ه      ای ورودی والی      ات کش      ور قاب      ل تطبی      ق یم باش      د. ب      ه ای      ن 

 منظور باید: 

 گایه دیه در مورد ویروس کرونا نکات ذیل گرفته شود: آ  -اول

  در ی     ک لوح     ه ی     ا پوس     تر عالی     م تعری     ف واقع     ه از قب     ل نوش     ته ش     ده باش     د و  همچن     ان پوس     تر ه     ای تص     ویری جه     ت

 آگایه آماده شده و در ایستگاه ها نصب گردد. 

   ی توزی         ع  وقای     ه از کرون     ا را ن     تر
ک     ت ه     ای ترانس     پورنر همزم     ان ب     ا توزی         ع تک     ت ب     ه تم     ام مس     افرین ب     رورسی معلوم     انر رسی

 کنند. 

  ک     ت ه     ای ی از کارمن     دان ش      انرا موظ     ف میس     ازد ت      ا بع     د از دریاف     ت معلوم      ات در م     ورد کرون     ا ب      ه رسی ترانس      پورنر یک     یر

 سایر مسافرین معلومات صیح ارایه نمایند

  .پیام های صونر وقایه از ویروس کرونا هر دو ساعت بعد  یکبار در موتر برای مسافرین شنوانده شود 

 و چ      ان  توس      ط وزارت ص      ح 
ک      ت ه      ای ترانس      پورنر م      واد معلوم      انر ص      ونر س رسی ت عام      ه آم      اده گردی      ده و در دس      تر

د.   قرار میگتر

 در مقابل ویروس کرونا نکات ذیل در نظر گرفته شود: - دوم
 
 جهت ضد عفوی

  ب        ا س        ودیم  ب        سبع       د از توق        ف ب        س  در ایس        تگاه و قب       ل از داخ        ل ش        دن مس        افرین جدی       د ب        ه ب        س مس        افر ب       ری

  ضد عفونی گردد. %  0.۵هایپوکلوریت)بلیچ( 

  س ب     وده و ه     ر دو س     اعت بع     د ب     رای مس      افرین م     ایع دستش     ونی جه     ت ض     د عف     ونی دس     ت ه     ا در م     وتر قاب     ل دس     تر

 جهت ضد غفونی نمودن دست ها توزی    ع گردد. 

  ک          ت ه          ای وزارت ص          حت عام          ه در قس          مت تهی          ه و ط          رق اس          تفاده از ض          د عف          ونی کنن          ده ه          ا ،نماین          دگان رسی

 ترانسپورنر را آموزش میدهد

 ک     ت ه     ای ترانس     پورنر مک ل     ف ان     د ت     ا م     ایع ض     د عف     ونی کنن     ده ب     رای م     وتر و م     ایع ض     د عف     ونی دس     ت ه     ا را ب     رای رسی

 مسافرین آماده بسازند. 

  .ضمیمه پنجم درمورد تهیه محلول دیده شود 

 

 در صورت مواجه شدن با مریضان مشکوک نکات ذیل مد نظر گرفته شود:  -سوم

 ان متوج      ه مریض      ان ط      رق تنفیس       باش      ند و در ص      ورتیکه ب      ا مریض      ان ط      رق تنفیس       مواج      ه تم      ام دری      وران و کارمن      د

ند.   میشوند با کارمند صیح که در ایستگاه است، تماس بگتر

  ،در ص       ورت دریاف       ت و شناس       انی واقع       ات مش       کوک ب       ه وی       روس کرون       ا، ش       خص م       ریض ار از س       ایرین تجری       د ک       رده

 و مطابق به هدایات وی عمل نمایید.  آفیرس والینر از طریق تیلیفون تماس گرفتهرسویالنس با 

  .ضمیمه سوم لیست نمرات تیلفون والیات دیده شود 



16 
 

 

 وزارت صحت عامه به شکل متداوم از تطبیق این رهنمود نظارت میکند:  -چهارم

  م     وارد ف     وق را توس     ط ی     ک چ     ک ی     ک کارمن     د ص     یح وزارت ص     حت عام     ه در ه     ر ایس     تگاه موظ     ف میگ     ردد. ت     ا تم     ام

 لست نظارت نماید. 

  .شخص مذکور چکلست امضا شده را برای دریور تسلیم میدهد 

  در دروازه ه       ای ورودی ه       ر والی       ت ی       ک کارمن       د دیگ       ر از وزارت ص       حت عام       ه میباش       د ت       ا از انج       ام فعالی       ت ه       ای

 یاد شده  و موجودیت چکلست را ارزیانر نماید. 

 

 د: مدیریت اجرا این رهنمو  -پنجم

  کمیت       ه رسویالن       س وزارت ص       حت عام       ه تعری       ف ب       ه روز  واقع       ه را  ب       رای کارمن       دان ص       حت مح       ییط آم       وزش

 میدهند. 

 کمیته مفاهمه مواد معلومانر را در اختیار کارمندان ریاست صحت محییط قرار میدهد 

  کمیته وقایه از انتان طرز ضد عفونی نمودن بس ها را برای کارمندان صحت محییط آموزش میدهد 

  ک          ت ه          ای ترانس          پورنر و نظ          ارت از کارمن          دان ریاس          ت ص          حت مح          ییط مس          ولیت آم          وزش نماین          دگان رسی

 تطبیق این رهنمود را در ایستگاه ها دارند. 

  ریاس         ت ه          ای ص         حت عام          ه والی         ات ی          ک نف         ر را جه          ت نظ         ارت از تطبی          ق ای         ن رهنم          ود در دروازه ه          ای

 ورودی والیات توظیف مینمایند

  اتحادی       ه ه       ای مس       افربری هماهن       گ س       اخته و در ص       ورت ع       دم تطبی       ق ای       ن  وزارت ترانس       پورت موض       وع را ب       ا

 رهنمود فعالیت تمام بس های ترانسپورنر را توقف میدهند. 

 



17 
 

 از مراکز صیح یاز ضمیمه 
ر
 دهم چک لست نظاری

 نام، نوعیت و کود مرکز صحی: 

 تاریخ نظارت :  

این ستتتتتتتتنددرد ها باید درجریان هر نظارت دیده شتتتتتتتوند. نمره گزاری طوری استتتتتتتت    
اً (  ، درصورتیکه  کریتریا  فسم 2درصورتیکه کریتریا مکمل بدست امده باشد نمره  ) 

(، 0(  ، درصتتتتتتورتیکه  کریتریا بدستتتتتتت نه  آمده  نمره  )1بدستتتتتتت آمده استتتتتتت نمره  )

 (NAدرصورتیکه غیر قابل تطبیق باشد )

راهتتنتتمتتتتایتتی بتترای 
ختتتانتتته پری چتتتک 

 لست: 
  

 ستندرد ها معیارات تاییدی نمره  مالحظات

تان      یا محل تریاژ و تجرید مریضتتتتتتتتان ان آ
طرق تنفستتتی از ستتتایر مریضتتتان در مرکز 

 صحی موجود است؟ 

جررریرررران پرررر یررر  
وانتقال مریضررران  

Patient Flow   

آیا مریضتتان انتانات تنفستتی در تمام حاالت     
 اقل یک متر از هم فاصله دارند؟حد 

آیا عالیم رهنمایی کننده واضتتتتتال )مثالً خط     
کشتتتتتتتی زمین با رنخ های مختلف( برای 
شود که  سی دیده می  ضان تنف رهنمایی مری
مریضتان بدون پرس و پال مستتقیم به محل 

 در نظر گرفته شده بروند؟ 
سرا پا      آیا کسی که مسؤل معاینه مریضان 

است تعریف به روز شده ی واقعه ویروس 
 را می داند؟  19کرونا یا مرض کویید 

آیا شتتخم مستتؤل شتتماره تیلیفون ماموران     
 سرویالنس را دارند؟ 

آیا رهنمود به روز شتتده ی وقایه و کنترول     
 انتان در مرکز صحی موجود است؟ 

مریضتتتتتتتتان و پتتایواز هتتا در مورد آیتتا بتته     
ویروس کرونتتتتا و شتتتتتتترایط پیش گیری 

 تعلیمات صحی صورت می گیرد؟
آیا مریضان هنگام سرفه و عطسه دهان و     

 بینی خود را با یک دستمال می پوشانند؟
اهتمامات احتیاطی 
قا ل  اسرررررررراسررررررری 
همرررر   یق در  ط  ت

 مراکز صحی
آیا صتتتتتتابون و آب و یا مایع ضتتتتتتد عفونی     

 کننده دست  موجود است؟ 

آیا شخم مسؤل دست های خود را بعد از     
هر تماس با مریض می شتتتتتتوید یا پاک می 

 کند؟

آیا کارمند صتتحی چپن، دستتتکش و ماستتک      
 پوشیده است؟ 

آیا کارمند صتتتتتحی وستتتتتایل طبی را بعد از     
 استفاده پاک کاری می کند؟ 

آیا ستتتتتطال و محیط توستتتتتط محلول ستتتتتودیم     
 هایپوکلوریت شسته شده اسـت؟ 

آیا ظروف و سایر وسایل بصورت معیاری     
 پاک میگردند؟
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آیا باطله دانی ها به اساس رهنمود مدیریت     
 زباله های طبی در محل موجود است؟ 

   ال  های ط ی 

آیتتا ذبتتالتته هتتای بتتاقی متتانتتده از مریضتتتتتتتتان     
مشتتتتتتتکوک)بقایای غذایی، ذباله های طبی( 
بصتتتتتتتورت جتتداگتتانتته جمع آوری و هتتدر 

 میگردد.

آیا باطله دانی ها به اساس رهنمود مدیریت     
 زباله های طبی در محل موجود است؟ 

آیا ذباله ها بصتتورت معیاری هدر میگردند     
 میشود؟

آیا اطاق مشخم برای تیراژ و جدا سازی     
و تثبیت  شتتتده مرض  مریضتتتان مشتتتکوک

 موجود است 19کوید

تدا یر احتیاطی در 
 وقت تماس

آیا کارمندان قبل از ورود به اطاق مریضان     
اهتمامات  19مشتتکوک و تثبیت شتتده کووید

احتیاطی قطرات هوایی وتماس را مراعات 
 مینمایند؟

آیا مالقات کننده گان و اعضتتتتتتتای خانواده     
اطاق مریضتتان مریضتتان قبل از  ورود به 
اهتمامات  19مشتتکوک و تثبیت شتتده کووید

مراعتتتتات  یی را  هوا طرات  ق طی  تیتتتتا ح ا
 مینمایند؟

آیا اطاقی که مریضان مشکوک و یا تثبیت     
شتتتده ی ویروس کرونا در آن بستتتتر استتتت 

 دارای تهویه خوب است؟

آیا مریضتتتان مشتتتکوک و مریضتتتان تثبیت     
 شتتتتده ویروس کرونا بطور جدا گانه بستتتتتر

 شده اند؟

آیا فاصتتتتتتله معیاری )حد اقل یک متر( بین     
 بستر ها مراعات میگردد است؟

آیا برای هر اطاق تیم مشخم)داکتر،نرس     
 و پرسونل حمایتی( تعیین گردیده است

آیا کارمندان صتتتتتتتحی از وستتتتتتتایل حفاظت     
فردی)ماستتتتتتک،عینک،محافظه روی، چپن 

 و دستکش( استفاده مینمایند؟

آیا وستتایل شتتخصتتی بعد از مراقبت مریض     
 بصورت درست و مصون هدر میشود؟

آیا برای مراقبت از مریضتتتتتان از وستتتتتایل     
 یک بار مصرف استفاده میشود<

آیتتتا برای جلوگیری از تمتتتاس مریض بتتتا     
اشتتتتتتتخام دیگر تدابیر معین گرفته شتتتتتتتده 

 است؟

آیا در قستتتتتتمت انتقال مریض از یک بخش     
دیگر تدابیر احتیاطی گرفته شتتتتتتده  به بخش
 است؟
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آیا به محل که مریض انتقال میابد از قبل     
 اطالع داده شده است؟

با آن      یا هر محل و ستتتتتتتطوی که مریض  آ
تماس یافته با محلول ستتتودیم هایپو کلوریت 

 تعقیم گردیده است؟

آیتتا تعتتداد کتتارمنتتدان و مالقتتات کننتتده گتتان     
 محدود شده است؟مریضان به اطاق 

آیا زمان ورود و خروج تمام اشتتتتتخام که     
میشتتتتتتتود در  19داخل اطاق مریض کویید 
 کتاب یاداشت میگردد؟

آیا نمونه گیری و انتقال نمونه از مریضتتان     
مشتتتتتکوک جهت تشتتتتتخیم مطابق رهنمود 

 مشخم صورت میگیرد؟

آیتتا در زمتتان اجرا پروستتتتتتتیجر هتتای طبی     
جراحی، باز کردن شزن، احیای )انتوبیشن 

مجتتتتدد قلبی....( کتتتتارمنتتتتدان از عینتتتتک، 
دستتتتتتتتکش، ماستتتتتتتک و چپن معیاری طبی 

 استفاده میکند

تدا یر احتیاطی در 
مررقررررا ررررل افرررازات 

 تنفسی مریض

آیتتا در اطتتاقیکتته این پروستتتتتتتیچر هتتا اجر     
 میگردد تهویه بسیار خوب دارد؟

در زمان اجرای این پروستتتتتتتیجر ها  تعداد     
افراد در اطتتاق تنهتتا بر طبق ضتتتتتتترورت 

 محدود ساخته شده است؟

آیتتا تعتتداد اتتتاق هتتایی کتته در بخش تجریتتد     
 موجود اند نظر به مریضان کافی است؟

کارمندان کافی جهت مراقبت مریضتتتتتتتان     
 وجود دارد؟

 کارمندان 

کارمندان درمورد رعایت وقایه وکنتترول     
ستتتتندرد اموزش انتان یعنی تدابیر احتیاطی 

 دیده اند؟

 کارمندان بشکل شیفت کار میکنند؟    

کارمندان درشتتتتتتتفیت کارشتتتتتتتان از خوردن     
 ونوشتن جلوگیری میکنند؟

کتارمنتتدان بقتتدر کتافی وستتتتتتتتایتل محتتافظتتت     

 در اختیار دارند؟ (PPEشخصی )

کارمندان وستتتتتایل محافظت شتتتتتخصتتتتتی را     
 درست درجریان مراقبت میپوشند ؟

وسایل محافظت شخصی را درست مطابق     
 رهنمود دفع مینمایند؟

وستتتتتایل محافظت شتتتتتخصتتتتتی به قدر کافی     
 دربخش وجود دارد؟

مواد مصررررررررفی و 
 تجهیزات

آیتتتا برای تعقیم ستتتتتتتطوی و محیط محلول           
 سودیم هایپوکلوریت موجود است؟ 
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آیا برای تعقیم وستتتتتتتایل طبی که به تماس           
مریض می آیند مانند ستتتتتتتستتتتتتکو ، ایتایل 

 الکول موجود است؟ 

موادمصتترفی کافی جهت مراقبت مریضتتان     
 وجود دارد ؟

پاکی وصتتتتفایی وستتتتایل ، تجهیزات مطابق     
 رهنمود صورت میگیرد؟

ستتتتواب توستتتتط پرستتتتونل ترین شتتتتده بخش     
 رهنمود گرفته میشود؟البراتوار مطابق 

اخ  سرررررروا   رای 
آزمرررررررررررررایررررررررررررر  

پتتاک کتتاری ابتتتدا بتتا آب ودیترجنتتت وبتته      ال راتواری
تعقیب توستتتتتتط یک ماده ضتتتتتتدعفونی کننده 

   1000ppmقوی ) بتتا حتتداقتتل مقتتاومتتت 

 کلورین موجود( انجام شود؟

نه      قل یکبار روزا تاق تجرید مریض حد ا ا
پتتتاک کتتتاری گردد ودرصتتتتتتتورتی انجتتتام 

 aerosolپروستتتتتتیجرهای طرق تنفستتتتتتی )
generating procedures )  فوراً بتتایتتد

 پاک کاری صورت گیرد؟

آیا مستتتتتتتول وقایه انتان)فوکل پاینت( جهت     
اطمینتتتان از تطبیق این رهنمود در مرکز 

 صحی موجود است؟

 اهتمامات مدیریتی

یا مستتتتتتتول مرکز صتتتتتتتحی از تطبیق این      آ
 رهنمود نظارت میکند؟

آیا فوکل پاینت وقایه انتان حد اقل روزانه     
یک بار این چک لیستتتتتت را خانه پری می 

 کند؟ 
آیا تمام وستتایل که با مریض در تماس بوده     

بصتتتورت مصتتتون دفع و از بین برده شتتتده 
 است؟

تررردا یر احتیررراطی  رای 
مریضرران فوت شررده از 

 اثرویروس کرونا

انتقال آیا اشخاصیکه میت را الی سردخانه     
میدهند  تدابیر احتیاطی ستتتتتتتندرد را مکمل 

 رعایت مینماییند؟
آی قبل از خارج کردن مییت از دهلیز اتاق     

تجرید قستتمت های بیرونی لباس ایکه جستتد 
دران گذاشتتتته شتتتده وهمچنان ستتتتریچریکه 
جهت انتقال استتتتتتفاده میشتتتتتود مکمل ضتتتتتد 

 عفونی گردیده؟
افراد آموزش آیا شتشو و تکفین میت توسط     

دیتتده و تحتتت شتتتتتتترایط ختتام محتتافظتی 
 صورت گرفته است؟

آیا تکفین میت در شتفا خانه صتورت گرفته     
 است؟

آیا به اقارب و نزدیکان میت تعلیمات داده     
شتتده استتت که با وی تماس مستتتقیم نداشتتته 

 باشند؟
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 سایر موضوعات یا مالحظات و مشاهدات: 

 اسم، وظیف  و امضای نظارت کننده 

  
   

 اسم، وظیف  و امضای مسؤل مرکز صحی
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