
 

 

 

 

 

ول امراض  ریاست عمویم وقایه و کنتر

 

 

 

 

 

 

مقام وزارت صحت عامه، به منظور محافظت کارمندان صیح که با مریضان رس و  1399حمل  12نظر به هدایت تاری    خ 

کار دارند، توصیه یم گردد تا تمام کارمندان در اثنای تماس با مریضان باید از ماسک طبی استفاده نمایند. روسا و آمرین پروژه 

ن موسسات تطبی ق کننده و مدیران شفاخانه ها و مراکز صیح خصویص باید از موجودیت های صیح، شفاخانه ها، مسؤلی 

ورت به کارمندان صیح و کارمندان خدماتر این مراکز که با مریضان رسو کار دارند،   ماسک و توزی    ع آن نظر به ضن
ن
مقدار کاف

ن سازند.   خود را مطمی 

 

 بطور درست و مناسب  (PPE) حصول اطمینان از استفادۀ وسایل محافظت شخیص
 

 
ً
 نوع فعالیت(، قدرت انتشار پتوجن )مثال

ً
تماس، قطرات یا وسایل محافظت شخیص باید نظر به خطر معروضیت )مثال

. در داشتترشحات( استفاده شوند. استفادۀ بیش از حد وسایل محافظت شخیص تاثت  باالی کمبود در عرضۀ ان خواهد 

ن پیشنهادات ذیل باعث حصول اطمینان از استفادۀ درست وسایل محافظت شخیص میشود.   نظر گرفیر

نظر به تنظیمات آن، نوعیت فعالیت ها و پرسونل فرق یم  COVID ۲۰۱۹برای مراقبت از مریضان    PPEنوع استفاده از 

 (. 1کند )جدول 

 

پرسونل مورد هدف یا  فعالیت ها یا پروسیجر PPEنوعیت 
 مریضان

 تنظیمات

 مراکز مراقبت های صیح 

 مراکز داخل بستر 

  ماسک 

 روپوش ) ن  )چی 

  دستکش 

فراهم نمودن مرافبت های مستقیم 
 COVID 2O19برای مریضان 

کارمندان مراقبت 
 های صیح

 اطاق مریض

 

 وزارت صحت عامه جمهوری اسالیم افغانستان

ول امراض  ریاست عمویم وقایه و کنتر

ول کمیته وقایه ی از شیوع کوید  و کنتر 19انتان برای جلوگتر  

 

 (PPE) محافظت شخیص لیاستفاده درست از وسارهنمود 

  1399 ثور  8تاری    خ 

2020اپریل   27 مطابق  



  محافظت کننده چشم )عینک
 محافظبر یا محافظ صورت(

  ماسکN95  و یاFFP2 
 ستندرد و یا مشابه آن 

  پوش رو 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم 

  پیشبند 

 ترشحات-پروسیجر های تولید
(Aerosol-generating)   انجام

 COVID-19شده باالی مریضان 

  طبی ماسک 

  روپوش 

  دستکش های کار شاقه
(Heavy duty gloves) 

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

  بوت های پوشیده 
 

داخل شدن به اطاق مریض 
COVID 2019 

 صفا کار

  ماسک طبی 

  روپوش 

  دستکش 

داخل شدن به اطاق مریض 
COVID 2019 

  (b) گان  مالقات کننده

  ورت به  نیست PPEضن

  ماسک طبی 

هر فعالیبر که شامل تماس با 
 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  PPEضن

سکریننگ ابتداتی که شامل تماس 
 مستقیم نمیشود 

کارمندان عرضه  
کننده مراقبت های 
 صیح 

 تریاژ

  مراعت کردن فاصله حداقل
 یک متر 

  فراهم نمودن ماسک طبی 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 PPEضن
و عالیم مشکالت 
 تنفیس

  ماسک طبی 

  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  PPEضن
  نمیشود COVID 2019مزیض 

تمام کارمندان به 
شمول عرضه کننده  
 گان خدمات 

 ساحات اداری 

اپامراکز رس   

  ماسک طبی 

  ن  چی 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم 

معاینات فزییک مریضان با اعراض و 
  عالیم تنفیس

عرضه کننده گان 
 خدمات صیح 

 اطاق معاینه 

  ن با در نظرداشت  PPEداشیر
اقدامات احتیایط و ارزیاتی 

 موجودیت خطر

معاینات فزییک مریضان بدون 
ن اعراض و عالیم تنفیس   داشیر

عرضه کننده گان 
 خدمات صیح 

  گر فراهم نمودن ماسک طبی ا
مریض تواناتی تحمل آن را 

 داشت 

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

 تنفیس 

  ورت به ن  بدونمریضان   (Any)هر نوع فعالیت  نیست  PPEضن داشیر
عالیم و اعراض 

 تنفیس 

  ماسک طبی 

  پوش رو 

  دستکش های بزرگ که در
 وقت کار استفاده یم نمایند 

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

 داشته باشد(

  بوت های کاری 

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

 دارند 

 صفا کار

  آگر تواناتی تهیه ماسک طبی
 تحمل آن باشد 

  مریض را به وارد تجرید 
ً
فورا

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

 باشد داشته 

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

 انتظار خانه 

  هر نوع فعالیت  ماسک طبی(Any)   مریضان که اعراض و
 عالیم تنفیس ندارند 

  تمام کارمندان به  وظایف اداری  ماسک طبی
شمول عرضه کننده 

 گان خدمات 

 ساحات اداری 

  مراعت نمودن فاصله حداقل
 یک متر 

  ماسک طبی 

سکریننگ ابتداتی که شامل تماس 
 (c)مستقیم نیست 

 تریاژ کارمندان صیح 



  مراعت نمودن فاصله حداقل
 یک متر 

  تهیه ماسک طبی در صورت
 تحمل نمودن 

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

  هر نوع فعالیت  ماسک طبی(Any)   مریضان بدون اعراض
 و عالیم تنقیس 

 جامعه

  مراعت نمودن فاصله حداقل
ی   یک متر

  تهیه ماسک طبی 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 طبی
مراقبت های مستقیم و کمک 

 نزدیک نیم نماید 

 مراقبت کننده 

  دستکش 

  ماسک طبی 

  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 طبی 

  ن  چی 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم 

ارایه مراقبت های مستقیم به 
 در خانه COVID 2019مریض 

عرضه کننده خدمات 
 صیح 

  ورت به ن   (Any)هر نوع فعالیت  نیست  PPEضن 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 PPEضن

  مراعت نمودن فاصله یک
ی   متر

  ورت به  نیست PPEضن

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

 مستقیم نیست 

محالت  کارمندان 
 گسکرینن

  ماسک طبی 

  دستکش 

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

COVID 2019  و تاریخچه سفر
 شان(

 کارمندان 

  ماسک طبی 

  ن  چی 

 دستکش های کاری 

پاک کاری محالتر که مسافرین برای 
ن تب سکرین شده اند  داشیر

  صفا کار



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

 باشد(

  بوت های کاری 

  مراعت نمودن فاصله حداقل
ی  یک متر

  ماسک طبی 

 دستکش 

در محل تجرید موقبر داخل شده 
 مستقیم ندارندویل تماس 

ساحات تجرید  کارمندان 
 موقبر 

  ماسک طبی 

  روپوش 

  دستکش 

  محافظت کننده چشم 

کمک و همکاری مسافر جهت 
 انتقال شان به مرکز صیح 

کارمندان وکارکنان 
 صیح 

  ماسک طبی 

  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

  ماسک طبی 

  ن  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 PPEضن

فقط در انتقال مریض مشکوک به 
COVID 2019  سهم داشته و

ساحه دریور از مریض مشکوک جدا 
 شده باشد 

 دریور 

  ماسک طبی 

  ن  چی 

  دستکش 

 محافظت کننده چشم 

کمک در قسمت حمل و نقل مریض 
  COVID 2019مشکوک به 

  تماس مستقیم به مریض مشکوک  ماسک طبی
COVID 201 

  استفاده از ماسک طبی در
صورت که تحمل آنرا داشته 

 باشد 

مریض مشکوک به  انتقال به مرکز صیح رجعت دهنده 
COVID 2019   

  ماسک طبی 

  ن  چی 

 دستکش های کاری 

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

 به ییک از مراکز صیح رجعت دهنده 

 صفا کار 



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

 باشد(

 بوت های کاری 

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

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

د(ویدیوی صورت    گت 
 

 مصاحبه از راه دور ترجیح داده میشود 

مصاحبه فرد مشکوک و یا تایید 
و   COVID2019شده مرض 

اشخاصیکه همراه شان تماس 
 داشته اند 

ن تیم  محققی 
 پاسخدیه فوری 

 هر جا 

  ماسک طبی 

  مراعت کردن فاصله حداقل
ه   یک متر

 
ون از خانه و یا فضای  مصاحبه باید در بت 
د و اشخاصیکه که  آزاد صورت گت 
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

  مراعت کردن فاصله حداقل
ه   یک متر

  ورت به  نیست  PPEضن
 

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

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

 خانه لمس نکنید. 

مصاحبه همراه با اشخایص که 
بدون اعراض و عالیم مرض 

COVID 2019  استند 

 
مثال اگر دستکش سوراخ یا پاره  یت و وضعیت آن در نظر گرفته شود،فعالتعداد ماسک و یا سایر وسایل محافظبر نظر به  

گردد باید ضف نظر از این که چقدر استفاده شده است باید تعویض گردد، یا ماسک اگر در جریان معاینه یا اخذ نمونه 

ش ساعت در جریان یک مریض ملوث شد، باید تعویض شود. و یا لباس مکمل محافظبر را یم توان یک بار پوشید وبرای ش

 یک شفت کاری داشته بعد تعویض گردد. 

 

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

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

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

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



ن به مراکز صیح برای ارزیاتی میشود.   باعث کاهش نیاز به رفیر

  استفاده از موانع فزییک برای کاهش معروضیت به ویروسCOVID-19 ن های شیشه ای یا پالستییک. این ، مانند کلکی 

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

ن فارمیس؛ جائیکه دوا اخذ میشود.   دیپارتمنت عاجل و یا کلکلی 

  محدود سازی داخل شدن کارمندان مراکز صیح در اطاق مریضانCOVID-19   .،شامل نیستند 
ً
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  جلوگت 

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

 دهید( و فعالیت های را که در نزدیک بستر باید انجام شوند پالن نمائید. 

  ممکن نباشد، تعداد عیادت کنندگان را محدود به بطور معمول، عیادت کنندگان نباید اجازه دخول داده شوند اما اگر

ی میکنند  COVID-19جاهای بسازید که مریضان   را که عیادت کنندگان در ساحه ست 
تجرید میشوند؛ مقدار زماتن

ون کنند و همچنان  محدود سازید؛ و رهنماتی های واضح را برای اینکه چگونه وسایل محافظت شخیص را بپوشند و بت 

ن نسازند اطمینان حاصل در مورد حفظ  الصحۀ دستان به عیادت کنندگان داده و از اینکه عیادت کنندگان خود را منیر

 نمایئد. 

 

 

 

 توضیح شده است.  ضمیمهشیما های شیدن وسایل محافظت شخیص در طرز پوشیدن و ک

 

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

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

 ول امراض ساری  داکتر شاه ویل معروفن ریس کنتر

 ول امراض سید قمرالدین حافظ مشاورریاست عمویم وقایه وکنتر  داکتر

 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

  ول توبرکلوز زاده ازپروگرام میل کنتر هاشم خان امت 
 داکتر

  ول امراض محمد یوسف عمران ازریاست عمویم وقایه وکنتر  داکتر

  ول لشمانیا ومالریا محمد نعیم  ازپروگرام کنتر  داکتر

  ار و اده متخصص کاهش اضن ن محمد رفیق قاضت 
 OST (ANPASH)داکتر

از تیم که در انکشاف این رهنمود نموده اند ابراز سپاس و قدرداتن نموده توقوع داریم با تطبیق این رهنمود بتوانیم خطرات ناشی از 

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

با  ۰74466۹۹۹۹در صورتر که در مورد این رهنمود هر مالحظه، پرسش و یا نظری داشته باشید از طریق وایتی یا واتس آپ به شماره 

ول انتان در وزارت صحت عامهکمیته  ید، چون همه ی ما و شما در مورد این ویروس جدید هر روز یم آموزیم، وقایه و کنتر  تماس بگت 
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  چپنبشمول )PPE (مراحل پوشیدن وسایل محافظتی شخصی 

 

زیورات، ) تمام اشیای شخصی 1.
کشیده ( ساعت، تلفون همراه وغیره

 .یا دور شود

 (scrub suit) جراحیلباس 2.

های رابری دراتاق تعویض  توبو
 باس بپوشیدل

 

 

به طرف ساحه پاک در  3.

ید دروازه ورودی بخش تجر
 .بروید

با تفتیش مطمئین شوید که تمام  4.
اندازه ها یا سایزهای وسایل 

محافظتی شخصی درست وکیفیت 
 .مناسب دارد

ل محافظتی پوشیدن وسایطرز5.
ونظارت  ییشخصی را تحت نظررهنما

روی ( همکاران) یک ناظرآموزش دیده
 دست گیرید

  اجراکنید حفظ الصحه دستان را .6                              
 

  f 
 

 

 

دستکش معاینه، )دستکش بپوشید.7
 (دستکش نایتریل

بل نفوذ خون ، مایعات بدن امق که دریک بار مصرف  چپن. 8
 یق خون سرایت میکنندانتانات که از طرو یا 

 .مقاوم باشدو شده ازمایش 

 د یرا بپوشروی ماسک  .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  را بپوشید (ګوګل )یا عینک محافظتی  روپوش ..10 -1
 

بپوشید،   شیت سروگردن را .11
کاله جراحی که اطراف سروگردن 

یا سر را ( ترجیحاٌ یاشیت روی)
 .بپوشاند

12.  
بند ضدآب یک  پیش 

بارمصرف را 
اگرموجود )بپوشید

نباشد، پیش بند 
محکم، قابل استفاده 
دوباره وضد آب را 
(استفاده نمائید . 

 
 
 
 
 

 
 

 

 .دباالی کف های آستین پوشیده شو( باکف های دراز) ستکش دومی.د13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بدون بند به اسانی و قسمت باالیی پا و بجلک مکمل پوشیده شود( و پوش بوت )بدون بند و به غیر قابل نفوذ ترجیح داده میشود(موزه موجود نبود ،از بوت ها ) اګر 1
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 
  

a b 

c d 

e 

 

یا   



  لباسیبشمول رو)PPE(مراحل پوشیدن وسایل محافظتی شخصی 

 

تمام اشیای  .1

زیورات، )شخصی
ساعت، تلفون همراه 

کشیده یا ( وغیره
 .دور شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
،دستکش )دشتکش را بپوشید  

(نایتریل  یا ازمایشهای   

 scrub)سکرب لباس  .2

suit)  های رابری  کفش و
 .باس بپوشیدل بدیلیدراتاق تع

 
 

 

.8 
و سیر ا ب  ل

ا  ر

د ی ش و پ  .2ب

به ساحه پاک نزدیک دوخول به . 3
 تجرید حرکت کنییدیونت 

 PPEتوسط دید متیقین سازید که اندازه تمام .4

 درست است و کیفیت ان خوب است

شه وسایل محافظتی شخصی را همی.5
رهنمایی ونظارت یک تحت 

 .بپوشانیید  (همکاران)ناظرآموزش دیده

  

 حفظا الصحه دست ها را انجام دهید .6

 

 
 

 

 
 
 

 ماسک روی را بپوشانیید.9
 
 

 
 اګر)اب  مصرف ضدچپن یک بار . 12

موجود نیست چپن دارای فعالیت 
را ( ثقیل ، دوباره قابل استعمال 

 بپوشانیید

9 

 روپوش یا ګوګل را بپوشانیید ..10
 

 

 

 
دراز  )استیندستکش های دومی جوره  13

استین باالی ( ترجیح داده میشود
 بپوشانید

 

 

روپوش ترجیح  الهی جراحی که ګردن و اطراف سر را می پوشاند ) بهسر و ګردن را با ک11

 یدداده میشود( بپوشان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفوذ ترجیح داده میشود( اګر موزه موجود نبود ،از بوت ها )بدون بند به اسانی و قسمت باالیی پا و بجلک مکمل پوشیده شود( و پوش بوت )بدون بند و به غیر قابل  1
 

الن )یا انګشت میانه( در پوش استین سوراخ کنید تا مطمن شوید که ساق  دست مواجه نګردد  و حرکات ازادانه ر انجام ز پلستر برای چسپ دستکش استفاده نکنید. اګر دستکش یا تمام استین ها به اندازه کافی دراز نباشد، توسط انګشت ک 2
 . بعضی از لوپ های انګشت با استین چسپیده میباشد. نماید

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 یا
 یا



  چپنبه شمول  )PPE)مراحل کشیدن وسایل حفاظتی شخصی
 

محافظتی شخصی را تحت نظارت و  همیشه وسایل .1 -1

آموزش دیده برطرف ( رفیق)رهنمود یک ناظر یا مشاهد 

کنید متیقین شوید که باطله دانی یا کانتینر مخصوص برای 

برطرف کردن وسایل محافظتی فردی در ساحه موجود 

ده برای وسایل که دو باره قابل حاست، باطله دانی علی

 استفاده اند باید موجود باشد

 

 1حفظ الصحه دستان را باالی دستان دستکش پوشیده اجراکنید.. -2

 
 

برطرف نمودن پیش بند با خم شدن به  .3
طرف جلو و متوجه از منتن شدن دست 
هایتان باشید بعد از کشیدن پیش بند آنرا 
از گردن پاره و لوله نموده بدون تماس 
قسمت جلو آن بعدا از عقب آنرا به 

 طرف جلو قات کنید

 

الی حفظ الصحه دستان را با.4
 .دستان دستکش پوشیده اجراکنید

دستکش های بیرونی را  .5
 بطور مصون بکشید

 

حفظ الصحه باالی دست .6
شده را پوشیده های دستکش 
  انجام نمایید

 
 

 

تان را منتن نسازید از قسمت عقب  برطرف کردن پوش سر و گردن با توجه به آن که صورت .7

و پایانی روپوش به طرف پیش رو و از داخل به طرف بیرون قات نماید و به طور مصون انرا 

 برطرف کنید

 

 

 

روپوش را اول با باز  .9
نمودن ګره ، بعدا از پشت به 
پیشروی کش نموده و از داخل 
به بیرون انرا پیچانده وبطور 

 ببریدمصون انرا از بین 

 
 
 
 

 
  حفظ الصحه دست های دستکش پوشیده شده را انجام نمایید .8

 

ه و ب برطرف کرده  کش سر  عقب ز تارآن ا کردن با کش را چشم   افظمح .11
 شود حدرن ؤصمطور 

 

 نماییدحفظ الصحه دست های دستکش پوشیده شده را انجام  .12
 

بکشید (پوشیده باشیدبوت اګر بوت  یا روی کش)های رابری را بدون تماس  موزه.15
خطر استفاده میشود، انرا نګاه کنیید لیکن قبل  ساحهبیرون از  ازعین بوت در اگر

 2یدضدعفونی کنپاک و  د انراازینکه ساحه را ترک میکنی

 دهیدرا انجام دست های دستکش پوشیده شده  حفظ الصحه .16

 حفظ الصحه دست های دستکش پوشیده شده را انجام نمایید  . 10

 

سر  باز عقب را از ماسک  .13
ی سر باالرا آنرا از پایینی  تار هنمود

 نمائید بعدآ پیشروی اویزان به طرف پ
نموده ماسک رابه طرف  یئباالتار 

 ؤن حدرگرددو بطور مص پیشروآزاد

 
 

 
 

 حفظ الصحه دست های دستکش پوشیده شده را انجام نمایید .14

 
 

 در کنیدو به طور مصون ح بکشیدمناسب  یککش ها را به تخندست .17

 

 ید.ام دهصحه دست ها را انجلحفظ ا .18
 

 

 تبدیل ګردد و قبل ازینکه خارج شویید ) بعد از مالقات با اخرین مرض تبدیل نمایید( در اثنای که در ساحه مراقبت با مریض کار میکنید، دستکش بیرونی باید مریضان
پاک  %0.5ان با محلول کلورین کلورین ضد عفونی نمایید )و چتلی ان توسط برس تشناب در صورتکه اګر با ګل یا مواد عضوی سخت شده باشد دور نمایید( و بعدا تمام جوانب  %0.5بوت هارا با جای قدم در راهرو توسط محلول 2

 خشک شده د ضدعفونی نماییدکلورین تر نموده پاک شده و بعدا   %0.5دقیقه در محلول   30شده وحد اقل یکدفعه درروز بوت خودرا توسط برای  

1  
 
 
 
 
  

 یا

 

 
 
 

 یا



 رولباسیبشمول )PPE(مراحل کشیدن وسایل محافظتی شخصی 

 
همیشه وسایل محافظتی شخصی را تحت رهنمایی .1

ونظارت یک ناظرآموزش دیده)همکاران( کشیده یا 

دورنمائید. مطمئن شوید که که ذباله دانی برای ذباله 

های انتانی درساحه دورکردن لباس بخاطر حدرکردن 

وسایل محافظتی شخصی موجود است. جعبه یا ذباله 

دانی جداگانه برای وسایل اقالم قابل استفادهء دوباره 

 موجود است.

 

 

 
 حفظ الصحه دستکش پوشیده شده انجام نمایید.2

به استتتتتتتتر روبه جلو چپن را .3
ید که  مای یاط دور ن طوربه احت
دستتتتتت تان را از ملو  شتتتتتدن 
جلوګیری نمتتایتتد. وقتیکتته چپن 
یکبار مصرف را دور مینمایید 
در قستتتتتتتمتتت ګردن انرا پتتاره 
نتتمتتوده وبتتطتترف پتتتتایتتیتتن انتترا 
بپچانید بدون انکه در قستتتتتتتمت 
پیشتتتتتتتروی به ان تماس ګرفته 
شتتتتود. بعد ازان قستتتتمت روی 

پن بطرف پشتتت ان نابستتته و چ

 .جلو تاو بدهید

 حفظ الصحه باالی دست های دستکش شده را انجام نمایید.4

روی شما پوش سر و ګردن به احتیاط دور نمایید تا از ملو  شدن  .5
جلوګیری شود از پایین بطرف ګردن در پشت به پیشیروی و از داخل 

 بطرف بیرون و بطور مصون انرا از بین ببرید

 

 

 

  باالی دست های دستکش شده را انجام نماییدحفظ الصحه .6
 

 

 

رولباسی وهردو دستکش بیرونی را دورکنید: ترجیحاٌ درمقابل یک آئینه سررا بطرف عقب کج  .7

ال به برسد. کشک را بدون مالش وتماس با جلد کشیدن رولباسی ازبا  Zipperکرده که به کشک یا

پائین دورکنید.بعد ازآزاد ساختن شانه ها دستکش های بیرونی را درحالیکه بازوهارا ازآستین میکشید، 

دور کنید. بادستکش درونی ازکمر رولباسی را پائین نموده، ازداخل پائین تا قسمت های باالئی بوت ها 

یگر برای دیگرش استفاده پائین نمائید. یک روکفشی را بخاطر کشیدن رولباسی ازکفش و وروکفشی د

 درنمائید.لباسی دور رفته وبشکل مصؤن آنرا حنمائید، بعد ازرو

 

  دست های دستکش شده را انجام نمایید حفظ الصحه .8

 

ماسک روی را با گشودن یا بازکردن تارپائینی پشت سر ازباالی سرگذشته به پیش روی آویزان  .11

 .دورکرده به شکل مصؤن حدرنمائید وبعداٌ تارعقب وباالئی سررا: رها کنید

 

  .محافظ چشم را با کش کردن تارازپشت سر کشیده وبه شکل مصؤن آن حدرنمائید .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار را انجام دهید حفظ الصحه دستان دستکش.10

 

 

 

 

یا روکش بوت )موزه های رابری بدون تماس به آن  .13
اگر از عین بوت بکشید ( اگر بوت پوشیده باشید ها 

ها در بیرون از ساحه خطر استفاده میشود  انها را 
نگهدارید اما به شکل درست  قبل از ترک ساحه 

2نیدپاک و ضد عفونی کتبدیلی لباس 
  

 
 

                                                                                                                          
 

  فظ الصحه باالی دست های دستکش شده را انجام نمایید.ح12
 حفظ الصحه باالی دست های دستکش شده را انجام نمایید.14

 

کنیدن حدر صؤو به طور م دستکش ها را به تخنیک مناسب بکشید .15          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               حفظ الصحه دست ها را انجام نمایید.16
 نمایید(اخرین مرض تبدیل  در اثنای که در ساحه مراقبت با مریض کار میکنید، دستکش بیرونی باید مریضان تبدیل ګردد و قبل ازینکه خارج شویید ) بعد از مالقات با 1

این تخنیک به ستکش های اندازه شده ضرورت دارد. وقتیکه دستکش های بیرونی محکم یا تنګ باشد و دستکش های درونی سست باشد و یا  2
 دست ها عرقی باشد ، دستکش بیررونی جداګانه بعد از دور نمودن چپن دور میګردد

( چتلی با برس تشناب دور ګردد و اګر با ګل و یا مواد عضوی سخت شده باشد )کلورین   %0.5  غیر لو  ساختن مناسب بوت ها درراهرو ها شامل محلول   3
دقیقه ضدعفونی  30کلورین برای   %0.5  محلول حد اقل در روز یکدفعه با تر کردن با . کلورین پاک میګردد  %0.5  محلول میباشد و بعدا اطراف ان نوسط 

 .میګردد، پاک میګردد و خشک میشود
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