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 مخففات

COVID-19 Coronavirus disease identified in 2019 
شناسایی شده  2019مرض ویروس کرونا که در سال 

 است

FIP International Pharmaceutical Federation  الملیی فارمسیفدراسیون بین 

HCoV human coronaviruses ویروس انسانی کرونا 

MERS-CoV 
Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus 
 سیندروم تنفسی خاور میانهویروس  کرونا

nCoV 2019 New Coronavirus 2019 
شده  یشناسای 2019ویروس جدید که در سال  کرونا

 است

PPE Personal Protective Equipment تجهیزات محافظت شخصی 

SARS-

CoV-2 

Severe Acute Respiratory Syndrome 

coronavirus 2 
 2ویروس  کروناسیندروم حاد و شدید تنفسی از سبب 

WHO World Health Organization سازمان جهانی صحت 
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 پیشگفتار

د. نمل میشوسرما خوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شا ویروس های کرونا خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس

یروس های وادامه داشت. اگرچه  1980ن ها به طور مدوام تا اواسط دهه آکشف شده و مطالعه بر روی  1965این ویروس ها در سال 

د. این ویروس در سال ت تآثیر قرار می دهکرونا بیشتر در حیوانات دیده می شوند، اما پنج نوع از آن ها دستگاه تنفسی بدن انسان را تح

وفیات  800نفر مصاب و حدود  8000در کشور های آسیایی گردید که حدود  (SARS)اد و شدید تنفسی حباعث شیوع سیندروم  2003

 (MERS) نوع دیگر این ویروس باعث شیوع سیندروم تنفسی خاور میانه 2012نفر فوت کردند( داشت. در سال  10نفر  100)در هر 

 نفر فوت کردند(. 37نفر  100نفر تنها در عربستان سعودی جان باختند )در هر  780نفر را مبتال و از این میان  2494گردیده که در آن 

. متعاقبا، دادشیوع واقعات سینه بغل با اسباب نامعلوم را گزارش  1398جدی  10تاریح ه در کشور چین ب ت، صحجهانی ازمان سدفتر 

یروس ویوع تجرید گردید. محل ش 1398جدی  17کشور چین شیوع نوع جدید ویروس کرونا را تشخیص داد که نخستین واقعه آن بتاریخ 

ه  و در بیشترین کشور ها سرایت کرده شهر وهان، ایالت هوبی بود که به یک نگرانی جدی جهانی تبدیل شد (COVID-19)جدید کرونا یا 

ی در افغانستان ن ویروس در ایران، نظر به نزدیکی و تماس افغان ها با این کشور و وسعت رفت و آمد، باعث نگرانی جداست. شیوع ای

ن عودت کرده بود، گی از شهر قم ایراه نزد یک مریض که به تاز 1398حوت  5در هرات بتاریخ  19-شده است. اولین واقعه مثبت کویید

ولین قربانیان این خت و ایجاب توجه جدی تمام کارمندان صحی را نمود. از این که در اکثر کشورها انگرانی را در افغانستان بیشتر سا

رش این ویروس اولین کسانی اند که می توانند از شیوع و گست این که و  با مریضان نظر به تماس شان کارمندان صحی را ایپیدیمی 

 ارمسستان فتوسط  مخصوصاایوی و کنترولی این رهنمود به حیث یک امر حتمی تدابیر وق تشکیل می دهد. بناء باید جلوگیری کنند، 

 گردد.مراعات فارمسی جامعه، 

نه های کز صحی )از مراکز صحی اساسی تابه شفاخاامر 4204هم اکنون در افغانستان بر عالوه شفاخانه های ثالثی و خصوصی در حدود 

 ادویه توزیع طریق ازکه  وجود دارد (Community Pharmacy)یا فارمسی جامعه  درملتون خصوصی 14000و بیشتر از حوزوی( 

است خدمات بدین ملحوظ ری . ضروری پنداشته میشود خدمات این تداوم از اطمینان میباشند البته جامعه برایمصروف عرضه خدمات دوایی 

" (یا فارمسی جامعه )درملتون هابرای سکتور خصوصی  19-کووید رهنمود وقایه و کنترول انتان بخش دوم: دوائی این سند را تحت عنوان "

ونا را در جلوگیری و مبارزه با ویروس کر)درملتون ها( سکتور خصوصی فارمسی تدوین نموده که ارتقای سطح آگاهی و ظرفیت بخش 

 و ها شفاخانه فارمسی پارتمنتدی برای 19-کووید انتان کنترول و وقایه رهنمود" عنوان تحت جداگانه سند یک در اول بخش)سبب میشود. 

 (.است شده داده انکشاف" صحی مراکز

تنظیم  ادراره ملیاز این رو، انتظار می رود توصیه های این رهنمود توسط سکتور خصوصی در سراسر کشور رعایت شود و از تطبیق آن 

 .بعمل آوردنظارت  امور دوایی و محصلوالت صحی 
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 انتان منبع .1

 تواند منبع انتان باشد.انتان در اول حیوانات بوده، ولی اکنون انتان از انسان به انسان سرایت می کند. البته ناقل صحتمند نیز می منبع

 COVID-19 عالئم .2

 ینک بیماری تنفسی است و بیشتری COVID-19افراد مختلف را به روش های مختلف تحت تأثیر قرار می دهد.  COVID-19ویروس 

 60سنافراد باالی  تداوی خاص، بهبود می یابند. افرادی که بیماری های مزمن دارند و نو بدو داشتهافراد مصاب عالئم خفیف تا متوسط 

 در معرض خطر ابتال به بیماری شدید و مرگ قرار دارند. ،سال

 عالئم شایع عبارتند از:

 تب 

 خستگی 

 .سرفه خشک 

 عالئم دیگر عبارتند از:

 نفس تنگی 

 ها درد 

 گلو درد 

  دهنداسهال، حالت تهوع یا آبریزش بینی را گزارش می  محدودیو افراد. 

با داکتر در مشاوره  برایخود را قرنطین نموده و باید و کدام بیماری مزمن دیگر ندارند دارند  که عالئم خفیف خاصتا فارمسستان افرادی

 .در تماس شوند 19-رجعت، به مراکز کویید و 19-تست کوییددر مورد تماس شده ویا 

 صحی باشند. های ، سرفه یا مشکل در تنفس باید با داکتر معالج تماس گرفته و به دنبال مراقبتمبتالیان به تب

 COVID-19 طرق سرایت و دوره نهفتگی .3

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

انتقال در محیط بسته: انتقال ویروس از طریق قطرات  .1

کوچک هوا، تماس مستقیم یا غیرمستقیم و احتماال از طریق 

 تماس به اشیا و لباس صورت میگیرد.

انتقال در محیط باز: در محیط باز انتقال ویروس از طریق   .2

ذرات کوچک آلوده به ویروس و تماس مستقیم صورت 

 میگیرد.

مریض یا ناقل، توسط سرفه، عطسه و یا تماس دست شخص  .3

 ها با دهان و بینی ویروس را به محیط پخش می کند. 

نیز منبع  بیماران ممکن است تا دو هفته پس از بهبود عالئم .4

 سرایت انتان باشند

  perinatalیا و  intrauterineباردار، انتقال نزد خانم های  .5

، ویروس در شیر نزد خانم های شیرده .مشخص نشده است

د اطفال می توانن COVID-19در حال حاضر اظهار می دارد که مادران مبتال به جهانی صحت مادر تشخیص نشده است. سازمان 

 نمایندشان را با شیر خود تغذیه 

ران مبتال یماب نشده است دانستههنوز  COVID-19 عکس العمل سیستم دفاعی بدن در مقابل، در مورد مصاب شدن دوباره یک فرد  .6

 سیستم دفاعی محافظوی، اما هنوز مشخص نیست که آیا مصاب نمی شونددوباره ، زودتر پس از بهبودی MERS-CoV انتانبه 

 ؟ه خواهد شد یا خیرمشاهد COVID-19مشابه برای بیماران مبتال به 

 معقول WHOروزه توصیه شده توسط  14. این نشان می دهد که دوره قرنطینه شده استروز تخمین  5.1متوسط  نهفتگیدوره  .7

 روز از مواجه شدن، عالئم نشان داده اند. 11.5پس از افراد  97.5% است.

 . باید اهتمامات ذیل را مد نظر بگیرند درملتون هابرای محافظت از خود و جلوگیری از انتشار ویروس از یک شخص به شخص دیگر تمام 
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 جامعه(های )دواخانه ها ئولیت ها و نقش دواخانه سم .4

وبی موجود و خنات با امکا در افغانستاندواخانه  1400اضر بیش از در حال ح .ین واحد مراقبت های دوایی استاساسی تر دواخانه ها

های مهم را ار وقایه یت ه جدی گرفته و فعالد که در واقعات اپیدمی حفظ سالمت عامه را در جامعنمسئولیت دار دواخانه ها. فعالیت مینماید

 .و کنترول اپیدیمی انجام دهند

 :مسئولیت های دواخانه ها 

 نندهک ضد عفونی، مواد ها د ادویه، ماسکاطمینان از موجودی فزیکی و ذخیره مناسب ادویه و دیگر محصوالت طبی )مانن 

 ( غیرهو

 عینصحی به مراجمات یسهم گیری فعال در اطالع رسانی به موقع و تعل 

 دهی و آموزش به مراجعین مشاوره 

  پیشگیری از بیماریروش های 

 انتان کنترول و وقایویهای  شرو ارتقاء 

  کسب  جهت) زات طبی مورد استفادهیبرای  حفظ الصحه دست ها و تجهضد عفونی محلول های ، از جمله محصوالتتهیه

له برای تولید راهنمای مرحله به مرحو اچزای ترکیبی روش محاسبه  کننده،محلول ضد عفونی دقیق در مورد نحوه تهیه  معلومات

 .دئینمامراجعه  2ضمیمه  به محلی

مات یدر خط مقدم هستند و نه تنها ادویه و مواد محافظتی، تعلها ، کارمندان دواخانه COVID-19شرایط بحرانی  بیماری همه گیر   در

مردم قرار می دهند، بلکه با خطرات بسیار جدی نیز روبرو هستند. فلهذا به منظور به حداقل  ، تبلیغات و آموزش را در اختیار عمومصحی

و  یمل یمطابق دستورالعمل ها ،ت پرسونلظها باید آموزش كامل در مورد حفا رساندن این خطرات، تمام مسئولین و کارمندان دواخانه

و غیره  1عامه از تلویزیون، پخش رادیو، انتشارات وزارت صحتموده و مطالعه ن انتان،و كنترل  یریجهت  پیشگ ی صحتسازمان جهان

 ند کمک بگیرند.نمیتوا نیز

 مطالب آموزشی شامل موارد زیر است: .4.1

حوه انتقال مراجعه ، عالئم و ن SARS-CoV-2در مورد  3و  2و  1های بخش پیش گفتار و دانش بیماری و توزیع اپیدمی )به  -

 کنید(

 خانه ها مراجعه کنید(دوا در تعقیم سازی 7مه یضد عفونی ساختن محل کار )به ضم آموزش در مورد روش -

 کنید( میتود های محافظت از کارمندان مراجعه 4.2بخش  بهآموزش در مورد حفظ الصحه شخصی ) -

 ل عفونت هاوآموز در مورد پیشگیری و کنتر -

 مراجعه کنید( 4.6به بخش  زباله ها)برای مدیریت  زباله هاآموزش در مورد مدیریت  -

 مراجعه کنید(مداخالت دواخانه ها  5 ضممه بهشناسایی موارد مشکوک به ویروس کرونا ) -

 وزش در مورد روش گزارش دهی و اطالعاتمآ -

 آموزش در مورد رعایت حفظ الصحه شخصی. -

 میتود های محافظت از کارمندان .4.2

 برای کار گیآماده  .4.2.1

 درست و صحی بپوشید در جریان کار ماسک طبی یک بار مصرف به شیوه •

 کنید ترانسپورتیشن شهری اجتنابو از  نمائیدیا موتر شخصی رفت و آمد وبایسکل  با ،پا پیادهئید که کوشش نما •

 در تماس مستقیم نباشیدبا افراد غیر مرتبط خطر مصاب شدن  برای کاهش  •

 کنید خود داریبینی، دهان و چشم در جریان کار  دست زدن بهاز  •

 را انجام دهیدها از انجام کار حفظ الصحه مناسب دست  و بعد قبل •

 تفاده کنیدبرای پاک کردن کلید، تلفن های همراه و سایر موارد به موقع اس کننده یا مواد ضد عفونی  %75الکول از  •

 زیاد است   راهید چون احتمال ملوث شدن در مسیر ئحین که در خانه رسیدید لباس های تان را تبدیل نما •

 کار یان جردر  .4.2.2

 بپوشاندبدن شما را و تمام گردن  کهید ئکار از لباس های محافظتی استفاده نما در جریان  -

                                                           
 به لنک ذیل مراجعه کنید:   COVID-19برای سایر رهنمود های وزارت صحت عامه در مورد  1

-%D9%87%D8%A7%DB%8C-https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF
%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AAD9%88%D8% 

https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
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 بی و دستکش جراحی استفاده نمائیدماسک طاز کاله یک بار مصرف طبی،  -

 داشته باشیددر نظر  آلوده(  ساحاتمتر در  1.5از دیگران ) را متر 1از  ترفاصله بیش -

 .نکنیدفراموش با آب و صابون شستن مکرر دست ها را  -

 کار در پایان .4.2.3

اسب رجای مندور از دسترس د ،پالستیکی رها نمودهدانی ماسک را قبل از ورود به خانه کشیده و در یک پاکت یا زباله  -

 سوزانیددفن ویا ب

 ضد عفونیارد را ، کلید، تلفن های همراه و سایر مودروازهئید، دستگیر را بالفاصله پس از ورود به خانه بشو ی تاندستها -

یه میگردد که ید؛ همچنان توصئو رفت آماد اعضای فامیل آویزان نما را در یک جای خالی دور از دسترس ید؛ لباس هائنما

 با اعضای خانواده تماس برقرار کنید. حمام کردنبعد از 

 و وقایه انتان برای همه؛ و تداوم خدمات یرییالت در دواخانه: اطمینان از پیشگعمل کرد و تسه .4.3

 ساعات کاری .4.3.1

را  یدداری جساعات کریت کند، یعادی مد را بطوری نتواند ساعات کارکارمند/فارمسست موجودیت در صورتی که دواخانه به دلیل عدم 

 د.ئیتضمین نماحداقل خدمات را به جامعه نظر به اوفات کاری جید تا د یدر یک ورق تحریر و در دروازه دواخانه بچسپان

 دواخانه بستن موقت .4.3.2

مور دوایی و محصوالت اداره تنظیم ا، لطفاً ایط دیگر نیاز به بستن موقت دارد، بیماری و یا شرکارمنددلیل کمبود شما به  دواخانهاگر 

بیماران کمک  بر لیاهش تأثیر احتمابه مسئله و ک بسته موقتی و رسیدگیدواخانه های در نظارت بر تعداد  صحی را در جریان بگذارید تا

 .کند

 ارائه خدمات به مراجعین .4.3.3

تا به حداقل  وددریچه کوچک )مانند دریچه مورد استفاده هنگام شب( برای توزیع ادویه استفاده ش در دوره شیوع و هنگام ازدحام از

 .ت گرفته باشدجلوگیری صور انتانفته و از سرایت گرمشکالت بیماران رسیده گی صورت 

عایت فاصله جهت ر عینک استفاده نمایند؛یل محافظوی مناسب از جمله ماسک وبه فارمسستان توصیه میگردد که در صورت لزوم از وسا

ید داخل دواخانه مریضان نبا پالستیکیاستفاده شود و در صورت عدم وجود این سپر  در مقابل میز بین مریضان از نوار و سپر پالستیکی

  .و اجرا گرددآوری توزیع جمع  دریچهو یا  نسخه های از دروازهد. نشو

ان در خارج از شطی مراحل نسخه و رسیدن  نوبت   تامریضان در داخل دواخانه، از مراجعین خواسته شود که  ازدحامبرای جلوگیری از 

 بمانند.متری بین هم دیگر منتظر  2-1دواخانه در صف با رعایت نمودن فاصله 

 نمودن ادویه فراهم .4.3.4

اله وغیره( را  ک ، عینک های طبی، مواد ضد عفونی،ی)مانند ماسک های صح وسایل طبی و فارمسستان باید توزیع ادویه هنگام پاندیمیک

 ی غیر ضروری در اولیت  قرار دهند.زات طبینسبت به سایر تجه

بتدا آنها را ضد عفونی ا ئیدبسته های را که دریافت مینماکارتن ها و هنگام دریافت ادویه از عمده فروشان، نباید داخل درملتون گردند و 

 عفونی کننده مراجعه کنید(. ست مواد ضدل 1نمائید )به ضمیمه نموده سپس باز 

 اطمینان از دسترسی به ادویه ضروری و تجهیزات طبی .4.4

ه برای پیشگیری  و درمان  بیماری ک نمایندیره و ذختهیه نه ها باید ادویه را ، دواخاCOVID-19ل بیماری وبه منظور پیشگیری و کنتر

 کرونا طبق تشخیص استفاده می شود.

 بیماران  و رجعت دهی تجرید  .4.5

مرکز  بهیا در صورت بروز عالئم، وبماند  قرنطینه خانگیید تا در ئ، او را تشویق نمامواجه می شوید COVID-19با بیمار مشکوک اگر 

 .رهنمایی گردد اً فور COVID-19مراقبت های صحی از 

 زباله هامدیریت  .4.6

ه طور مؤثر جلوگیری شود. توجه جدی داشته باشند تا از آلودگی ثانویه ب در دفع ویا استفاده مجدد تجهیزات محافظتی باید دواخانهکارمندان 

سپری نموده و با دانی ریخته، اکی و یا زباله یرا مستقیماً داخل یک خریطه پالست هشددستکش های استفاده  ودد که ماسک توصیه میگر

بسته  کیپالستیید، در صورت عدم ضد عفونی کردن داخل یک خریطه ئضدعفونی و استریل نما ام در لیتر اسپری،میلی گر 500 کلور

 . گرددع مساعد سوختانده ویا در جای معیین دفن قدرمو و بندی نموده
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 وقایه و پیشگری فارمسی از خطرات .4.7

د. نباش بوطه محلیمرو ادارات  NMHRAپیشگیری از بیماری باید تحت نظارت  جهت، دواخانه ها COVID-19با شیوع انتان 

ت تأثیر تحصورت گرفته و  جهانی صحتهای سازمان  معیارکارمندان باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت ها طبق اقدامات صحی و 

 وضعیت اپیدمی قرار نمی گیرند.

 بی کیفیت تمحصوالجلوگیری از فروش  .4.8

 در اختیار مردم قرار دهندبیماری  کنترولباکیفیت و مطمئن را جهت  دواخانه ها محصوالت وقایوی

 کننده و با کیفیت باشدتولید  دارای اسناد معتبرتمام محصوالت باید  -

 اً خود داری نمایندباید از احتکار و گران فروشی جد دواخانه ها -

 در بازار سفارش دهی محصوالتجلوگیری از خطر  .4.9

دولت پیروی  اقداماتانه ها باید از ، دولت باید نقش نظارتی را ایفا نماید همچنان  دواخCOVID-19بیماری  کنترولدر شرایط وقایه و 

 کنند.

 طبق قیمت بازار صورت گیرد باید تفروشا -

 تحریر و مهر گرددر عقب نسخه بیمار ده باید قیمت ادوی -

 باشدقیمت فروش و سود مناسب  -

 افزایش قیمت را منتشر کنید و طور مرتب اطالعات مربوط به قیمت ادویهبه  -

 داشته باشیداست، باید شواهد قانونی  اگر واقعاً افزایش قیمت الزم -

 .ا عملی و اجرا نمائیدسریع دولت را در رابطه به قیمت ها اقدامات -
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 آلودهی و لست مواد ضد عفونی کننده برای اشیا در ذرات معلق در هوا و سطوح مختلف، SARS-CoV-2زنده ماندن : 1ضمیمه 

 نیمه عمر زنده ماندن aerosolنوع سطح / 

 ساعت 1.2  - 1.1 ساعت 3الی  ذرات معلق در هوا

 ساعت 5.6 ساعت 72-48الی  فوالد ضد زنگ

 ساعت 3.46 ساعت 24الی  کاغذ

 ساعت 6.8 ساعت 72الی  پالستیک

 ساعت 0.7 ساعت 4الی  فلز مس

 (Neeltje van Doremalen, 2020منبع: )     

فحه اختصاصی لست زیر توسط انجمن فارمسستان چین تهیه شده است. برای اطالعات بیشتر، به سند اصلی )به زبان انگلیسی( که در ص

FIP  ، (2020موجود است، مراجعه کنید. )انجمن فارمسستان چین 

 مواد مصرفی نوع ضد عفونی کننده اشیا

 ء محیطیسطح شی

  میلی گرام  1000ضد عفونی کننده حاوی کلورین

 فی لیتر.

  میلی گرام فی لیتر 500کلورین دای اکساید 

 % 75الکول 

 مواد جاذب یکبار مصرف

 دست ها

  )ضدعفونی کننده دست )سریع خشک شونده

 حاوی الکول

 ضد عفونی کننده حاوی کلورین 

 هایدروجن پراکساید 

 جلد
  0.5حاوی آیودین %مواد ضد عفونی کننده 

 هایدروجن پراکساید 

 %0.005مواد ضد عفونی کننده حاوی آیودین   (mucosa)مخاط 

 (indoor air)هوای داخل اطاق 
 کلورین دای اکساید 

 هایدروجن پراکساید 

 (pollution)آلودگی 

  20000تا  5000 کلورضد عفونی کننده حاوی 

 میلی گرام فی لیتر

   پودر ضد عفونی کننده یا پودر سفید کننده حاوی

 جذب آب

 منسوجات مانند لباس، رو تختی

  میلی گرام  500ضد عفونی کننده حاوی کلورین

 فی لیتر

 ایتیلین اکساید 

 ایتیلین اکساید  نسخه ها
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ریجنت های مورد ضرورت 

 1برای فورمولیشن شماره 

ریجنت های مورد ضرورت برای 

 2فورمولیشن شماره 

 96 تانولیا٪ 

  3 پراکسیدهایدروجن٪ 

 98 گلیسرول٪ 

 آب یا مقطر سرد آب 

 جوشانده

 99.8 ایزوپروپیل الکول٪ 

  3 پراکسیدهایدروجن٪ 

 98 گلیسرول٪ 

 جوشانده آب یا مقطر سرد آب 

 پیچی های سرپوش با پالستیکی یا ای شیشه لیتری 10 های بوتل 

 یا ،( 1)

 با ناتیل پلی یا پروپیلن پلی از ترجیحا) لیتری 50 پالستیکی مخازن 

 یا ،( 2( )شود مشاهده مایع سطح تا شفافنیمه  باال، کثافت

 برای) یترل 100-80 ظرفیت با استیل استنلس جنس از مخازن 

 (4 ، 3( )شسرریز بدون کردن مخلوط

 (5) برای مخلوط کردن فلزی یا پالستیکی چوبی، های کفگیر 

 گیری اندازهسلندر های درجه دار و جک )تملوت( درجه دار برای 

(6 ، 7) 

 فلزی یا پالستیکی قیف 

 (8) سرپوش مسدود کننده با لیتری میلی 100 پالستیکی های بوتل 

 های پوشسر با پالستیکی یا ای شیشه لیتری میلی 500 های بوتل 

 (8) یپیچ

 تانولیا غلظت و پایین قسمت در حرارت مقیاس: الکول سنج 

 (11 ، 10 ، 9) فیصدی حجم بر حجم در قسمت باال)

 یادداشت

 نرم سایر اما شود، می استفاده ساز رطوبت عنوان به: گلیسرول 

 ند،گیر قرار استفاده مورد جلد از مراقبت برای است ممکن ها کننده

به آسانی و  طور به ارزان، الکول منحل، و آب در آنکه شرط به

 ایجاد باعث یا نکنند اضافه سمیت به و فراوانی دستیاب باشد

 .شوندن حساسیت

 

  اسپورهای آلودگی کردن غیرفعال برای: پراکسیدهایدروحن 

 دض برای فعال ماده و شود می استفاده محلول در موجود باکتریایی

 .نمی باشد دست کننده عفونی

 

 بشکل واضح  باید فورمولیشن دو هر برای اضافی افزودنی گونه هر

 .باشد سمی غیر تصادفی بلع صورت در و در لیبل ذکر گردد

 

 را مایعات سایر از تمایز تا شود اضافه کننده رنگ است ممکن 

 اب یا حساسیت زا نباشد بیفزاید، سمیت به نباید اما باشد، داشته

 رنگها یا عطرها افزودن. کندن ایجاد اختالل میکروبی ضد خواص

 .شود نمی توصیه آلرژیک واکنشهای بروز خطر دلیل به

 فورمولیشن مایع ضد عفونی دستبرای تولید محلی  WHOراهنمای : 2ضمیمه 

Source: Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations (World Health 

Organization, 2010) 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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 را به میزان دلخواه تنظیم کنید( ریجنت ها، نسبت م کمتری یا باالتر تولید می کنید)اگر حج لیتری 10: آماده سازی های روش

 مناسب هستند. چیپوش های پیسرشه ای یا پالستیکی ده لیتری با های شی بوتل

 مقادیر توصیه شده محصوالت:

 

 

 

 

 تهیه مرحله به مرحله:

  

  

مورد ضرورت برای فورمولیشن  ریجنت های

1شماره   

ریجنت های مورد ضرورت برای فورمولیشن 

2شماره   

 میلی لیتر 8333 :٪96تانول یا 

  میلی لیتر 417 ٪:3پراکسید هایدروجن 

  میلی لیتر 145٪: 98گلیسرول 

 میلی  7515 ٪:99.8 ایل الکولایزوپروپ

 لیتر

  میلی لیتر 417 ٪:3پراکسید هیدروژن 

  میلی لیتر 145٪: 98گلیسرول 

 برای را لوالک. 1

 در استفاده مورد فرمول

 تا مخزن یا بزرگ بوتل

 .بریزید شدهدرجه نشانی 

 

 

 

 

 

 پراکسیدهایدروجن . 2

 یک از استفاده با را

در آن  درجه دار سلندر

 .کنید اضافه

 

 

 

 

 

 با را گلیسرول. 3

 سلندر یک از استفاده

کنید.  اضافه دارجه دار

 بسیار گلیسرول چون

 جدار به و است چسبناک

 ،می چسپد اندازه لندرس

 آب مقداری با را آن باید

انده جوش آب یا مقطر

آبکش نموده و  سرد شده

 کنید. تخلیه داخل بوتل

 آب سپس در بوتل -4

 شده جوشاندهمقطر یا آب 

 لیتری 10 عالمتتا  سرد

 .برسانید

 

 

 

 

 

 

سرپوش بوتل را زود  -5

 تبخیر از بسته نموده تا

 .شود جلوگیری

 دادن تکان با را محلول. 6

 از استفاده با ویا آرامی به

کننده  مخلوط وسیله 

یا فلزی چوبی، پالستیکی 

 مخلوط کنید.

 

 

 در را محلول بالفاصله. 7

در  مثالً ) آن نهایی ظروف

 100 یا 500 بوتل های

 تقسیم( پالستیکی لیتر میلی

 به مدت را ها بوتل و کنید

 استفاده از قبل ساعت 72

 این. دهید قرار قرنطینه در

 تا شود می باعث کار

 در موجود اسپور هرگونه

 بین از ها بوتل یا الکول

 .برود
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 محصول نهایی

 

 

 

 

 

 

 کیفیت کنترول

چون گواهی  صورت گیرد چون قبل از تولیدباید هر بار . تجزیه و تحلیل 1

ل را با وغلظت الک. ممکن برای تولید محلی اسناد کیفیت الکول موجود نباشد

کرده و در تفاوت غلظت آنرا تنظیم نمائید تا محصول نهای بررسی  الکول سنج

 حاولی غلظت توصیه شده بدست آید.

  

REAGENTS FOR 

FORMULATION 1: 

REAGENTS FOR 

FORMULATION 2: 

 حجم بر  80تانول %یا(

 حجم(

  :حجم  1.45%گلیسرین(

 بر حجم(

  : هایدروج پراکساید

)حجم بر  %0.125

 حجم(

 ایزوپروپیل:  الکول

 )حجم بر حجم( %75

 % :حجم  1.45گلیسرین(

 بر حجم(

  : هایدروج پراکساید

)حجم بر  %0.125

 حجم(

 عمومیمعلومات 

آن باید به اساس رهنمود های ملیباشد و باید  لیبل

 شامل معلومات ذیل باشد:

 تولید کننده نام مرجع 

 مطابق فورمولیشن سازمان جهانی صحت 

 فقط برای استفاده خارجی 

 از تماس با چشم اجتناب شود 

 دور از دسترس اطفال نگهدارید 

  تاریخ تولید و شماره تولید یاBatch No. 

  طریقه استفاده: مایع ضد عفونی حاوی الکول را

در کف دست ریخته و تا زمانی مالش بدهید که 

 خشک شود.

  ترکیب: ایتانول یا ایزوپروپانول، گلیسرول و

 هایدروجن پراکساید

  اشتعال آور: دور از شعله آتش و حرارت

 نگهدارید

 

 :نکات برای ذخیره و نگهدارموارد احتیاط و 

  مراحل تولید و نگهداری باید در محیط هوای

آزاد ویا اتاق سرد صورت گیرد. دور از شعله 

 آتش و سگرت نوشی.

 ازمان جهانی صحت برای مایع فورمولیشن س

 50ضد عفونی دست نباید به مقادیر بیشتر از 

لیتر در شرایط محلی یا تهویه نا مناسب هوا 

 صورت بگیرد.

 چون ایتانول رقیق ناشده قویعا قابل اشتعال است 

درجه سانتیگراد، مراجع  10حتی در حرارت 

تولیدی باید آنرا مستقیما به غلظت فوق رقیق 

حجم بر حجم  %80اشتعال ایتانول  سازند. نقطه

درجه سانتیگراد و از ایزوپروپایل الکول  17.5

 درجه سانتی گراد است. 19حجم بر حجم  75%

  رهنمود های ملی برای محافظه و ذخیره سازی

 اجزای ترکیبی آن مراعات گردد.

 از استفاده صورت در. 2

 محلول یا تانولیا

 و تجزیه ایزوپروپانول،

 الزامی تولید از پس تحلیل

 غلظت کنترول برای. است

محصول از الکول سنج 

 محدودیت استفاده نمائید.

بقدر  باید شده پذیرفته های

در نظر گرفته شود)  %5±

-75مثال برای ایتانول بین %

%85.) 

 

. الکول سنجی را که در 3

یان تصویر می بینید برای 

ایتانول سنجش غلظت 

 کنترول برای اگر است.

 ایزوپروپانول محلول

 محلول ،میکنید استفاده

±(  1٪ )77 درجه 75٪

 25 به حرارت در را

 نشان سانتیگراد درجه

 .خواهد داد
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 بیر احتمالی دواخانه هاتدا :3ضمیمه 

 :اقدامات ذیل  باید توسط مسئولین دواخانه ها در نظر گرفته شود

 جلوگیری از ویروس کرونا .ایجاد و توسعه برنامه های اضطراری جهت  (1

 مسئولین دواخانه ها در پروگرام های آموزشی جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه گیری فعال سهم (2

  دواخانه صحی کارمندان ضعیتاز وقبت امرو  توجه (3

 محافظت کارمندان (4

 مهارت های نظارتی کارمندان در رابطه به عفونتتقویت  (5

 کاری و ضد عفونی ساختن دواخانهپاک  در موردکامل  نان  و مدیرتیاطم (6

 های صحی انجام روشهای اولیت بندی بیماران جهت مشاوره وتوصیه (7

 های الزمه توصیهتقویت سطح آگاهی بیماران توسط پیمام های صحی و  (8

 قرار گرفتن خطر معرضدر  مدیریت  (9

 مدیریت زباله هاتقویت  (10

 در کارمندان دواخانهتوصیه های آموزشی برای 

  و علمی در مورد انتان  تخنیکیمعلوماتCOVID-19سرایترز  ، دوره نهفتگی و ط، بخصوص در مورد عالئم  

 معلومات در مورد ارقام مبتالیان و مناطق شیوع 

  ها مناسب دسترعایت حفظ الصحه ضد عفونی کننده ها و  از جملهاقدامات پیشگیرانه 

  مشکوک افرادنحوه رسیدگی به 

  ریان جاز دسترسی به مواد تبلغاتی  جهت حمایت از مداخله های معالجوی )بروشورهای معلوماتی، فلوچارت های نمونوی

 مداخله و وب سایتهای خبری معتبر(.
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 پروسیجر های دواخانه ها: 4ضمیمه 
 مکان عمومی

ت دسترسی و به محصوال را انتخاب نمودهمحصوالت از دسترس  و تماس مشتریان باید دور باشد تنها فارمسست طبق نسخه دوا  (1

 .داشته باشد

 عالمیه برای مریضان/ مراجعینا

د تا یندنصب نما دی دواخانهوعالمیه تهیه نموده و در دروازه ورافارمسستان و مسئولین دواخانه ها توصیه های عمده را باید بشکل 

 مانند: عملی نمایندمریضان / مراجعین  قبل از داخل شدن آن را 

مواد ضد  یای دی دستشویو)مسئولین دواخانه ها باید در دوازهء ور یدئهنگام ورد در دواخانه دست های خود را ضد عفونی نما (1

 عفونی را جهت  شستشوی دست ها در اختیار مراجعین  قرار دهند(

 دواخانه و بین مشتریان پرسونلمتری بین  2-1رعایت نمودن فاصله  (2

 ف پا قدم نزنیدالمت گذاری های  کخارج از ع (3

 نی  خود رایهن و بل استفاده شده ددر صورت عطسه یا سرفه، بینی و دهان خود را با یک دستمال یا آرنج خمیده بپوشانید )دستما (4

 واز استفاده مجدد آن خود داری نماید( .انداخته  توسط فارمسست  تهیه شده است در جای مناسب که 

یت وقبل  اول جهت تسریع کار نسخه های مورد نیاز از ،توزیع دوا وغیره خود داری نماید از دست دادن و تماس نزدیک درحین (5

 بندی و تهیه گردد. 

 پیشخوان )جای و میز مخصوص که تبادله پول و پاکت های سفارشی صورت میگرد(

له پول دهید جهت تباددر صورت امکان یک کارمند را با در نظر داشت وضعیت بحرانی ویروس کرونا در پشت میز اختصاص  (1

 ض شخص موظف خود داری نمایدیو از تعو

 تنها اشیاء مورد ضرورت را در میز مقابل  نگه دارید (2

 مقابل پاک کاری و ضد عفونی شودمیز ، همراجعه کنندبعد از مرخص شدن هر  (3

 دیئابا محلول الکو ل  ضد عفونی نمبعد از هر مریض و یا مراجعه کننده دست های تان را  (4

 ندشان را از طریق انالین آردر ده د که دوا هاییئامراجعین را تشویق نمصورت امکان مریضان/در  (5

 .محل توزیع قرار داده شودیا شیشه ای در محافظ پالستیکی سپر/یک  (6

 تعین فاصله بین افراد جامعه

 محدود ساختن تعدا مراجعین در داخل دواخانه (1

 )ترجیحا بیشتراز یک متر(ظ گردد حد اقل فاصله یک متری بین مریضان حف (2

ی مربوطه می دوا هایاستفاده شود تا در وقت توزیع/ تسل پتنوسدر صورت لزوم جهت طی مراحل و جمع آوری نسخه ها از یک  (3

 فاصله بین مریضان رعایت گردد. 

در  یضانتا مرنوار چسپ استفاده شود در حین انتظار الی طی مراحل نسخه های مربوطه جهت رعایت فاصله یک متری از یک  (4

 ستاده شود.ینوار اخط  

 دواخانهمراجعه مریضان به 

 نمایند. خود داریجعین و مریضان توصیه گردد که از ماندن طوالنی در دواخانه ابه مر (1

 امکانرت و در صو نمایندمراجعه به دواخانه ها خود داری  از ضعیفیبه مراجعین / مریضان توصیه گردد در صورت پیری و  (2

 .یدضرورت شان را رفع نما دواخانه مراجعه نموده وهمسایه شان بخواهند تا به  یاوست واعضای فامیل، ددیگر از 

 دواخانهدر توصه ها جهت عرضه خدمات بهتر  

و یا  و زرقیات واکسنتطبیق ، ، آزمایش بارداری(شکر، بتی )مانند اندازه گیری فشار خون، کلسترولهنگام انجام تست های مراق (1

 سک و دستکش، اقدامات محافظتی را فراموش نکنید مانند استفاده از ماداردارائه خدمات دیگری که نیاز به تماس مستقیم 

 جتناب گردددر صورت نبود تجثیزات محافظتی مورد ضرورت ویا امکان منتن شدن کارمندان دواخانه، از ارائه چنین خدمات ا (2

 ان دواخانهو کارمند توصیه ها برای فارمسستان

 ،شیفتتبادله  مهنگا .م شودیاز ظهر تقس بعدو  راز ظه پیشتیم کاری فارمسی باید به دو شیفت  نان از تداوم فعالیتیجهت اطم (1

 نداشته باشد ماس نزدیک باهم دیگرد حتی اعضای تیم تنکامال ضد عفونی شو کارمنداندواخانه و 
فونی استفاده عدهند و همیشه از ماسک و محلول ضد  حبدنشان پایئن است کار های دفتری را ترجی معافیتیستم یکارمندان که س (2

 دننمای

 چپن های شان را متکراً تبدیل نمایندتیم کاری فارمسی باید  (3
 داری شود خودوغیره ساعت انگشتر، الکت، دستبند، از پوشیدن لوازم مانند  (4
 ماسک اجرا گرددحفظ الصحه دست ها قبل و بعد از استفاده  (5
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 هادواخانه  )اقدامات( : مداخالت5ضمیمه 

 معیار ها یا اقدامات مداخالت

ارائه معلومات و مشاوره مبتنی بر شواهد • 

 )شفاهی و / یا کتبی(

 برایش اطمینان و پیشنهاد همکاری نمائید 

  برجسته نمائیدوقایوی را اقدامات 

 اجتناب و  ماندن در خانه، فاصله اجتماعی 

از مسافرتهای غیر ضروری )داخلی و 

 نمائیدبین المللی( را توصیه 

 سرفه،  عدم موجودیت عالئم(

 (تب یا مشکالت تنفسی

 و

  هیچ تماس با اشخاص

 و  COVID-19مشکوک  

سابقه سفر به مناطق شیوع 

 وجود ندارد.

 دوستان خانواده و  فاصله اجتماعی )حتی از

از  اجتنابو  گی، قرنطینه خاننزدیک(

( را حداقل برای خارجیمسافرت )داخلی و 

 برایش توصیه کنیدروز  14

 اگر بیمار شامل کتگوری خطر باال باشد ،

با شماره  مراقبت صحیبرای آزمایش و 

 تماس بگیرید. صحیاضطراری یا مراکز 

   ارائه معلومات و مشاوره مبتنی بر شواهد

 )شفاهی و / یا کتبی(

 نواحی و سطوح آلوده را ضد عفونی  تمام

 کنید

 برایش اطمینان و پیشنهاد همکاری نمائید 

  برایش بگوئید که امکان دارد به

COVID-19 منتن شده باشید 

  در صورت امکان مریض را در اتاق

 انه تجرید نمائیدگجدا

 را معاینه فزیکی نه نمائید مریض 

  اقدامات محافظتی از جمله استفاده از

respirator دستکش و عینک را انجام ،

 دهید

  برای جلوگیری از سرایت بیشتر انتان به

 مریض توصیه نمائید ماسک بپوشد

  تب عالئم )سرفهموجودیت ،

 یا مشکالت تنفسی(

 و

  هیچ تماس با اشخاص

 و  COVID-19مشکوک  

سابقه سفر به مناطق شیوع 

 وجود ندارد.

  روز پس از  14در صورت بروز عالئم در

یا مشکوک، با شماره شده تماس با مورد تایید 

و دستورالعمل های  گرفتهاضطراری تماس 

 کندرا دنبال  ارائه شده

  و مشاوره مبتنی بر شواهد  معلوماتارائه

 )شفاهی و / یا کتبی(

 برایش اطمینان و پیشنهاد همکاری نمائید 

 رد به برایش بگوئید که امکان دا

COVID-19 منتن شده باشید 

  فاصله اجتماعی )حتی از خانواده و

دوستان نزدیک(، قرنطینه خانگی و 

اجتناب از مسافرت )داخلی و خارجی( را 

 روز برایش توصیه کنید 14حداقل برای 

  توصیه نمائید تا تماس های مستقیم قبلی

 خود را بررسی نماید

  ،عدم موجودیت عالئم )سرفه

 مشکالت تنفسی(تب یا 

 و

   تماس با اشخاص مشکوک

COVID-19  ابقه س یاو

سفر به مناطق شیوع وجود 

 دارد.

  فاصله اجتماعی )حتی از خانواده و دوستان

نزدیک(، قرنطینه خانگی و اجتناب از 

مسافرت )داخلی و خارجی( را حداقل برای 

 روز برایش توصیه کنید 14

 اگر بیمار شامل کتگوری خطر باال باشد ،

برای آزمایش و مراقبت صحی با شماره 

 اضطراری یا مراکز صحی تماس بگیرید.

  ارائه معلومات و مشاوره مبتنی بر شواهد

 )شفاهی و / یا کتبی(

  تمام نواحی و سطوح آلوده را ضد عفونی

 کنید

 برایش اطمینان و پیشنهاد همکاری نمائید 

  برایش بگوئید که امکان دارد به

COVID-19 منتن شده باشید 

  در صورت امکان مریض را در اتاق

 جداکانه تجرید نمائید

 مریض را معاینه فزیکی نه نمائید 

  اقدامات محافظتی از جمله استفاده از

respirator دستکش و عینک را انجام ،

 دهید

برای جلوگیری از سرایت بیشتر انتان به 

 مریض توصیه نمائید ماسک بپوشد

، تب یا )سرفهموجودیت عالئم  •

 مشکالت تنفسی(

 و

تماس با اشخاص مشکوک  

COVID-19  قه سفر به ویا ساب

 مناطق شیوع وجود دارد.
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 تجرید و رجعت دهی بیمار: 6ضمیمه 

 ا بیماروزارت صحت عامه را مطالعه نموده و بی ال هوکوپروت یدبیماران مشکوک به کرونا با رجعت دهیو  تجریدبرای   (1

 نید(کمراجعه  10)برای سایر رهنمود های وزار صحت عامه در مورد ویروس کرونا به ضمیمه  یدئنما آتهمکاری و اجرا

 

اضطرار  نموده و فورا با مرکزصحی مناسب خدمات تجریدجداگانه دواخانه  در صورت امکان، موارد مشکوک را در یک اتاق (2

 تماس بگیرید  COVID-19ویروس 

 

مورد نیاز جهت  مریضان در نظر گرفته شود که باید در حالت ایده آل دارای حمام و اشیاء یک اتاق جداگانه در دواخانه برای (3

 راحتی مریضان در هنگام انتظار باشد تا از عدم آلودگی وسایل غیر ضروری جلوگیری شود

 

 نمایندخواسته شود تا از ماسک طبی استفاده آنان در انتظار هستند، از  انحین که مریض (4

 

حافظت مو وسایل نل فارمسی باید با مریض تماس داشته باشد وبیماران مشکوک به کرونا، فقط یک عضو از پرس حین تجرید (5

 ، دستکش و عینک( را داشته باشدشخصی مناسب )ماسک

 

 ه سر بردهمریض مشکوک بدرآن  یا خانه جهت قرنطینه و تداوی، اتاق که قبال و صحیپس از انتقال شخص مشکوک به مراکز  (6

 آلوده مانند توالت  وغیره باید تمیز و ضد عفونی ساخته شودنان تمام ساحات و همچ
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  در دواخانه ها سازی تعقیم : 7ضمیمه 

 معقم سازیروشهای معمول : 1جدول 

 سازی * معقمروشهای  مثال طبقه بندی

 جا هایدر  اجسامسطح 

 عمومی

، میز ترازو،  قرطاسیه، ، کمپیوترنیفولت

 و غیره دروازهدستگیر ،  چوکیو 

 معقم و پاک سازید. 75سطح را با الکول % 

 .٪ تعقیم  سازید75ل وبا الک پس از هر بار استفاده ترمامتر پیشانی، ترمامتر گوش وغیره ** طبیابزار 

، ایرکاندیشنمانند  بزرگ اجسامسطوح  بزرگ اجسام

 ، یخچال و غیرهمیز، ها و الماری ها قفسه

داخل دواخانه را با   یک بار در روز تمام سطح

 میلی گرام فی لیتر ضدعفونی نماید. 500کلورین 

در صورت کنید ) ضد عفونیدو بار در هفته   کار و غیره پتلونلباس کار ،  لباس های کار

( با روش آلوده شدن بالفاصله آنرا عوض کنید

درجه  75به درجه حرارت  شستشوی گرم

 80دقیقه یا در  30بیش از سانتیگراد برای 

 بشوئیددقیقه  10درجه سانتیگراد برای بیش از 

سازی با توجه به میزان  معقم)مدت زمان 

 می تواند افزایش یابد(. چرک

 ( میلی  500-250یا با ضد عفونی کننده لباس

 کلورینلیتر ضد عفونی کننده حاوی  فیم اگر

بل استفاده است( به برای لباس های سفید قاکه 

و سپس چندین بار آب کش ، دقیقه 30دت م

 کنید

 های صفاکاری ، پارچهپاسپاس )جاروب( وسایل پاک کاری

 و غیره

در جای مشخص شستوشوی آنها صورت اید ب

ید ئبا آب بشوابتدا پس از هر بار استفاده  ،گیرد

لیتر ضدعفونی کننده  فیم امیلی گر 500با  سپس

ور کرده دقیقه غوطه  30برای مدت  ینروحاوی کل

 بعدا با آب آبکش کرده و سپس خشک کنید

 شداز کیفیت خوب و تائید شده وزارت صحت عامه برخوردار بامواد ضد عفونی کننده و مواد مصرفی مورد استفاده باید  *

 جرا نمایند.غیره را ا نباید خدماتی مانند اندازه گیری فشار خون و شیوع بیماریهنگام  که دواخانه های شهریتوصیه می شود  **
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 محیط  معقم سازیروش های : 2جدول 

 سازی معقمروش های  مثال طبقه بندی

سازی  معقم

 روزانه هوا

 دقیقه دو بار در روز 30نیکی بیش از یخایا تهویه م کلکینتهویه  هوا را تقویت کنید جریان

 سازی هوا معقم

، اشدخراب ب می شود که کیفیت هوااستفاده هنگامی از تجهیزات استریلیزاسیون هوا 

 باشند.و یا وقتی افراد در اتاق باشد مناسب نا تهویه 

، مطابق با "مشخصات تمیز تجهیزات استریل سازی هوا موجودیتدر صورت عدم 

      بوع مرکزی در ساختمانهای عمومی"کردن و ضد عفونی کننده سیستم تهویه مط

( WS / T396-2012) سازی  معقمرا تمیز و  ایرکاندیشنیه و ، مرتباً سیستمهای تهو

 کنید.

 UVسازی  معقم
 دقیقه یک یا دو بار در روز که هیچ کس در 30دوره ای بیش از  UVسازی  معقم

 نباشداتاق 

 سازی اسپری معقم

لیتر  فیم امیلی گر 500، تجهیزات استریلیزاسیون هوا موجودیتدر صورت عدم 

متر  فیمیلی لیتر  30-20اسپری  حجم، شوداسپری  کلورینضدعفونی کننده حاوی 

 زی، پس از معقم ساشونددرها و پنجره ها بسته  سازی معقم، در هنگام مکعب است

 ساعت انجام شود. 1تهویه باید بیش از 

سازی  معقم

، اتاق کف

، ها دیوار

 آسانسور

 )لفت(

 غیرهو

 معقمبل از ق ها آلودگی، ابتدا از مواد جاذب یکبار مصرف استفاده کنید تا قابل مشاهدهموجودیت آلودگی در صورت 

 برطرف گردد سازی به طور کامل

  لیتر  فیم امیلی گر 1000تا  500 کلورین، ضد عفونی کننده حاوی های آشکار موجودیت آلودگیدر صورت عدم

 شود. شستهباید یک یا دو بار در روز اسپری یا 

  ر در میلی لیت 300-200ابتدا زمین با اسپری یا پاک کردن از بیرون به داخل آن استریل می شود و میزان اسپری

 د، اسپری دوباره از داخل به بیرون تکرار می شوم استریلیزاسیون داخلیمتر مربع است. پس از اتما

موارد 

 احتیاط

  نده را بر سازی و غلظت ضد عفونی کن معقمدستورالعمل ها را قبل از استفاده با دقت بخوانید و روش و زمان

 اساس استفاده واقعی انتخاب کنید

  یهای محافظو ، از دستکش و عینکداشته باشیدتوجه  خود به محافظتمواد ضد عفونی هنگام آماده سازی 

 تاس مخرشفونی کننده سمی و استفاده کنید زیرا مواد ضد ع

  کننده  بودن مواد ضد عفونی سوزندهسازی با آب شستشو دهید تا از آسیب دیدن وسایل ناشی از  معقمپس از

 جلوگیری شود

 بل استفاده مجدد، و وسایل قاجای معین اختصاص داده شوندباید به  پارچه هاو  پاسپاس، از جمله وسایل تمیز کردن 

 و خشک شود. آبکش کردهبا آب  غوطه نموده و باید کلورینضد عفونی کننده حاوی  در

 را غیرفعال نمی کند 19-کوئیدرهگزیدین وکل 

 مدیریت ذخیره مواد ضد عفونی کننده

  ربه ذخیره ، سایه، بدون لرزش و ضمناسب نور، تهویه از، محافظت شده مهروالکخاص،  محلضد عفونی کننده ها باید در یک

 ر نگه داشته شود.دو اطفالجرقه ایجاد می کند و باید از دسترس  آسانیبه  که دور از وسایلیشوند. باید از آتش، منابع گرما، 

  روف و تجهیزات و ظ داشته باشیدکنید، به آسیب ظروف توجه  خود داریاز استفاده ظروف شیشه ای برای ذخیره سازی

 فراهم کنید. تراوشرا برای  اضطراری

  باید جداگانه نگهداری شوند. الکولو  کلورینمواد ضد عفونی کننده های حاوی 

 اهم باشد.فر، سطل و غیره( بیلچه، مواد آتش نشانی کیمیاوی خشک، ریگباید در مکانی مجهز به تجهیزات و امکانات آتش نشانی )مانند  الکول 
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 ماسک کردن دفع و برداشتن استفاده، پوشیدن، نحوه: 8ضمیمه 

 یا صابون و آب تمیز کنید الکولحاوی  مواد ضد عفونی کننده، دست ها را با ماسک کردن قبل از لمس (1

 و سوراخ بررسی کنید پارگی، آن را از نظر ماسک پوشیدنقبل از  (2

 (باالیی ماسک میباشد قسمت ،یا لبه سفتدار و نوار فلز عموما قسمتاست ) یی ماسکباال کدام طرف آن قسمت (3

 میباشدمعموالً طرف رنگی رو به بیرون کدام است.  طرف مناسب ماسک (4

 بینی شما قالب شودماسک را روی صورت خود قرار دهید. نوار فلزی یا لبه سفت ماسک را بچسبانید تا به  (5

 شما را پوشانده است زنخمطمئن شوید که ماسک دهان و  (6

. شما دور باشدس ماسک از چهره و لبا طوریکهستیک را از پشت گوش جدا کنید . حلقه های اال، ماسک را برداریدبعد از استفاده (7

 کنید خود داریماسک  ملوثاز تماس با سطوح 

 باطله دانی سربسته بیندازید، ماسک را در بالفاصله پس از استفاده (8

یا در  اده نمائیدعفونی کننده حاوی الکول استفاز مواد ضد دست را بعد از لمس یا دور انداختن ماسک انجام دهید.  حفظ الصحه (9

ن ن در صورت امکا(. همچنی2020،  جهانی صحتید )سازمان ئا با آب و صابون بشودستان خود ر موجودیت چرک،صورت 

 ید.ئصورت خود را بشو

 

Image credits: Angel N. Desai, and Preeti Mehrotra. JAMA, 2020-03-04. doi:10.1001/jama.2020.2331 
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Image credits: Ronald Shaffer, PhD; Jaclyn Krah Cichowicz, MA; Ginger Chew, ScD; and LCDR Joy Hsu, 

MD, MS. CDCs, 2018. https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2018/01/04/respirators-public-use/ 

 به جامعه توصیه

 :یدبا یافراد فاقد عالئم تنفس

 کنند یخود داربسته  مزدحم یبزرگ و فضا یاز تجمع ها (1

حداقل  بیماری شیوع دوره رد عام بطور فرد هر ازخاص،  و  بطور)مثال سرفه، عطسه(  COVID-19 یبا عالئم تنفس افراداز  (2

 ندمتر فاصله را حفظ کن 1-2

 و کنید استفاده الکول حاوی کننده عفونی ضد مواد از باشد نداشته چرک ها دست اگر، دهنددست ها را مرتباً انجام  الصحه حفظ (3

 بشوئید آب و صابون با باشد موجود چرک اگر

 الصحه حفظو  انداخته را دور کاغذکاغذ پوشانده، بالفاصله پس از استفاده  یا یدهو دهان را با آرنج خم ینیعطسه ب یاسرفه  هنگام (4

 یددست ها را انجام ده

 كنید یو چشم قبل از شستن دست ها خود دار یاز لمس كردن دهان، بین (5

 هستند. یرپذ یبآس COVID-19در برابر  یراز ید،کن داری خودافراد مسن  بازدید واز مراجعه  (6

  

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2018/01/04/respirators-public-use/
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 و مدیریت قرار گرفتن در معرض عفونت خطردرجه : 9ضمیمه 

 در وضعیت های مختلف قرار گرفتن در معرض انتان PPE سطح خطر

 high risk یا خطر باال

بخش در  فارمسیخدمات عبارت از 

وارد مریضان یا  دار تب مریضان 

قرار گرفتن در معرض  تجرید شده،

ذرات معلق در هوا و مایعات بدن 

یا  مشکوک)از جمله خون( بیماران 

، .nCoV-2019 انتانتأیید شده با 

 میباشد.

مکمل بدن غیر  و روپوش چپن، مکمل بدن ، روپوشچپن

، کاله یکبار ظتی طبی، ماسک محافآب قابل نفوذ در مقابل

، (respirator) ، عینک/ سپر صورت، دستگاه تنفسمصرف

موزه و حفظ الصحه دست  /، روکش کفشدو جوره دستکش

 .ها

 moderate risk  یا خطر متوسط

 از قبیل تماس مستقیم با بیماران

هنگام ارائه خدمات  فزیکیمعاینه 

 اتمایعتماس ویا انتقال ، فارمسی

 .بدن بیمار )از جمله خون(

، کاله یکبار تی طبی، ماسک محافظمکمل بدنو روپوش  چپن

حفظ الصحه مصرف، عینک / سپر صورت، دستکش و 

 .ها دست

 low risk یا خطر پائین

 انند، متماس غیرمستقیم با بیماران

، مراقبت شوره دهیم توزیع ادویه،

، توزیع ادویه در وارد ها، دوایی

اخل وریدی، مدیریت ادویه زرقی د

 و غیره. دوایی

، کاله طبی، ماسک های جراحی مکمل بدن یا چپنروپوش 

 .ها دستحفظ الصحه های یکبار مصرف و 

مختلف  محل هایدر  ودگی متقاطعرا کامالً پیروی کنند. برای جلوگیری از آل PPE استفاده )پوشیدن و درآوردنپروتوکول باید  فارمسستان

  کنید. خود داریبر تن دارید،  PPE از گشت و گذار در محل های مختلف و آلوده هنگامی که، کاری
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 :COVID-19سایر رهنمود های وزارت صحت عامه در رابطه به : 10ضمیمه 

به سایت وزارت صحت عامه از طریق لینک ذیل  COVID-19سایر رهنمود های وزارت صحت عامه در مورد ویروس کرونا و برای 

 مراجعه کنید:

https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87 

 19-الف: رهنمود های وقایوی شیوع ویروس کرونا کوید

 لینک های داونلود رهنمود ها شماره

 برای دانلود اینجا کلیک کنید یروس جدید کروناو -تعریف واقعه برای سرویالنس  1

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود سکریننگ 2

 برای دانلود اینجا کلیک کنید چک لیست نظارتی از مراکز صحی 3

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود وقایه از انتان در مراکز صحی و شفاخانه ها 4

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود اهتمامات برای جنازه مریضانی که از سبب کرونا فوت کرده 5

 برای دانلود اینجا کلیک کنید استفاده درست از وسایل محافظت شخصی پی پی ای 6

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود تهیه و استفاده مواد ضد عفونی 7

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود تغذی در جریان شیوع ویروس کرونا 8

 ینجا کلیک کنیدبرای دانلود ا رهنمود قیود گشت و گذار در شهر ها 9

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود برای موسسات دولتی و غیر دولتی 10

 یدبرای دانلود اینجا کلیک کن رهنمود برای ایستگاه های بس ها 11

 برای دانلود اینجا کلیک کنی رهنمود قرنطین خانگی 12

 19-و پروتوکول های معالجوی شیوع ویروس کرونا کوید رهنمودب: 

 لینک های داونلود رهنمود ها و پروتوکول ها شماره

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود مراقبت های تسکینی 1

 برای دانلود اینجا کلیک کنید ویروس کرونارهنمود مدیریت واقعه  2

 برای دانلود اینجا کلیک کنید 19-رهنمود عملیاتی برای مدیریت واقعه کوید 3

 برای دانلود اینجا کلیک کنید 1399پروتوکول استفاده منطقی وسایل محافظت شخصی برای کرونا ویروس_ حمل  4

5 SOP for Crono Virus Sampling Dari  26 Jan 2020 برای دانلود اینجا کلیک کنید 

6 Septic Shock protocol برای دانلود اینجا کلیک کنید 

7 SARI Protocol برای دانلود اینجا کلیک کنید 

8 ARDS protocol برای دانلود اینجا کلیک کنید 

 

https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-02/Revised%20case%20defination%20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-02/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/1a.%20%DA%86%DA%A9%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/1-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/revised-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%81%D9%88%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/3.%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/4-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/5-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.pdf
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https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/7-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/8-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%20%D9%87%D8%A7.pdf
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https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C%20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%20%20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%20%D8%AD%D9%85%D9%84%201399.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/SOP%2Cfor%20Cronovirus%20Sampling%20Dari%20%2026%20Jan%202020%20%282%29.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/Septic%20Shock%20protocol.pdf
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 امتنان اظهار

تذکر است تا  الزم به .به رهبری فارمسست عبدالحفیظ قریشی رئیس خدمات دوایی تهیه شده است ریاست خدمات دواییاین رهنمود توسط 

رتیب و تدوین ت که در غنامندی، تهیه،  ذیل اشخاص و مراجع همکارآمریت استفاده معقول ادویه این ریاست، از همکاری های مخلصانه 

 :  د سهم گرفته اند سپاسگذاری نمایماین سن

 فارمسست عبدالقادر میرزاده، آمر استفاده معقول ادویه، ریاست خدمات دوایی 

 ور آقا محمد ژکفر، رئیس پوهنځی فارمسی، پوهنتون کابل و رئیس اتحادیه سراسری فارمسستان افغانستانپروفیس 

  ریاست خدمات دواییمدیر عمومی پالیسی ها و رهنمود ها،  ی،همستوره شفافارمسست 

 فارمسست فهیمه حبیبی، مدیر عمومی منابع دوائی و استفاده معقول ادویه، ریاست خدمات دوائی 

 فارمسست لیلما شجاعی، مدیر ترویج استفاده معقول ادویه و همآهنگی کمیته های دوایی و معالجوی، ریاست خدمات دوایی 

 فارمسست عبدهللا مسعود، مشاور ارشد، ریاست خدمات دوایی 

 )فارمسست محمد نذیر حیدرزاد، مدیر عمومی پالن ، شرکت دولتی فارمسی )تصدی فارمسی 

  حلیمی، مشاور کنترول امراض ساری، ریاست عمومی وقایه و کنترول امراضداکتر محب هللا 
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 فبروری 12 که بتاریخو با استفاده از منابع بین المللی در رابطه با نامگذاری ویروس و بیماری  پذیرفته شدهاین سند بر اساس شواهد 

 .تجدید شده است 2020 اپریل 16 جدید بتاریخو طبق شواهد  است شده صورت گرفته بود تهیه 2020

 

مراکز وقایه و کنترول امراض  ،صحت جهانیاین سند بر اساس شواهد موجود و توصیه های سازمان های معتبر مانند سازمان همچنان 

 حال تغییر است و چنین توصیه ها به سرعت در COVID-19. دانش موجود در مورد و اتحادیه اروپا تهیه گردیده استایاالت متحده 

در  کنید. مراجعهو مدارک جدید  ی متذکرهسایت های سازمان ها معلومات جدید به ویبتغییر کند. برای  نظر به شواهد جدیدممکن 

 .ماس بگیریدطرق ذیل تصورتی که در مورد این رهنمود هر مالحظه، پرسش و یا نظری داشته باشید از 
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